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RESUMO

Esta pesquisa é um estudo de caso que analisa a experiência realizada pela Federação
das Organizações Indígenas do Rio Negro – FOIRN, em convênio com a Fundação
Nacional de Saúde – FUNASA, na gestão do sistema de serviços de saúde para a
população indígena do alto rio Negro – Amazonas, no período de 2002 a 2006. Foram
realizadas entrevistas com atores-chave por meio de roteiro semi-estruturado e analise
de documentos. Os resultados indicam uma falta de articulação entre as conveniadas.
Verificou-se que não houve transparência de decisões entre as partes, ou preocupação
com a qualificação para tratar de uma questão tão complexa quanto a saúde dos
indígenas do rio negro. Ainda, os recursos eram transferidos de maneira irregular e em
volume insuficiente, causando descontinuidade e problemas de gestão da política.
Conclui-se que ainda exista um caminho a ser percorrido pelas organizações que se
submeteram a executar a gestão da saúde indígena dos povos rio-negrinos para a
obtenção de um serviço de qualidade em razão de suas especificidades e a da
complexidade da gestão.

Palavras-chave: 1. Índios da América do Sul – Brasil – Saúde. 2. Saúde pública –
Administração – Amazônia. 3. Políticas públicas – Amazônia. 4. Serviços de saúde –
Amazônia.

ABSTRACT

This research is a case study that analyzes the experience endured by the Federação das
Organizações Indígenas do Rio Negro – FOIRN, in accord with the Fundação Nacional
de Saúde – FUNASA, in the management of the system of services of health for the
indigenous population of the Black river, in the Amazon, from 2002 till 2006.
Interviews with key-actor using of half-structuralized questionnaires had been carried
through and also analyze of documents. The results indicate a lack of coordination
between the covenant parts. It was verified that the decisions on one of the covenant
organizations were not transparent to the other. Also, there was no concern with the
qualification in order to deal with such a complex question as the health of the
indigenous inhabitants of the Black river. Still, the resources were transferred with
irregularity and in insufficient amount, causing discontinuity and problems for
managing the policy. One concludes that there is a long way to be covered by the
organizations disposed to implement effective health policies for the indigenous people
at the Black river due to its cultural uniqueness and complexity.

Key words: 1. Indians of the South America – Brazil – Health. 2. Public health –
Administration – Amazon. 3. Public politics – Amazon. 4. Health Services – Amazon
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CAPÍTULO 1 - O PROBLEMA
1.1. APRESENTAÇÃO

1.1.1 BREVE ESBOÇO DA TRAJETÓRIA DE VIDA PESSOAL

O interesse pelo estudo da gestão da saúde indígena na região do alto rio Negro surge do
meu envolvimento, desde 2000, como enfermeira na região.

Quando cheguei, em fevereiro de 2000, a São Gabriel da Cachoeira (SGC), não tinha
idéia da importância do momento histórico para a Saúde Indígena no Brasil que estava
presenciando e fazendo parte. Em 1999, iniciou-se o processo de reforma sanitária
indígena, no qual o território brasileiro foi dividido em 34 territórios. Portanto, o ano
2000 foi de muita importância para a saúde da população rio negrina.

Uma das situações que, sem dúvida, mais me chamou a atenção, foi quando me
incumbiram de preparar a logística da primeira viagem para as aldeias indígenas; neste
momento, a situação da saúde indígena começou a me impactar. Não havia dados para
se subsidiar a realização da logística, pois era a primeira viagem que uma equipe da
saúde fazia para aquela região. Não havia sequer dados populacionais para que fosse
possível calcular o número de medicamentos para parasitoses. (procedimento repetido a
cada três meses devido à falta de saneamento básico na região).

Na primeira viagem da saúde, realizou-se um censo populacional: antes de pensarmos
em dados epidemiológicos, que naturalmente não existiam, precisávamos saber o
tamanho da população.

Quando cheguei ao campo, visitando as aldeias da região do alto rio Uaupés e do rio
Papuri, verifiquei que aquelas pessoas, em sua maioria, nunca haviam visto um
profissional de saúde em toda vida. Eram pessoas que praticamente não existiam aos
olhos das estatísticas brasileiras. Naquele momento, com vários profissionais de saúde
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espalhados por diversas partes da bacia do rio Negro, iniciou-se a assistência à saúde
daquela população.
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Foto 1: Autora com mãe e criança Baniwa na Casa de Saúde do Índio de SGC.

Fonte: Arquivos da Autora – 20001

Para entender melhor esta realidade e em que contexto estava inserida, foi necessário
estudar ferramentas de gestão de políticas públicas, participar de assembléias e reuniões
de conselhos de saúde. Outra questão fundamental para a gestão e execução da saúde
indígena é o apoio constante de antropólogos e lingüistas que atuam no rio Negro. Sem
eles, nosso trabalho teria encontrado ainda maiores dificuldades.

Nesta época, o distrito sanitário especial indígena era gerido por algumas ONGs e pela
Secretaria Municipal de Saúde; dentre as ONGs, existia a Saúde Sem Limites, na qual
trabalhei um ano como enfermeira.

Outro fato importante dentro da minha experiência com a saúde indígena aconteceu com
os Wai Wai, em 2003, índios que moram na aldeia Mapuera, no Município de
Oriximiná, no Pará.

1

Foto de mãe e criança Baniwa à espera de resultados de exames diagnósticos para voltarem para a
aldeia do rio Içana.

23

O contato direto com a saúde indígena despertou vários questionamentos que
encontraram vazão na academia, principalmente na área da administração pública.

Ë essa trajetória que marca a minha “entrada” na academia, com esse olhar do campo,
movimento não usualmente encontrado na prática brasileira da pesquisa em
administração.

1.2 INTRODUÇÃO

As ciências estão todas entrelaçadas
entre si: é muito mais fácil entendê-las
todas juntas que separarmos umas das
outras.
René Descartes

O processo de reforma sanitária especial indígena, particularmente a partir do ano 2000,
apresentou à área de saúde um conjunto de desafios que permanece demandando
formulações teóricas e iniciativas tanto governamentais quanto da sociedade civil para a
sua implementação. Enfrentam-se tais desafios em todos os 34 Distritos Sanitários
Especiais Indígenas (DSEI), distribuídos pelo Brasil. Tem particular relevância para o
recorte que se pretende fazer nesta dissertação o distrito do rio Negro, situado no
nordeste do Amazonas, na fronteira do Brasil com a Colômbia e a Venezuela. Mais que
uma escolha aleatória, o contexto justifica-se por se tratar do maior município indígena
do Brasil (IBGE 2008) e por nele ter-se realizado um convênio entre uma Federação
Indígena e a FUNASA, diferenciando-se, assim, dos demais convênios ocorridos em
todo o território nacional.

O presente trabalho foca as atividades de gestão da saúde indígena na Região da
Amazônia brasileira, mais especificamente no município de São Gabriel da Cachoeira,
estado do Amazonas. Segundo os dados do ISA, (2008) esse é o município brasileiro
com o maior percentual de população indígena – aproximadamente 90% da população
total do município – com 58,7% dos habitantes residentes em área rural. Do total da
população rural, 98% é indígena e apenas 2% são militares que vivem na região de
fronteira do país.
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Qual a população indígena no Brasil? Essa é uma pergunta que muitos pesquisadores
tentam responder, pois não há um consenso em relação ao seu número exato. De acordo
com dados do IBGE (2008), à época do último Censo Demográfico, no ano 2000,
viviam no Brasil cerca de 735 mil índios, que representam cerca de 0,4% da população
brasileira, enquanto que em 1991, 294 mil se declararam como indígenas (0,2% da
população total). A metodologia utilizada para essa classificação2 foi a autoidentificação, aplicando-se tanto aos indígenas que viviam em aldeamento como aos que
viviam fora deste. Porém, conforme Luciano (2006), a palavra índio não existe entre
esses povos, ela é apenas uma denominação utilizada pelos “brancos” para se referirem
a todas as etnias presentes. Logo, convencidos da utilidade estratégica do termo índio
como categoria étnica, as lideranças políticas contemporâneas convencionaram adotar a
denominação como artifício político para facilitar a articulação pan-étnica em favor das
próprias identidades étnicas particulares.

Ainda assim, não existe um número único que defina a quantidade de indígenas em
terras nacionais. Segundo a FUNAI (2008), há 215 diferentes povos, também
designados por sociedades, que somam cerca de 358 mil pessoas, falantes de 180
línguas distintas. De acordo com a FUNASA (2008), estima-se a população indígena
brasileira em mais de 400.000 pessoas, pertencentes à cerca de 215 povos, falantes de
180 línguas identificadas. Para o do Instituto Sócio Ambiental3 (ISA, 2008), os 227
povos indígenas contemporâneos no Brasil somam cerca de 600 mil pessoas, o
correspondente aproximado a 0,2% da população total do país. Cabe esclarecer que esse
dado populacional considera tão-somente aqueles indígenas que vivem em aldeias,
havendo estimativas de que, além destes, há entre 100 e 190 mil vivendo fora das terras
indígenas, os chamados “índios destribalizados”, inclusive em áreas urbanas. Há
também a referência de 63 aldeias indígenas ainda não-contatadas, além de existirem
grupos que requerem o reconhecimento de sua condição indígena junto ao órgão federal
indigenistas, os chamados “índios ressurgidos”.

2

Convenção da 169 OIT de 07/06/1989 sobre Povos Indígenas, art. 1

3

O Instituto Socioambiental (ISA) é a organização não governamental mais antiga e expressiva no apoio e na
assessoria ao movimento indígena do alto rio Negro, com sede em São Paulo, e escritórios em Manaus e SGC.
Atualmente, o ISA atua como parceiro institucional da FOIRN e de outras organizações locais em diversos
projetos de desenvolvimento social, cultural, econômico e educacional voltados aos povos indígenas da região.
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Gráfico 1: Proporção de população indígena por situação do domicílio

Fonte: Perfil demográfico e socioeconômico das pessoas que se auto-declararam indígenas nos
censos demográficos – 1991-2000 (PEREIRA, 2004)

Segundo Pereira (2004), o grande diferencial entre as características demográficas da
população indígena urbana e da população rural consiste na estrutura por sexo e idade.
Pereira (2004) indica que os indígenas urbanos seguem o padrão de acordo com a
população brasileira no quesito sexo e idade, com índices de baixa fecundidade e
mortalidade. Já a população rural ainda encontra uma distribuição piramidal, indicando
uma alta natalidade e mortalidade.

Não é possível afirmar que esse padrão aplique-se para as populações rurais e urbanas
de SGC, pois não existem evidências de mudanças na fecundidade e mesmo na
mortalidade para os indígenas residentes da área urbana em relação aos moradores na
área rural.

Como afirma Lasmar, (2005 apud Luciano, 2006) mesmo aqueles que nascem e vivem
na cidade não conseguem ser integrados à sociedade urbana local, para os quais as
comunidades étnicas aldeãs são uma continuidade e extensão de suas próprias vidas.
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Assim, grande parte dos indígenas têm orgulho de suas origens e ainda mantêm hábitos
seculares como seus antecedentes. Os povos indígenas do alto rio Negro, apesar de
toda sorte de violência e escravização sofrida, sempre lutaram para não abandonar
suas identidades e tradições (Luciano, 2006)

Tabela 1: Distribuição da população indígena do município de SGC, segundo
idade, gênero e área urbana e rural – 2006.
URBANA
Faixa Etária
T
(em anos)
M
F
465
0-1
233
232
1654
1-4
841
813
1803
5-9
867
936
1495
10-14
749
746
1588
15-19
801
787
2895
20-29
1.465 1.430
1936
30-39
1.018
918
1155
40-49
621
534
700
50-59
332
368
400
60-69
203
197
207
70-79
99
108
91
80 ou +
38
53
Total
7.267 7.122 14.389
Fonte: Secretária Municipal de SGC – 2006

2006
RURAL
M
252
1.284
1.508
1.320
1.156
1.787
1.279
888
570
362
209
93
10.708

T
F
551
299
1.296 2.580
1.401 2.909
1.243 2.563
1.106 2.262
1.491 3.278
1.098 2.377
682 1.570
548 1.118
690
328
376
167
165
72
9.731 20.439

GERAL
M
F
485
531
2.125 2.109
2.375 2.337
2.069 1.989
1.957 1.893
3.252 2.921
2.297 2.016
1.509 1.216
902
916
565
525
308
275
131
125
17.975 16.853

T
1016
4234
4712
4058
3850
6173
4313
2725
1818
1090
583
256
34.828

De acordo com a tabela 1, observa-se que existe no município de SGC uma população
de 34.828 pessoas, 14.389 indígenas na área urbana (41,3%), o restante (58, 7%), na
área rural.

No período de 2002 até novembro de 2006, a atenção à saúde da população do alto rio
Negro ficou sob a gestão e administração da Federação das Organizações Indígenas do
rio Negro – FOIRN, uma associação civil, sem fins lucrativos, sem vinculação
partidária ou religiosa, fundada em 1987, para reivindicar a demarcação das terras
indígenas na região do rio Negro, estado do Amazonas, e promover ações na área da
saúde, educação e auto-sustentação. Ela tem também como objetivos centrais lutar pela
autonomia, medicina e cultura dos povos indígenas (ISA, 2008).
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O propósito deste trabalho é apresentar os resultados de uma investigação acerca das
experiências dos convênios realizados entre a FUNASA e a FOIRN, particularmente no
que tange à gestão do sistema de serviços de saúde para a população indígena do alto rio
Negro4 – Amazonas, no período de 2002 a 2006. A investigação partiu da experiência
da autora, que viveu durante o ano de 2000 em SGC, e das percepções avaliadas pelas
entrevistas de profissionais que atuaram e/ou tiveram uma relação direta ou indireta com
as instituições conveniadas. Com essa análise e documentos relacionados ao convênio,
descreveu-se o que ocorreu entre as duas organizações durante o convênio.

A fundamentação teórica da investigação, dada a heterogeneidade da assistência à saúde
em populações indígenas na Amazônia, exigiu a contribuição de estudos, na forma de
livros e artigos de profissionais que estudam as áreas de Antropologia Social, Geografia,
Saúde Coletiva e Administração.

Objetivou-se produzir um olhar qualificado sobre a questão, partindo da condição
particular da pesquisadora como enfermeira que trabalhou no ano de 2000 no alto rio
Negro. Neste ano, iniciou-se a implantação dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas
(DSEI) em todo o Brasil, incluindo o DSEI rio Negro. A formação dos DSEI e seu
processo de implantação detalhar-se-ão no capítulo 3.

Outro facilitador para o desenvolvimento das entrevistas o conhecimento dos
entrevistados pela autora; alguns deles foram seus colegas de trabalho, o que contribuiu
para aprofundar, ou ao menos diversificar, a leitura da realidade, e para abrir novos
horizontes de investigação. Não obstante a experiência na atuação como enfermeira em
saúde indígena, a pesquisadora buscou sempre atender ao rigor acadêmico diante dos
desafios metodológicos, e foi preciso administrar para não desqualificar o projeto de
pesquisa e análise, tornando-o um permanente processo de aprendizagem e avaliação
crítica.

Para maior compreensão dos desafios enfrentados na gestão da saúde dos povos rionegrinos, necessitou-se recuperar as diferentes experiências históricas vivenciadas por
4

A denominação alto rio Negro é usada pela maioria dos etnólogos e estudiosos da região, como Curt
Nimuendaju (1982), Galvão (1959), Reis (1942) e Robin Wright (2004).
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eles ao longo das últimas décadas. Para isso, utilizaram-se fontes documentais históricas
e diversos trabalhos científicos publicados, além de pesquisas nos sites da FUNAI,
FUNASA e ISA.

A pesquisa desenvolvida ao longo de dois anos procurou responder algumas perguntas,
como: O que levou a FOIRN a aceitar realizar convênio com a FUNASA, e em quais
circunstâncias? Quais as dificuldades que a FOIRN enfrentou na atenção à saúde do
indígena no período dos convênios? Como as características culturais, geográficas e
demográficas fazem com que seja necessária uma assistência diferenciada de saúde à
população rio negrina? Como o último convênio chega ao fim?

O primeiro recurso metodológico adotado nesta pesquisa foi uma revisão da
bibliografia, a fim de identificar na literatura os textos que fazem a interface entre as
questões de saúde e os povos indígenas do Brasil. Buscou-se também identificar as
transformações ocorridas na saúde indígena a partir do 1999, e como estas resultaram na
formação dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas.

Para buscar os objetivos pretendidos, com este trabalho utilizaram-se diversos
instrumentos de pesquisa qualitativa, entre eles o método descritivo com uma interface
avaliativa, observação participante, e para a interpretação dos dados buscou-se um
amparo na fenomenologia e na análise de conteúdo para as entrevistas semi-estruturadas
realizadas. Além disso, fez-se uma análise documental sobre as atas de reuniões e
contratos realizados entre a FUNASA e a FOIRN.

O estudo de caso desta pesquisa apresenta-se em cinco capítulos, incluindo este
primeiro, cujo objetivo é definir o objeto de estudo e o delineamento teóricometodológico da pesquisa. Os dois capítulos posteriores tratam do aporte teórico, com
suporte em livros e artigos acadêmicos, além de sites, como os do IBGE, FUNASA,
FUNAI, DATASUS, ISA, OMS, e da caracterização do objeto de investigação. O
quarto discute as revelações do campo; finalmente, o quinto, condensa as conclusões às
quais este estudo permitiu chegar, bem como se aponta para uma futura agenda de
pesquisa.
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1.3. A PESQUISA

1.3.1 O AMBIENTE SOCIETAL DA PESQUISA

Esta pesquisa insere-se num ambiente societal no qual, historicamente, o indígena tem
sido tratado como incapaz de gerir sua própria cidadania; apenas em 1988, quando
entrou em vigor a Nova Constituição Brasileira, o indígena deixou de ser tutorado para
ter uma série de direitos que lhes foram negados durante séculos. Isto significa que, até
os dias atuais, ainda enfrentam uma luta constante no que refere a exercer sua cidadania
como qualquer outro brasileiro. Atualmente, observam-se indígenas que vivem em
comunidades isoladas com o resto da população, não fazendo intercâmbio cultural e
vivendo, ainda em sua maior parte, num isolamento econômico e social. Esse ambiente
societal brasileiro delineia seus campos: o da demanda social, o ontológico, o
axiológico, o doxológico e o epistêmico. Não se detalharam esses conceitos por não
fazerem parte do objetivo desta pesquisa.

Este trabalho atende às expectativas da “sociedade do discurso”, visto que observa as
regras e normas vigentes na Academia, desde a metodologia até a confecção do texto
final e formatação. No que se refere à demanda social, no momento que a sociedade
brasileira discute a ameaça do indígena à Soberania Nacional em áreas fronteiriças, a
homologação de terras para os indígenas, os direitos desses povos, e as políticas mais
adequadas a eles, entende-se que exista uma demanda por estudos que discutam como
lidar com os desafios da questão do indígena brasileiro: quais são os impactos das
políticas publicas nos indivíduos e nas comunidades? Além disso, embora seja uma das
minorias, essa população tem uma influência histórica muito grande em todos os
brasileiros. Os indígenas raramente são objeto de estudo na área de administração
pública, sendo freqüente o tema em Antropologia, Sociologia, Lingüística, Saúde
Coletiva (ATHIAS 2001, GARNELO, 2000).

No que tange a esta pesquisa, escolheu-se o tema pelo fato de a pesquisadora sempre ter
se interessado por estudos que pudessem dar atenção aos indivíduos esquecidos,
silenciados ou até ignorados pela sociedade. Anteriormente, já houve estudos sobre a
região do alto rio Negro: quem cuida da gestão da saúde de seus indígenas (OLIVEIRA30

SILVA e ESCRIVÃO, 2007), o impacto do programa bolsa-família em sua população
(OLIVEIRA-SILVA, 2008) e o alcoolismo na região (OLIVEIRA-SILVA e
ESCRIVÃO, 2008).

Durante todo o processo de elaboração e condução desta pesquisa, houve a consciência
de que é muito difícil manter-se neutro ou autônomo; não obstante, ao longo de todo o
processo, buscou-se preservar a imparcialidade, seguindo assim a orientação de
Bourdieu (1972) de não confundir o subjetivismo do pesquisador (seus juízos de valor)
com o subjetivismo dos objetos de pesquisa (indivíduos, grupos, sistemas sócioculturais). Piaget (1972) corrobora com essa idéia, ao afirmar que as pesquisas em
ciências sociais, cujo objeto concerne o estudo de valores, das normas, das
dignificações, podem tratá-los como fatos normativos sem cair necessariamente no
subjetivismo (PIAGET, 1972:42).

O campo epistêmico é o estado da arte, ou seja, o campo do conhecimento científico
que chegou a um grau de objetividade reconhecido: estado das teorias, da reflexão
epistemológica, da metodologia, das técnicas de investigação.

A região epistêmica de uma pesquisa específica é a da disciplina do pesquisador, na
qual profere suas escolhas teóricas, epistemológicas e técnicas. Indubitavelmente, estas
são altamente afetadas pela Academia e pela tradição da sua área do saber. O que o
pesquisador não escolhe – por ignorância ou não – também influencia o
desenvolvimento de sua pesquisa, de modo idêntico ao campo doxológico. Não se pode
deixar de mencionar que esse campo também envolve elementos de outras disciplinas,
generalizáveis e, portanto, importáveis, sob determinadas condições de vigilância, em
função das necessidades das pesquisas particulares.

Desse modo, a elaboração desta pesquisa foi permeada pela interdisciplinaridade, pois
possibilitou transitar por outras áreas do saber; conseqüentemente, importaram-se
valores dessas áreas para a Administração. Determinar o quanto importar de cada área
do saber, bem como não hiper-valorizar o método da análise do discurso, mantendo o
foco no problema de investigação, foram desafios que pautaram todo o processo de
condução deste trabalho.
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1.3.2 QUESTÕES A SEREM RESPONDIDAS
•

Como surgiu o convênio FUNASA-FOIRN e em quais circunstâncias ele

ocorreu?
•

Qual a percepção dos agentes envolvidos na gestão do sistema sobre o

convênio?
•

Quais os impactos do convênio para a gestão da assistência da saúde da

população indígena da região do alto rio Negro?
•

Quais são as características da população indígena estudada relevantes para a

discussão da organização do sistema de serviços de saúde?
•

Com o final do convênio entre a FOIRN e a FUNASA, o que ocorreu com

assistência a saúde da população rio negrina?

1.3.3 RELEVÂNCIA DA PESQUISA

O índio passou a ser uma realidade
incômoda para o governo, essa é a
verdade... Nós é que deveríamos ser
integrados à cultura do índio e não o
contrário. Esse povo nos dá uma lição de
como se vive em sociedade. Eles nunca
discutem ou maltratam uma criança.
Orlando Vilas Boas

O presente trabalho possui características que o tornam relevante tanto para o contexto
acadêmico quanto para o contexto da elaboração de políticas públicas, consistindo em
um trabalho inédito5 no que concerne às diferenças culturais que afetam a gestão da
administração da assistência aos serviços de saúde, entre as instituições estudadas, além
do relacionamento entre instituições governamentais e movimentos sociais, mais
especificamente do movimento social indígena.

5

Realizaram-se buscas nas principais bases eletrônicas de dados disponíveis pela biblioteca da Escola de
Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas, com as palavras-chave: convênios, convênios
de saúde, terceirização, cultura indígena, Distrito Sanitário Especial Indígena, entretanto não se encontrou
trabalho similar.
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Ao que refere à importância para a academia, a pesquisa tem o objetivo de contribuir
para a produção acadêmica sobre formulações de políticas públicas para as populações
indígenas brasileiras, trazendo o enfoque na área de administração.

Assim a presente pesquisa justifica-se por se tratar de uma discussão atual sobre
formuladores de políticas públicas, ainda pouco sensíveis às diversidades locais. Para a
linha de pesquisa, a intenção é contribuir para a produção cientifica da linha de pesquisa
nos temas que tange às políticas públicas na área de saúde. E para a população indígena
do alto rio Negro, contribuir para uma análise critica dos modelos de gestão de
assistência à saúde, fornecer elementos para subsidiar formulação de modelos
alternativos de gestão e dar voz a quem supostamente representa os indígenas.

No ano 2000, ano em que o Brasil completava 500 anos de “descoberta” pelos
portugueses, encontrava-se em voga a questão indígena. De lá pra cá, são freqüentes os
destaques na mídia para as questões indígenas, incluindo a questão da demarcação de
terras, o que influencia diretamente na saúde do indígena. Outra questão de relevância
neste estudo de caso é o fato de ser a respeito de um convênio entre uma organização
pública e uma Federação de Organizações Indígenas (que, em muitas ocasiões, também
adquirem poder de Estado).

Tratar da saúde dos indígenas do alto rio Negro, mais do que uma questão de ética e de
respeito a seres humanos, é também uma questão de segurança nacional, uma vez que
esses povos habitam uma região de tríplice fronteira (Brasil, Colômbia e Venezuela).
Além disso, estudar a gestão da assistência à saúde dos povos indígenas significa
estudar a gestão dos descendentes dos povos mais antigos das Américas, que de acordo
com os dados obtidos por meios de estudos arqueológicos, datam de 11 a 12,5 mil anos.
(FUNAI 2008)

Este estudo se torna relevante, dado que se inserem na pauta de discussões de políticas
de saúde pública os brasileiros esquecidos, bem como resgata o valor histórico e cultural
dos indígenas dessa região, além de documentar a situação da saúde indígena de
maneira acadêmica.
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1.3.4 OBJETIVOS

O objetivo principal da pesquisa foi analisar a experiência realizada pela FOIRN, em
convênio com a FUNASA, de gestão do sistema de serviços de saúde para a população
indígena do alto rio Negro – Amazonas, no período de 2002 a 2006.

Na busca desse objetivo principal, necessitou-se atingir alguns objetivos secundários
como:
•

identificar aspectos relativos às características da população indígena estudada

relevantes para a discussão da organização do sistema de serviços de saúde;
•

descrever o cenário que precedeu a celebração do convênio entre a

FUNASA/FOIRN;
•

analisar as estruturas administrativas das organizações envolvidas, bem como o

histórico do relacionamento entre elas;
•

relatar as responsabilidades das partes envolvidas no convênio;

•

identificar aspectos relativos ao acesso e qualidade/desempenho dos serviços de

saúde;
•

avaliar as dificuldades de financiamento do sistema de serviços de saúde sobre

responsabilidade da FOIRN;
•

descrever o relacionamento entre as instituições envolvidas e identificar as

motivações para o rompimento desse convênio.
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1.3.5 A PESQUISA EMPÍRICA: O PERCURSO METODOLÓGICO

Definir um problema de pesquisa é arriscar-se a fazer uma pergunta para a qual já
existem respostas internas, incrustadas em nossas crenças, valores e experiências de
vida. Num primeiro momento, ao se tomar como objeto de pesquisa o convênio
realizado entre a FOIRN e a FUNASA, já se sabia que haveria muitas questões para se
investigarem nesse período.

Realizou-se uma revisão teórica a respeito da região do alto rio Negro, da gestão e
execução da assistência à saúde ao indígena, dos Distritos Sanitários Especiais
Indígenas e sua implementação e da terceirização dos serviços de saúde. Entende-se que
essa revisão teórica seja o primeiro momento do percurso metodológico, traçado
juntamente ao andamento da pesquisa. Optou-se por um estudo de caso, com uma
abordagem qualitativa para a descrição do convênio, pois se acreditou ser a maneira
mais eficiente para abordar o objeto de estudo.

Conforme descrito na Introdução, o tema central desta pesquisa foi à análise da
experiência realizada pela FOIRN, em convênio com a FUNASA, de gestão do SUS
para a população indígena do alto rio Negro – Amazonas, no período de 2002 a 2006.
Realmente, o objetivo de um empreendimento metodológico foi viabilizar a análise dos
procedimentos lógicos de validação e a proposta de critérios epistemológicos de
demarcação para as práticas científicas (lógica da prova); por outro lado, examinar o
próprio processo de produção dos objetos científicos (lógica da descoberta).

Tomando o critério de classificação de pesquisa proposto por Vergara (1997:44),
classifica-se esta pesquisa:
a)

Quanto aos fins: descritiva e avaliativa, dada a natureza do objeto;

b)

Quanto aos meios de investigação: pesquisa de campo, uma vez que é empírica e

realizaram-se entrevistas; análise de documentos institucionais, revisão teórica, pois se
utilizaram livros, artigos científicos e internet, na obtenção do instrumental analítico.

O “estudo de caso” pode envolver métodos qualitativos ou quantitativos de pesquisa,
dependendo da questão a ser respondida.
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De acordo com Godoi (2007), a opção do estudo de caso depende do problema de
pesquisa proposto e pode surgir do desejo do autor de explicar algumas questões que
ocorrem em situações cotidianas.

1.3.6 A COLETA DE DADOS

Iniciamos o processo de coleta de dados após a revisão teórica sobre gestão da saúde
indígena no Brasil, descentralização dos serviços de saúde, Distritos Sanitário Especiais
Indígena, direitos indígenas, perfil epidemiológico na população do alto rio Negro e
demografia na Amazônia. Contudo, conforme preconizado pela Fenomenologia, a visita
ao campo alterou o referencial teórico: houve a necessidade, por exemplo, de se discutir
a dificuldade de acesso, a questão da baixa densidade demográfica no rio Negro, e
principalmente a forte influência da questão cultural no decorrer do convênio entre a
FOIRN e a FUNASA, além da questão das peculiaridades da região estudada.

Após a definição do objeto de pesquisa da dissertação, o primeiro momento crítico foi o
da entrada no campo: como chegar ao local, visto que SGC fica na fronteira da
Colômbia e da Venezuela e o transporte aéreo para a região é extremamente caro?

Desde o início da pesquisa, havia a previsão de que a saída do campo dar-se-ia com um
feedback, principalmente a FOIRN, organização estudada que mostrou a todo o tempo
interesse em ajudar a elaboração da pesquisa. O presidente da FOIRN forneceu, além da
entrevista, atas de reuniões entre a FOIRN e a FUNASA, a documentação ao convênio e
suas renovações, mapas da região e um DVD institucional, muito útil para entender em
que momento a FOIRN formou-se, como isso ocorreu e com quais objetivos. Outra
intenção prevista foi o retorno a cada um dos entrevistados, após a sua transcrição e
análise, explicando o quão importante foram suas participações e o quanto eles
contribuíram para o avanço do estudo.

A primeira etapa de coleta de dados foi realizada em São Paulo através de pesquisas em
sites acadêmicos e informações adquiridas na biblioteca da Fundação Getulio Vargas.
Posteriormente, fez-se uma viagem a SGC, em fevereiro de 2007, com o intuito de
realizar as entrevistas para a pesquisa.
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A escolha dos entrevistados foi feita a partir dos cargos ocupados pelos indivíduos e sua
relação de comprometimento com o convênio.

Como o trabalho delimita-se entre o período de 2002 a 2006, procurou-se entrevistar
pessoas que estiveram por todo esse tempo em SGC, porém isso não foi possível, uma
vez que esta é uma região em que existem muitos profissionais de outros lugares, outros
estados brasileiros, além do turn over na saúde indígena ser alto.

Nesta pesquisa, para as entrevistas, mantiveram-se em mente as considerações de
Goldenberg (2000), optando por um roteiro compatível com a entrevista focada, semiestruturada, o qual se iniciava com a explicação ao entrevistado sobre o objeto de estudo
da pesquisa. Nessa etapa, os respondentes também eram informados de que o seu
anonimato seria garantido. Posteriormente, solicitamos os dados categóricos do
indivíduo: idade, estado civil, etnia, escolaridade, área de formação, cargo e
organização, local de residência.

Nessa pesquisa, elaborou-se um roteiro de entrevistas semi-estruturado (especificados a
seguir) e, no total, foram feitas 9 entrevistas.
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A mais curta durou 40 minutos, e a mais longa, 90 minutos; a duração média foi de
uma hora. Duas das entrevistas foram realizadas por meio eletrônico.

Agendaram-se a hora e o local de cada encontro em função da conveniência dos
entrevistados. A maioria preferiu receber a pesquisadora em seus ambientes de trabalho
e em horário de expediente. Apenas um indivíduo não aceitou que se gravasse a
entrevista; o motivo alegado foi timidez de falar para um gravador.

Por ser uma pesquisa qualitativa, o número de participantes não foi fundamental para a
sua validação (VERGARA, 1996); no entanto, sempre objetivamos que a amostra,
apesar de ser de conveniência, fosse o mais ampla possível.

O acesso ao campo foi facilitado por já existir um conhecimento prévio da maioria das
pessoas que foram entrevistadas. No entanto, para selecionar os participantes, foram
consideradas as recomendações de Rubin e Rubin (1995). Na visão desses autores, é
necessário que o pesquisador busque sujeitos que: (a) conheçam a arena cultural,
situação ou experiência em estudo, (b) tenham vontade de falar e (c) tenham
perspectivas diferentes.

Por essa razão, sentiu-se a necessidade de entrevistar tanto membros da FOIRN como
da FUNASA, tanto de cargos administrativos quanto profissionais de saúde, assim
como profissionais indiretamente ligados ao convênio, por exemplo, o secretário
municipal de saúde e o administrador da ONG parceira da FOIRN.

Não foi possível, além de não ser objeto da pesquisa, entrevistar as populações
indígenas, a população-alvo do convênio estudado, nem representantes do Exército
brasileiro, que está presente por se tratar de uma região de fronteira e também por ser
responsável pela administração e gestão do único hospital local.

Em relação às entrevistas em si, os primeiros momentos foram dedicados à apresentação
pessoal e da pesquisa em si. Na época da entrevista, era muito recente o término do
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convênio, existindo assim muitas pessoas descontentes com a situação atual e
desconfortável diante da insegurança quanto ao cargo exercido.

.
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Tabela 2 - Descrição dos Entrevistados
INSTITUIÇÃO

INSTITUIÇÃO
NO MOMENTO
DA
ENTREVISTA

FUNÇÃO NA
ORGANIZAÇÃO

PERÍODO DA
ENTREVISTA

FOIRN

FOIRN

diretor

fevereiro de 2007

Entrevista 2

FOIRN

Hospital em
outro
Município

médico

2007 a 2008

Entrevista 3

IBDS

SEMSA6

fevereiro de 2007

Entrevista 4

FOIRN

FUNASA

fevereiro de 2007

40 minutos

Entrevista 5

FUNASA

FUNASA

fevereiro de 2007

40 minutos

Entrevista 6
Entrevista 7

IBDS
ISA

IBDS
ISA

médico
enfermeiro e
coordenador
aux de
enfermagem e
coordenador
enfermeiro e
coordenador
administrador

40 minutos
Pesquisa realizada
mediante troca de
correspondência
eletrônica
1 horas e 30
minutos

fevereiro de 2007
fevereiro de 2007

Entrevista 8

FOIRN e
EXERCITO

Secretaria
Municipal de
Saúde

julho de 2008

35 minutos
40 minutos
Pesquisa realizada
mediante troca de
correspondência
eletrônica

Entrevista 9

FUNASA

FUNASA

fevereiro de 2007

40 minutos

CÓDIGO

Entrevista 1

6

NO
MOMENTO
DO
CONVÊNIO

dentista e
secretário de
saúde
dentista e
coordenador do
DSEI

HORAS GRAVADAS

Coordenador do programa de Tuberculose da Secretaria Municipal de Saúde de SGC.
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Perguntas do questionário das entrevistas

1.

Qual o cargo ocupado agora ou no momento do convênio FOIRN/ FUNASA?

2.

O Sr/Sra participou efetivamente da formação desse convênio?

3.

Qual a sua opinião a respeito desse convênio?

4.

Como foi feito esse convênio? Em quais circunstâncias?

5.

Quem foi a favor desse convênio e quem foi contra ele?

6.

Na sua opinião, quem foram os maiores beneficiados com o convênio?

7.

Existiam regras explicitas desse convênio?

8.

As partes cumpriram todos os acordos?

9.

Na sua opinião, porque o convênio foi desfeito?

10.

O Sr/ Sra acha que, com o fim do convênio, a saúde da população indígena do alto rio

Negro irá se beneficiar ou não?

Perguntas para os coordenadores da FOIRN

1.

Como começou a FOIRN?

2.

Qual a missão dessa organização?

3.

Na sua opinião, depois do convênio FOIRN/FUNASA, a FOIRN desviou de seu

objetivo?
4.

O Sr/Sra acha que a FOINR estava apta para cuidar da saúde da população indígena do

Rio Negro?
5.

Como fica a questão da responsabilidade do Estado pela Saúde da população, uma vez

que esse serviço, de certa forma, é tercerizado para uma organização da sociedade civil?
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CAPÍTULO 2 – ALTO RIO NEGRO – AMAZONAS: POR UMA
CONTEXTUALIZAÇÃO

O capítulo 2 tem por objetivo descrever a região do alto rio Negro, onde foi feito o convênio
entre a FOIRN e a FUNASA, objeto de estudo deste trabalho. O município de SGC situa-se
na região do alto Negro, e é a sede do Distrito Sanitário Especial Indígena do Rio Negro
(DESIRN). A descrição dos DSEI está no capítulo 3.
Mapa 1: Município de SGC – AM

Fonte:Instituto Socioambiental (2005)

O município de São Gabriel da Cachoeira situa-se a noroeste do estado do Amazonas, na
região da Amazônia brasileira. Por fazer fronteira com a Colômbia e a Venezuela, foi
considerado um ponto estratégico para o país. Denominou-se SGC uma área de segurança
nacional, pela Lei Federal n.º 5.449, de 1968; além disso, é o terceiro maior município
brasileiro em extensão territorial, sendo apenas menor do que Altamira, no Pará, e Barcelos,
no Amazonas (município do qual SGC é vizinho) (IBGE, 2008).
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Nessa região, além da vasta área florestal, existem muitos rios que formam imensas bacias
hidrográficas. Há duas estações durante todo o ano: a da seca e a das chuvas, o que gera uma
mudança nos hábitos de sua população. Para compreender melhor o fenômeno estudado, (o
convênio entre a FOIRN e a FUNASA) foi necessário fazer um breve relato de seus povos
indígenas, como eles vivem, quais são seus hábitos, suas etnias, e entender um pouco de sua
cultura, pois só podemos avaliar um convênio de gestão de saúde dessa natureza se for
possível compreender as necessidades que ele deveria ter suprido; sem conhecer a população
alvo da assistência, isso não seria possível. Sendo assim, o próximo item é sobre os povos
indígenas do alto rio Negro.

2.1. POVOS INDÍGENAS DO BRASIL E SUA DEMOGRAFIA

A importância da descrição da demografia neste estudo reside no fato de a população viver
em uma área tão grande e de uma maneira tão dispersa, fazendo com que o acesso aos
serviços de saúde seja dificultado e que as estratégias para a realização da assistência a saúde
sejam distintas de outras regiões do país.

A demografia indígena no Brasil é estudada, em sua maioria, por antropólogos sem formação
específica na área. A situação demográfica dos povos indígenas no Brasil na atualidade
relaciona-se estreitamente com os amplos impactos causados pela interação com a sociedade
nacional, cuja profundidade temporal estende-se até a chegada dos portugueses no século
XVI. Se na atualidade a população indígena constituía-se por volta de 700 mil habitantes,
dependendo da fonte, o contingente populacional indígena total que vivia na região
atualmente compreendida pelo território brasileiro talvez chegasse a seis milhões ou mais em
1500 (Cunha, 1992:14). Epidemias de doenças infecciosas, massacres e trabalho escravo
foram os principais fatores para a redução dessas populações.

Estatísticas vitais, tais como coeficiente de mortalidade infantil, esperança de vida ao nascer e
taxas brutas de natalidade e mortalidade, essenciais para monitorar o perfil de saúde/doença e
planejar ações de saúde e educação, não estão disponíveis para a ampla maioria dos grupos.
Neste sentido, Coimbra Jr. e Santos (2000) chamam atenção para as implicações de uma
“danosa invisibilidade demográfica e epidemiológica”. Entre as décadas de 1950 e 1970,
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foram correntes prognósticos sombrios sobre o futuro dos povos indígenas no Brasil, em
alguns casos prevendo-se a possibilidade de extinção de várias etnias (Davis, 1978; Ribeiro,
1977; entre outros). Nos anos 80, já se ouviam vozes com timbres mais otimistas.

Segundo Gomes:
... o que surge como mais surpreendente e extraordinário nas relações entre os índios
e o Brasil é a possível reversão histórica na demografia indígena. Certamente seria
temerário afirmar que os índios, afinal, sobreviveram, e que esta é uma realidade
concreta e permanente... Mas o fato é que há fortes indícios de que as populações
indígenas sobreviventes vêm crescendo nas últimas três décadas, surpreendendo as
expectativas alarmantes... de tempos atrás (1988:16-17).

Na década de 1990, a percepção já se pautava em outro plano, conforme Ricardo (1996), pois
estava afastada a hipótese de desaparecimento físico dos índios no Brasil e, portanto, não estamos
diante de uma “causa perdida” como se chegou a dizer anos atrás (RICARDO, 1996).

A reversão do quadro de pessimismo quanto ao futuro dos povos indígenas fundamentou-se
na constatação de contínuo crescimento populacional ao longo de um período amplo, podendo
se observar na atualidade por dados do IBGE (2008) ser uma população que cresce
proporcionalmente mais do que a média brasileira.

Como já mencionado, as fontes de dados demográficos para populações indígenas no Brasil
caracterizam-se pela precariedade. Mesmo o parâmetro mais básico, qual seja, tamanho
populacional por etnia, é de difícil obtenção. Quando disponível, em geral provém de
estimativas e não de contagens diretas. (AZEVEDO, 2000) A situação torna-se ainda mais
complicada quando se almeja discutir perfis de mortalidade, fecundidade, migração ou
crescimento populacional. Na introdução de “Povos Indígenas no Brasil 1991/95”:

... o que se sabe sobre a situação [demográfica] contemporânea dos índios no Brasil é
muito pouco. Os dados... são bastante heterogêneos quanto à sua origem, data e
procedimento de coleta... Mesmo quando são dados resultantes de contagem direta,
via de regra os recenseadores não dominam a língua, não entendem a organização
social nem a dinâmica espacial e sazonal das sociedades indígenas, produzindo,
portanto, informações inconsistentes e totais errados, para mais ou para menos.
(RICARDO, 1996)
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2.1.1 POVOS INDÍGENAS DO RIO NEGRO E SUA DEMOGRAFIA

Os povos indígenas do rio Negro seguem a mesma sorte no que diz respeito a seus dados
demográficos. Segundo o censo demográfico de 2000, (IBGE, 2008) o município de SGC é o
município com maior população indígena no Brasil. Dessa maneira, seria esperado que
qualquer convênio referente à saúde dessa população focasse em suas características centrais,
ainda mais tendo em vista culturas e hábitos tão diferentes da maioria da população brasileira.
Não é somente sua cultura e seus hábitos que a fazem especial mais também a região que
habitam. Por esse motivo, criou-se um item para a descrição desses povos e como são suas
distribuições demográficas, tendo relação direta com o convênio estudado.

Tabela 2: Relação dos municípios com as maiores proporções de autodeclarados
indígenas no Brasil de 2000.
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O mapa 2 corrobora com a afirmação do ISA, pois a região marrom-escuro no mapa é
exatamente a área do alto rio Negro, um dos motivos do estudo de caso deste trabalho ter se
realizado nesse município.

Mapa 2 - Distribuição das populações residentes indígenas do Brasil no ano 2000.

Fonte: FUNASA 2008

Luciano (2006) refere-se à região de São Gabriel da Cachoeira como um espaço vazio em
termos demográficos e econômicos, corroborando com os dados obtidos no site do IBGE
(2008), uma vez que a densidade demográfica é de 0,31 hab por km², e que o PIB per capita é
do montante de R$ 2.284,00. (IBGE, 2008)
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A maior parte da população de São Gabriel da Cachoeira vive na área rural; a população total
do município é de 39.129 habitantes7 (IBGE, 2008) que vivem espalhados em 750
comunidades ao longo dos rios da região, distribuídos num território de 10.966.568 km²
hectares, configurando, assim, o terceiro maior município do Brasil em território. Só por
curiosidade, esse município é maior que Portugal, que possui uma área total de 109.185 km²,
pais que possui uma população aproximada de 10 milhões de habitantes. Com esses dados,
infere-se a existência de uma baixa densidade demográfica.

Comparando as dificuldades de acesso à região do alto rio Negro e a baixa densidade
demográfica, de acordo com uma pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde
(OMS, 2005) sobre os gaps em saúde nos 13 países mais ricos do mundo, uma das
dificuldades seria realizar assistência à saúde de qualidade em populações de regiões com
baixa densidade demográfica e, conseqüentemente, de difícil acesso. No caso da população do
rio Negro, soma-se o fato de a comunicação ainda ser difícil, uma vez que são poucas as
aldeias que possuem rádio-amador para se comunicarem com os serviços de saúde.

Já a descrição da distribuição das etnias no alto rio Negro é importante para o estudo, pois
ajuda a compreender como estas populações estão distribuídas, o que facilita a preparação de
estratégias de ação das equipes de saúde e, conseqüentemente, de logísticas de assistência a
saúde. Descrever-se-á melhor a questão de como se realiza a assistência de saúde na região no
item sobre a saúde do alto rio Negro, assim como algumas características culturais que podem
influenciar nas estratégias de atendimento a assistência de saúde.

A sociedade indígena rio negrina é formada por 4 grandes famílias lingüísticas: Tukano
Oriental, Aruak, Uaupés-Japurá e Yanomámi, todas com inúmeras etnias em cada grupo
familiar; destas, as três primeiras estabeleceram há longa data (sem precisão cronológica, mas
que possivelmente precederia a colonização português-espanhola das Américas) uma
estabilidade de convívio e intensa dinâmica social com muitos pontos de similaridade, entre
elas: estrutura clinica, divisão de poder, cosmogonia, mitologia, medicina e astronomia, sem
que se tenha reporte (que remontam ao século XVIII) de confrontos maiores e momentos de
desestruturação. A família Yanomámi sempre se postou afastada, uma vez que suas fronteiras
territoriais são muito distantes, em partes ermas das florestas.
7

IBGE, Contagem da População 2007.
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As três primeiras famílias estabeleceram-se territorialmente no rio Negro num processo
progressivo; por ordem, primeiro habitaram os indígenas da família Uaupés-Japurá (hupde),
com comportamento caçador coletor (características mantidas até a contemporaneidade),
seguidos por uma invasão proveniente do norte por índios de domínio de agricultura, da
família aruak (baniwas); em um momento posterior, oriundos do oeste chegaram os tukanoorientais (Tukana, Dessana, Barassana etc), com grande domínio de uso de curare (droga
utilizada como anestésico com muita freqüência nas UTIs em todo o país), de construção de
canoas e de melhores técnicas de pesca; neste momento, provavelmente, em razão de um
confronto bélico prevaleceram os últimos sobre os primeiros. conseqüentemente se deram
distribuição territorial e hierárquica das distintas etnias. Os tukanos orientais pegaram os
melhores rios, com mais cachoeiras e melhor oferta de pesca (rios Uaupés, Tiquié, Papuri), os
aruak mantiveram os rios de menor aporte de pesca (Içana, Ayarí e Xié) e os Uaupés-Japurá
mantiveram-se no interfluvio dos rios Tiquié e Papuri, visto que a relação comercial de trocas
mostrou-se eficiente com as etnias da família tukano oriental. Nesse processo histórico,
estabeleceu-se uma hierarquia de poder dos primeiros sobre os últimos supracitados.
(SILVERWOOD – COPE, 1990; BUCHILLET, 1991; ATHIAS, 2001; GARNELLO, 2000).

No gráfico 1 a população de SGC distribui-se por número de pessoas em cada etnia existente
na região.
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Gráfico 2 – Distribuição étnica da população de SGC.

Fonte: Lev SGC 2004

O gráfico acima indica a população de SGC no ano de 2004. Nele observamos que a maior
parte da população é indígena, e dentro das etnias, os Baré e os Tukanos são as prevalentes.
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Quadro 1 – Grupos étnicos de SGC, suas famílias lingüísticas e principais áreas de
ocupação.

Fonte: Projetos NEPO desenvolvidos na região do alto rio Negro – Amazonas 2006 - 2008
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Grande parte dessa população vive nas cinco maiores terras indígenas da região, já
reconhecidas oficialmente e homologadas desde o ano 1998, constituindo uma área contínua
de 106.000 km².

A cidade de SGC é o principal centro urbano regional. Alguns povoados indígenas, sobretudo
Iauaretê, também possuem algumas características urbanas, pois além de abrigar um pelotão
de fronteira do Exército brasileiro, possuem a maior concentração da população indígena fora
de SGC. Isso ocorreu devido à presença das missões salesianas (que construíram os então
chamados colégios-internos) na região na década de 20, instaladas em SGC e nos povoados de
Taracuá, Iauaretê, Pari Cachoeira (bacia do Uaupés), Assunção (rio Içana) e Maturacá (área
Yanomámi) (Luciano,8 2006)

8

Antropólogo, Baniwa que foi dirigente da FOIRN (1987-1997) e em seguida, por dois anos (1986-1997), como dirigente da Coordenação das
Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB.
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2.2.CONTEXTUALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

A importância da descrição da geografia nessa região existe por ser uma área na qual os
acidentes geográficos interferem nas condições de vida e, conseqüentemente, nas condições
de saúde da população estudada. Essa região é considerada estratégica, já que se localiza na
fronteira com a Colômbia e a Venezuela, logo existe a presença constante das forças armadas
brasileiras.

Foto 2: Rio Papuri, fronteira entre o Brasil e a Colômbia

F
onte: Arquivo da Autora – 2000

Nessa fotografia, observamos quão difícil é para o indígena diferenciar o Brasil da Colômbia
em termos territoriais, pois a margem mais clara, na qual o Sol incide sobre a mata, é a
Colômbia; à margem esquerda do rio, avistam-se terras brasileiras. Para esses indígenas, a
questão da nacionalidade é uma “invenção” do homem branco, pois existem familiares de
ambos os lados do rio, não importando a nacionalidade das pessoas que ali vivem. Nessa
região, a interação entre os indígenas é muito grande, e eles se autodefinem pela sua etnia de
origem e não pela nacionalidade Brasileira ou Colombiana.
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Na região do rio Papuri, a assistência à saúde é realizada tanto por equipes brasileiras quanto
colombianas, porém elas não têm nenhum tipo de interação, o que faz com que muitas vezes
os indígenas questionem a diferença no atendimento entre as equipes.

Mapa 3: Região do alto rio Negro, municípios de SGC e Santa Isabel do Rio Negro.

Fonte: AZEVEDO (2006)

Conforme Oliveira (1992), o rio Negro é afluente da margem esquerda do Amazonas e
origina-se, com o nome de Guainia, na Colômbia, entre as cabeceiras dos rios Içana e Inirida.
Com 1.784 km e uma superfície de 300.000 km², é livremente navegável de Manaus até Santa
Isabel do Rio Negro. Depois desse trecho, suas águas tornam-se encachoeiradas, com fortes
corredeiras. Existem diversas opiniões com respeito à razão de sua cor escura: alguns dizem
ser devido à presença de algas microscópicas ou de minerais em dissolução, outros dizem ser
ao tipo de solo encontrado na região, sujeito a laterização em áreas de desmatamento. De
modo geral, o solo é pobre em nutrientes, o que dificulta as atividades agrícolas, por essa
razão feitas em pequena escala.

Dos rios que compõem a bacia hidrográfica do Negro, o Uaupés é o maior afluente, abrigando
em seus 750 km de extensão grupos de língua Tukano, bem como parte dos grupos Maku
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(Hupda e Yuhup) e Tariana (Aruak). Um segundo afluente é o Rio Içana que, de acordo com
Koch-Grünberg (1909), tem aproximadamente 350 km e é habitado pelos Baniwa e Kuripako,
povos de língua Aruak. Outros grupos, tais como os Werekena, estão ao longo do Rio Xié.
Outros afluentes significativos são o Marié e o Curicuriari, habitados tradicionalmente pelos
Dâw, assim como o Têia, o Uneiuxi e o Jurubaxi, habitados pelos Nadeb e Kuyawi
(OLIVEIRA 1992).

Devido ao baixo pH da água e a pouca quantidade de matéria orgânica em suspensão, o ciclo
econômico da região obedece à variação das duas estações: de chuva, entre abril a setembro, e
de seca, nos meses restantes. Na estação das chuvas, a inundação de grandes áreas de terras
firmes dificulta a coleta e a caça. No entanto, no período da seca, a alimentação torna-se mais
abundante em proteínas, devido ao aumento da quantidade da caça e da pesca.
O rio Negro tem comunicação com várias bacias locais formando uma espécie de labirinto de
canais que se ligam entre si ou se comunicam com outras bacias. Conforme Oliveira (1992),
assim estabelece conexão com o rio Orenoco, na Venezuela, pelo canal do Cassiquiari. De
seus afluentes: Uaupés, Içana e Xié, partem outros canais conectantes que marcam os
territórios ancestrais e míticos das populações indígenas locais, além de servir como áreas de
fronteiras nacionais entre o Brasil e a Colômbia.

O fato de a bacia do rio Negro estar em uma região de fronteira impacta na assistência da
saúde, pois a população indígena do alto rio Negro tem uma mobilidade muito grande e
muitas vezes utiliza os serviços de saúde na Colômbia e da Venezuela; também é possível
verificar colombianos e venezuelanos sendo atendidos no Brasil, porém com menor
freqüência.
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Mapa 4: Demarcação das terras do Rio Negro

Fonte: Instituto Socioambiental (2005)

Essa é uma região de difícil acesso, pois além das longas distâncias, existem as inúmeras
cachoeiras nos rios da bacia hidrográfica do alto rio Negro. Para seus habitantes, a vida
“acontece” ao redor dos rios, já que são deles que a população extrai grande parte de sua
alimentação. Os rios também são as “estradas” da Amazônia, são eles que dão acesso às roças
(onde se planta mandioca e outros alimentos), aos centros e as outras comunidades. Deles,
tira-se a maior parte da água utilizada pela população.

Devido às grandes distâncias, à falta de estradas e à dificuldade de acesso dos profissionais de
saúde a população, não se realiza a assistência à saúde de maneira contínua, o que seria o
ideal. Portanto, toda ação dos profissionais de saúde tem uma logística extremamente
diferenciada das cidades, com a maior parte da assistência realizada em lugares fixos, sejam
eles postos de saúde ou hospitais. No caso da região do rio Negro, os profissionais deslocamse à “procura” de doentes, indo de aldeia em aldeia, checando e avaliando praticamente toda a
população, ou seja, a ação desse tipo de prestação de serviços de saúde tem que ser
diferenciada de todo o resto do país, ou seja, há uma outra estratégia, já que os profissionais
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vão aonde a população está e não pode espera para que esta se dirija ao posto mais próximo
de saúde.

A questão das cachoeiras e das dificuldades de acesso já foi descrita muitas vezes por vários
autores, como no caso do alemão, filósofo e antropólogo Theodor Koch-Grünberg, que viveu
na região no início do século passado.

Ainda longe da queda devemos encostar. Descarregamos a bagagem e a
transportamos pela trilha estreita, pela selva ou por sobre as rochas aquecidas no sol,
até acima da cachoeira e a amontoamos numa estreita língua da terra, beirando, á
margem da água tranqüila. Na embarcação vazia, os indígenas remam para frente,
beirando, nas espumas da rebentação das ondas. Quando a força dos remadores já não
consegue superar o ataque das ondas, é necessário empregar uma espia. Andando na
água que espumando atinge-lhes o peito, os indígenas puxam o desgracioso bote,
enquanto o piloto com a mão firme o dirige pelas passagens freqüentemente estreitas
entre as altas rochas. E assim se aproximam até ao pé da queda. Com forças unidas
elevam o bote pesado para cima da rocha vertical, arrastando-o sobre pedras agudas
cujas pontas tentam furar o casco fino de madeira, fazendo-o dobrar-se estalando.
Mas a gente consegue! – Nossos predecessores não foram tão felizes: ali jaz uma
canoa rachada. (Dr. Theodor Koch-Grünberg – 1908:28)

Essa descrição é exatamente o que ocorre atualmente com as pessoas que se atrevem a
adentrar no mundo do rio Negro; o risco persiste, o que dificulta muito nos casos de
transporte, principalmente de pacientes graves.

2.3. CONTEXTUALIZAÇÃO CULTURAL

Para entender melhor a relação e o desenvolvimento do convênio entre a FUNASA e a
FOIRN é necessário entender como esta surgiu, o que não seria possível sem um relato da
cultura dos povos do rio Negro, mesmo sabendo das limitações metodológicas e
antropológicas da pesquisa.

A contextualização cultural no alto rio Negro é mais bem descrita pelos rios, em cujas vivem
seus povos.
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2.3.1. BACIA DO UAUPÉS

Apenas na área do rio Uaupés e em seus afluentes existem atualmente mais de 200
comunidades indígenas, com 9.290 pessoas (AVEZEDO, 2000), que falam línguas diferentes:
tukano; dessana; wanano; tuyuka; kubeo; bara; pira-tapuya, pertencentes à família lingüística
Tukano Oriental; tariana, pertencente à família lingüística Aruak; e hupdâ e yuhupdâ,
pertencentes à família lingüística Maku. (CHERNELA, 1993) Os povos falantes de línguas
tukano e aruak, bons agricultores e pescadores vivem principalmente às margens dos
principais rios e igarapés; dependem bastante da canoa como meio de transporte, mesmo nos
rios mais encachoeirados, pois é o principal meio de locomoção. Muito diferentes são os
povos de fala Maku, que vivem tradicionalmente nas áreas mais interiores, próximos a
pequenos cursos d’água. Andam muito, conhecem como ninguém a floresta e seus caminhos,
e são caçadores “profissionais”. (BUCHILLET, 1990, REICHEL-DALMATOFF, 1986,
JACKSON, 1983)
Foto 3: Festa em aldeia de etnia Tukano

Fonte: Arquivo da Autora9
9

Foto tirada em uma festa em uma aldeia de etnia Tukano, os chamados “’índios do rio” ou ribeirinhos, pois
vivem à beira do rio. Possuem hábitos sedentários e são essencialmente pescadores e horticultores. (Buchillet, D.
& Gazin, P. 1998).

57

58

Foto 4: Mulheres Hupda

Fonte: Arquivo da Autora10

Os “índios do rio” e os “índios da floresta”, como muitas vezes chamados, respectivamente,
os diferentes povos Tukano e os Maku, freqüentemente mantêm boas relações de troca, cada
um entrando com os bens que mais dispõem: no caso dos Tukano, farinha, beiju, tapioca e
outros alimentos derivados da mandioca cultivada; já os Maku oferecem caça moqueada ou
frutas coletadas no mato. (MACHADO , PAGLIARO & BARUZZI, 2006, POZZOBON,
1983)

No Uaupés, é comum as pessoas falarem mais de uma língua. Além da própria língua
(paterna), freqüentemente falam a língua da mãe, que pertence a outro grupo lingüístico, e
ainda usam a língua tukano como língua franca. (JACKSON, 1983) O multilinguismo é uma
prática generalizada, e o fato desta ter um uso mais amplo não significa que seja considerada
uma língua de maior prestígio.

10

Foto de indígenas da etnia Maku em uma das aldeias Hupda do rio Uaupés. Esses são indígenas que ocupam
áreas interfluviais, com hábitos diferenciados dos Tukanos, pois são caçador-coletores, com hábitos
anteriormente nômades (antes de serem reunidos pelos missionários salesianos em aldeamentos de grande
tamanho), contudo eles se instalam periodicamente junto a comunidades ribeirinhas para realizar trocas ou
oferecer mão-de-obra na abertura de roças, no plantio ou na coleta. (Buchillet, D. & Gazin, P. 1998).
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A língua paterna marca a identidade de uma pessoa e cada etnia define-se por ser falante de
uma mesma língua, transmitida de pai para filhos e filhas. Por isso, eles vão buscar suas
mulheres em outros grupos lingüísticos. Por exemplo, um homem tariano não deve se casar
com uma mulher tariana, procurando sua esposa entre os Tukano ou em outra etnia. A esse
sistema denomina-se exogamia lingüística.

A língua tukano é usada como língua franca em toda a bacia do Uaupés, não só pelos Tukano
propriamente ditos, mas também pelos outros povos nas relações interétnicas, inclusive os
Maku. Sua hegemonia levou ao desaparecimento de algumas línguas minoritárias, como o
arapaço e à redução significativa de várias delas no Brasil, como o tariana e o dessana.

2.3.2. BACIA DO IÇANA

Outra bacia importante e bem diferenciada que compõe a região do alto rio Negro é a do rio
Içana. Também com suas nascentes na Colômbia, logo em seguida passa a delimitar a
fronteira entre Brasil e aquele país, mas é apenas por um pequeno trecho, pois à medida que
seu curso toma a direção sudeste, adentra em território brasileiro. O Içana deságua no rio
Negro acima da foz do rio Uaupés.

O Içana e seus afluentes são exclusivamente ocupados pelos índios Baniwa e Coripaco,
residentes em cerca de 100 comunidades. Os Baniwa localizam-se no baixo e médio Içana, e
nos rios Cubate, Cuiari e Aiari; os Coripaco, somente no alto Içana. Atualmente, os Baniwa
que vivem nos povoados do baixo Içana falam a língua geral ou Nheengatú. (LUCIANO
2006)Já acima de Assunção do Içana, onde existe uma missão salesiana desde 1952, os
Baniwa falam sua própria língua. A língua dos Coripaco é muito parecida à língua Baniwa e
existem muitos casos de casamento entre os dois grupos. A população total do Içana é de
cerca de 5.000 pessoas.

O rio Xié localiza-se na calha do rio Negro, área de ocupação tradicional dos Baré, povo que
tem a história mais longa de contato com os colonizadores. Nessa região, a língua mais falada
é o Nheengatú ou Língua Geral. Nesse trecho, localiza-se a cidade de SGC, que recebe
imigrantes de todas as regiões do alto rio Negro. Sítios e povoados de índios de várias
procedências também têm se estabelecido nas proximidades da cidade. Atualmente, a
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população proveniente da bacia do Uaupés já é maioria no trecho à jusante da foz do Uaupés,
enquanto os Baré e Werekena predominam no rio Xié. (BUCHILLET, 1995)

Para entender melhor a cultura da FOIRN:

Influenciado pela lógica da vida urbana branca, eu sempre tive dificuldades de
entender e aceitar o que se passava com a forma de vida dos meus pais e irmãos até
hoje, quando se encontram morando em cidade (SGC). É que na casa dos meus pais
sempre vivem muitas pessoas, como é costume baniwa. Uma média que varia de 10 a
13 pessoas de forma permanente, entre filhos, genros, noras e netos. Quando eu ficava
com eles, todo dia ajudava a comprar comida, três ou quatro frangos, para que todos
pudessem comer à vontade e parte da compra pudesse ficar para o dia seguinte. Isso
nunca ou dificilmente acontecia, pois minha mãe, percebendo abundância de comida,
acabava convidando ou dando de comer a outros familiares ou vizinhos próximos.
Isso me deixava irritado, mas não podia falar, pois no fundo sabia o que estava
acontecendo e, se eu reclamasse, estaria contrariando um sentimento nobre e forte da
minha mãe que é a solidariedade ao modo baniwa. Ela não estava nem um pouco
preocupada se no dia seguinte fosse ter ou não comida, como eu estava. Entre os
baniwa, um dos piores defeitos de uma pessoa é ser sakatima, que quer dizer, pessoa
egoísta. Por isso, se eu reclamasse para a minha mãe, ela deixaria de ter orgulho de
mim por aquilo que durante toda a vida procurou me ensinar. (Luciano11 2006:130)

2.4. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

O indígena livre, inicialmente, sempre
desconfia do branco. E não sem razão, pois em
muitos casos encontra-se com aventureiros,
suspeitos, dos mais variados países, o lixo da
humanidade. Assim era na época dos
primeiros conquistadores e assim é,
infelizmente em muitas partes da América do
Sul.
DR. THEODOR KOCH-GRÜNBERG – 1908
Os índios foram sempre considerados uma
droga do sertão, que era arrancada do mato.
Mas eles constituíam uma droga especial,
porque eramos únicos capazes de produzir
outras drogas.
BESSA FREIRE, 1991

11

Luciano foi um dos Presidentes da FOIRN.

60

61

De acordo com o levantamento histórico realizado por Luciano (2006),

as primeiras informações esparsas sobre o rio Negro aparecem em 1538-1541, nos
relatos de Philip von Hutten e Hermain Perez da Quezada, comandantes das
expedições vindas da Venezuela em busca do lendário El Dorado, que supostamente
se localizava na Serra do Parima. (Luciano 2006: 68)

O povoado de SGC foi fundado oficialmente em 1895, e elevado à condição de cidade em
1935. Possui uma altitude média de 132 m, além disso, conta também com o Pico da Neblina,
considerado o ponto mais alto do Brasil com 2.993,78 metros de altitude (medição revista por
satélite/GPS pelo IBGE, em 2004).

Fica difícil simplesmente separar a história de SGC sem falar um pouco da história do
indígena no Brasil e de seus movimentos, os quais, inclusive, resultaram na formação dos
DSEI (conforme capítulo 3)

De acordo com o Oliveira, Pozzobon e Meira (1994), muitos aspectos da história de
exploração do século XIX repetiram-se no século XX. A presença dos "regatões" intensificou
a exploração da mão de obra indígena nos seringais, piaçabais e balatais. A memória oral
indígena ressalta a ação violenta de diversos comerciantes que, inclusive, espancavam os
índios. O sanitarista Oswaldo Cruz, em um relatório sobre a situação médico-sanitária do vale
do Amazonas, escreve o seguinte:
Os trabalhadores de seringais neste barracão são quase todos índios de diversas tribos.
Apresentam-se aqui, como em todo o Rio Negro numa condição física e moral das
mais precárias, sendo os homens de estatura pequena, de constituição pouco robusta e
de aspecto geral pouco simpático. As mulheres são extremamente feias, muito
precocemente envelhecidas, ou melhor, trazendo desde a mocidade estigmas da
velhice. Predomina em ambos os sexos a mais extrema indolência. Só trabalham
forçados pelo proprietário e o fazem sem qualquer ambição de fortuna, visando
exclusivamente à própria manutenção, contentando-se com pequenas dádivas de
roupas, aguardente, etc. Pelo que dada essa inferioridade nos indivíduos dessa raça,
são eles muito explorados aí pelo branco, tendo no Rio Negro, mais do que em
qualquer outro, a exata impressão de escravidão. (CRUZ, apud OLIVEIRA,
POZZOBON e MEIRA, 1994).

As ações de saúde para os indígenas, em larga medida, baseavam-se em atuações
eminentemente curativas, centralizadas em “casas-do-índio”, localizadas em centros urbanos
que, quase sempre, coincidiam com a localização de escritórios administrativos regionais do
órgão. A continuidade da atenção básica à saúde nas áreas indígenas não ocorria de forma
satisfatória.
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Em 1967, foi criada a Fundação Nacional do Índio – FUNAI, em substituição ao Serviço de
Proteção ao Índio – SPI, fundado em 1910. A FUNAI é o órgão do Governo Federal brasileiro
que estabelece e executa a política indigenista no Brasil, dando cumprimento ao que
determina a Constituição brasileira de 1988 (FUNAI, 2008).

Por conseguinte, os serviços de saúde geridos pela FUNAI estiveram longe de atender
minimamente às necessidades das populações as quais se destinavam. Mesmo nas décadas de
1960 e 70, quando já se dispunham de vacinas, antibióticos e outros recursos médicosanitários para várias doenças, não se conseguiu evitar que epidemias de malária, tuberculose
ou mesmo de sarampo dizimassem centenas de indígenas recém-contatados. Isso aconteceu,
sobretudo, em áreas sob influência de rodovias em construção, como a Transamazônica, e em
regiões sujeitas aos impactos de frentes de expansão agropastoril, como em Rondônia e
Roraima.

Em outras situações, por exemplo nas crises decorrentes de epidemias, salvo exceções, os
serviços prestados pela FUNAI tendiam a serem desorganizados e, em muitas áreas,
esporádicos.

A I Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio, realizada em 1986, foi o primeiro
fórum que aprofundou a discussão sobre uma política de saúde para os povos indígenas no
Brasil. Na ocasião, reiterou-se a necessidade de criação de um subsistema específico
vinculado ao SUS, que teria como um de seus elementos constitutivos mais importantes o
reconhecimento da sociodiversidade indígena.

Em 1999 a saúde indígena passa a ser gerida pelo Ministério da Saúde por meio da FUNASA,
pelo Decreto 3156, de 27.08.1999 (Brasil, 1999), e não mais a FUNAI, subordinada ao
Ministério da Justiça. (FUNASA, 2008).
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CAPÍTULO 3 –A QUESTÃO DA SAÚDE INDÍGENA

Quando alguém adoece na aldeia, tende a
pensar que foi obra de algum espírito que lhe
roubou a alma.
Orlando Vilas Boas
De acordo com Garnelo (2003), a saúde não se constitui como espaço autônomo, por isso o
entendimento da complexidade desse campo social deve se referir a questões mais gerais da
cosmologia, da organização das sociedades indígenas e do exercício do poder político,
entendido à luz das interações engendradas pelo processo colonizatório. Apesar das
importantes diferenças nas formas de organização social dos povos indígenas amazônicos,
autores como Clastres (1978, 1982), Rivière (1984), Overing (1983/1984) e Viveiros-deCastro (1993) relatam em seus estudos alguns aspectos comuns à maior parte deles, e que
interessam à presente análise: o primeiro é a predominância do poder local, no qual as
relações intra-aldeia ocupam um lugar de destaque no mundo indígena – quanto mais distante
do plano local, tanto mais rarefeitas tornam-se suas linhas de expressão.

Coerente com essa forma de expressão da sociedade, a chefia política indígena não costuma
gozar de poder de mando. Conforme assinala a literatura (CLASTRES, 1978; RIVIÈRE,
1984), o chefe indígena caracteriza-se como um mediador de conflitos e distribuidor de bens,
cuja capacidade de intervenção é fundada no diálogo, no convencimento dos liderados e no
cumprimento das regras de reciprocidade entre grupos de parentesco. A legitimidade do poder
político da liderança é garantida pela filiação a esse tipo de grupo social e o exercício da
solidariedade é direcionado pelas regras de consangüinidade e/ou de afinidade; além disso, na
Amazônia indígena, muitos grupos também concretizam sua organização social no controle
de gênero e de geração.

Qualquer discussão sobre o processo saúde/doença dos povos indígenas no Brasil precisa
levar em consideração a enorme sociodiversidade existente, devido à sua heterogeneidade
cultural, lingüística, étnica, geográfica. (FUNAI, 2008; FUNASA, 2008; ISA, 2008).
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O complexo quadro de saúde indígena relaciona-se diretamente a processos históricos de
mudanças sociais, econômicas e ambientais atreladas à expansão de frentes demográficas e
econômicas, nas diversas regiões do país ao longo do tempo. Tais frentes exerceram
importante influência sobre os determinantes e os perfis da saúde indígena, por meio de:
introdução de patógenos exóticos, ocasionando graves epidemias; usurpação de territórios,
inviabilizando a subsistência; e/ou

perseguição e morte de indivíduos ou mesmo de

comunidades inteiras.

Com as informações disponíveis hoje nas bases de dados e de organizações estatais, não é
possível traçar de forma satisfatória o perfil epidemiológico das populações indígenas
(AZEVEDO, 1997).

Corroborando com AZEVEDO,

O perfil epidemiológico dos povos indígenas no Brasil é muito pouco conhecido, o
que decorre da exigüidade de investigações, da ausência de censos e de outros
inquéritos regulares e da precariedade dos sistemas de registro de informações sobre
morbidade, mortalidade e cobertura vacinal, dentre outros fatores (Coimbra Jr. &
Santos, 2000).

Uma característica marcante da grande maioria das áreas indígenas é a precariedade das
condições de saneamento, o que certamente acarreta grandes conseqüências para o perfil
epidemiológico populacional. O mais comum é a ausência de infra-estrutura destinada à
coleta dos dejetos e a inexistência de água potável nas aldeias.

Restam poucas dúvidas que as condições de saúde dos povos indígenas no Brasil são
precárias, colocando-as em uma posição de desvantagem em relação a outros segmentos da
sociedade nacional. Tal situação de marginalidade é recorrente nas mais diversas regiões das
Américas (COIMBRA JR., 1998; OPAS, 1998).

3.1 DOENÇAS INFECTO-PARASITÁRIAS E SAÚDE AMBIENTAL

Historicamente, o perfil de morbi-mortalidade indígena no Brasil tem sido dominado pelas
doenças infecciosas e parasitárias. Em um passado recente, epidemias de viroses, como gripe
e sarampo, chegavam a dizimar milhares de indivíduos num curto intervalo de tempo,
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exterminando aldeias inteiras ou reduzindo drasticamente o número de habitantes, o que
comprometia a continuidade cultural e social dos grupos atingidos (conforme a clássica
análise de Darcy Ribeiro, 1956). A raridade de tais eventos no presente não elimina o peso
exercido pelas doenças infecciosas no cotidiano da grande maioria dos povos indígenas. A
inexistência de um sistema de informação adequado impede uma análise minimamente
detalhada acerca da epidemiologia desse grupo de doenças nas populações indígenas, como
também limita tentativas de avaliação de programas de controle das principais endemias. Até
mesmo dados de cobertura vacinal são de dificílima obtenção.

Na região do alto rio Negro, já existem dados suficientes sobre a cobertura vacinal da região,
porém se confirma a tendência da prevalência de patologias infecciosas e parasitárias. Com
ainda altos índices de parasitoses, doenças diarréicas, tuberculose, malária e, além disso, o
município destaca-se como um dos grandes portadores de pessoas com tracoma12 no Brasil.

A tuberculose destaca-se como uma das principais endemias que acomete os povos indígenas.
Sua importância deve-se não somente a seu papel histórico como fator de depopulação, como
também pela ampla distribuição no presente (Baruzzi et al., 2001; Buchillet & Gazin, 1998;
Costa, 1986; Escobar et al., 2001). Por exemplo, durante a primeira metade da década de 90,
foram registrados pela Secretaria da Saúde de Rondônia 329 novos casos de tuberculose em
indígenas, cifra que representa aproximadamente 10% do total de casos notificados no
período, apesar de o contingente indígena não alcançar 1% da população total de Rondônia
(Escobar et al., 1999; 2001). Do total de casos de tuberculose em indígenas, 30% ocorreram
em crianças com menos de 15 anos de idade. O fato de apenas 39% dos casos terem se
confirmado bacteriologicamente revela importantes lacunas nos serviços.

A relevância da malária no perfil epidemiológico da população indígena no Brasil é
inquestionável (Ianelli, 2000). Grupos vivendo em certas áreas da Amazônia e no CentroOeste, em especial aquelas sob a influência de fluxos migratórios, atividades de mineração e
garimpos ou de implantação de projetos de desenvolvimento são particularmente vulneráveis.
Nesses contextos, elevadas taxas de morbidade e mortalidade pela parasitose têm sido
observadas. Considerando-se os impacto de inúmeros fatores ambientais e sócio-econômicos

12

Tracoma é uma doença oftálmica altamente contagiosa, de etiologia bacteriana, causadora de
comprometimentos na córnea e na conjuntiva. Provoca fotofobia, dor e lacrimejamento, podendo levar à
cegueira.
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que operam localmente, assim como a diversidade sócio-cultural e de acesso a serviços de
saúde, não é difícil entender o porquê da distribuição desigual da malária em povos indígenas
da Amazônia, notando-se discrepâncias importantes, mesmo entre áreas contíguas ou muito
próximas. Segundo Barata (1995), as áreas indígenas no Brasil apresentam incidência variável
ou, como sintetizado por Ianelli,

ao mesmo tempo em que é possível se observar epidemias (...) também se encontram
populações indígenas com alta resposta imune-humoral ao P. falciparum na vigência
de baixa parasitemia e aparente ausência de sinais e/ou sintomas compatíveis com a
doença (IANELLI, 2000:366).

3.2 UM BREVE HISTÓRICO

A História do índio no Brasil desde a colonização é marcada por um processo de extermínio,
o que afetou em grandes proporções sua vida, no que tange a mudanças sociais, econômicas e
demográficas, as quais impactaram de maneira muitas vezes decisivas a sobrevivência
cultural e física de seus povos.

As terras sempre foram importante objeto de cobiça dos colonizadores, o que fez com que os
indígenas usassem medidas extremamente violentas para evitar sua conquista. Diante disso, o
índio significava um empecilho, não existindo nenhuma razão para que fosse preservado
(COSTA 1987).

Tais fatos exerceram importante influência sobre os determinantes e os perfis da saúde
indígena, seja pela introdução de patógenos exóticos, ocasionando graves epidemias;
usurpação de territórios, inviabilizando a subsistência; e/ou a perseguição e morte de
indivíduos ou mesmo comunidades inteiras (COIMBRA Jr. e SANTOS, 2001).

A sobrevivência física e cultural do índio sempre se interligou à questão da homologação das
terras indígenas, terras também importantes objeto de cobiça dos colonizadores. Nessas
condições, o índio nada mais significou que um obstáculo e nenhuma razão existiam para que
fosse preservado.
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Cabe esclarecer que esse processo não ocorreu de maneira homogênea no Brasil, devido a ser
uma população bastante diversificada, em sua cultura, geografia, capacidade de organização,
étnica e lingüisticamente, além de os contatos entre índios e a sociedade nacional não terem
acontecido todos da mesma maneira.

Durante muitos anos, de 1967 até 1999, o órgão responsável pela gestão da saúde do indígena
era a FUNAI, subordinada ao Ministério da Justiça. A partir do ano 1999, a gestão da saúde,
devido à criação dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, passa a ser gerida pela
FUNASA, órgão do Ministério da Saúde.

3.2.1. CRIAÇÃO DO DSEI

Em 1999, uma importante alteração deu-se no sistema público de saúde indígena, com a
transferência da responsabilidade pelo setor da FUNAI para a FUNASA. A criação dos DSEI
foi bastante inovadora, pois se dividiu o país territorialmente em distritos indígenas, para que
assim houvesse uma melhor gestão da saúde dessa população.

Os DSEI são unidades de responsabilidade sanitária federal correspondentes a uma ou mais
terras indígenas, criadas pela Lei Nº 9.836, de 24 de setembro de 1999, também conhecida
como Lei Arouca, devido à atuação do Deputado Sérgio Arouca na sua aprovação (FUNASA,
2008). Essa Lei alterou a anterior, de n. º 8.080/90, fundando no Sistema Único de Saúde SUS brasileiro um Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, organizando-o em DSEI, que:
cria o relacionamento entre o subsistema de saúde e os órgãos responsáveis pela política
indigenista; permite uma atuação complementar por parte de Estados, Municípios e
Organizações não-governamentais; determina a necessidade de diferenciação na organização
do SUS para atender às especificidades da atenção intercultural em saúde, recuperando o
princípio de eqüidade das ações de saúde; possibilita a representação indígena no Conselho
Nacional de Saúde, nos conselhos estaduais e municipais; estabelece o financiamento no
âmbito da União para os DSEI; adota uma concepção de saúde integral e diferenciada; aplica
os princípios do SUS de descentralização, hierarquização e regionalização ao subsistema de
saúde indígena.
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A partir da Lei Arouca, organizaram-se no Brasil 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas,
ficando a execução da atenção à saúde indígena sob a responsabilidade de FUNASA, braço
executivo do Ministério da Saúde do Brasil.

De acordo com a PORTARIA N° 852, de 30 de setembro de 1999:

Art. 2° – Ao DSEI compete atuar como unidade de execução das ações destinadas à
promoção, proteção e recuperação da saúde do índio, objetivando o alcance do
equilíbrio bio-psico-social, com o reconhecimento do valor e da complementaridade
das práticas da medicina indígena, segundo as peculiaridades e o perfil
epidemiológico de cada comunidade.

Mapa 5: Distribuição dos DSEI pelo território brasileiro

A partir do segundo semestre de 1999, o processo de estruturação dos DSEI acelerou-se,
paralelamente à transferência das atribuições relativas a saúde indígena da FUNAI para a
FUNASA. Em fins de 2000, havia 34 distritos implantados em todo o país, em diferentes
graus de estruturação. No âmbito local dos DSEI, têm se firmado convênios entre a FUNASA,
por um lado, e prefeituras e/ou organizações não-governamentais, por outro. O distrito objeto
de investigação foi o do Alto Rio Negro, como já informado, o maior distrito do Brasil, em
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território e em população indígena. Portanto, seu estudo é de fundamental importância para
uma amostra significativa de como é feita a gestão da saúde indígena na Amazônia brasileira,
além de se dividir neste diversas etnias, tais como Tucanos, Tarianos, Baniwas, Hupdas e
outras.

Divididos em 34 territórios, definidos de acordo com termos técnicos e étnico-demográficos,
os DSEI não coincidem, necessariamente, com as fronteiras municipais existentes. Os
distritos contam com conselhos, dos quais participam representantes do governo, profissionais
de saúde, usuários e representantes de comunidades indígenas, que definem estratégias e
controle de execução de políticas de saúde. Uma das metas é a busca pela humanização do
tratamento da saúde do índio e uma compreensão global desta no sentido de prover condições
mais dignas a essas populações.

Quadro 2: Modelo assistencial dos DSEI

Fonte: FUNASA, 2008.
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3.2.2. AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE

Além de atuarem na saúde, os Agentes Indígenas de Saúde também são agentes capilares no
que tange a disseminação de informações, tanto na relação entre as aldeias e a FOIRN, quanto
entre a FOIRN e as aldeias. Eles são agentes carreadores de valiosas informações para a
tomada de decisões estratégicas para a assistência de saúde. Todos são funcionários da
FUNASA, porém ficou estabelecido no convênio entre a FOIRN e a FUNASA de que a
FOIRN faria o acompanhamento das ações e o treinamento desses profissionais.

No alto Rio negro, existem cerca de 190 agentes de saúde indígenas, distribuídos em 519
comunidades, portanto nem todos os povoados indígenas são assistidos. Dessa forma, alguns
AIS realizam setorizações, com o objetivo de melhor atender às diferentes comunidades
(MARTINS, 2006).

As atribuições de um agente indígena são semelhantes às de um agente comunitário de saúde
não indígena:
•

Mapear área de atuação;

•

Cadastrar famílias da área, mantendo seu cadastro sempre atualizado;

•

Identificar famílias e indivíduos em risco/atividade de doença;

•

Realizar visitas domiciliares periódicas;

•

Colher dados para análise e acompanhamento da situação das famílias;

•

Desenvolver ações de promoção da saúde;

•

Contribuir com a mobilização comunitária para melhoria da qualidade de vida;

•

Incentivar/participar de conselhos locais de saúde.

Para ser um agente indígena de saúde é necessário que se contemplem alguns critérios: que o
agente seja escolhido pela comunidade; que viva na região, assumindo um papel duplo, pois é,
ao mesmo tempo, parte da comunidade, da mesma etnia que seu grupo, compartilhando assim
valores culturais e fazendo parte de seu cotidiano – por outro lado, ele é também um
funcionário da FUNASA e tem que estar sob as normas burocráticas e legais que tal atividade
julga ser necessário. Não obstante ,ele também tem íntima relação com as equipes de saúde,
pois durante as visitas das equipes as aldeias, eles sempre atuam como agentes facilitadores
do processo, uma vez que são, na maior parte do tempo, os tradutores não só entre as línguas
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indígenas e o português, mas também fazem a “tradução” cultural para os profissionais sobre
as características da doença e o que elas “significam” para aquela pessoa.
No entanto, não é raro no rio Negro encontrar agentes que façam curativos, suturas, partos e
até mediquem na ausência de profissionais qualificados, já que, na maior parte do ano, são
eles que realmente atuam na saúde dentro das aldeias, pois as longas distâncias aliada a
escassez de profissionais de saúde fazem com que as “visitas” dos profissionais de saúde
sejam pouco freqüentes.

Para que a ação dos AIS atinja o objetivo proposto, é necessário que pessoas certas recebam
capacitação adequada, pois são, sem dúvidas, peças-chave na execução da assistência a saúde
do rio Negro.

Conforme indica Martins (2006),
observa-se uma expectativa social de que o agente indígena de saúde detenha a
exclusividade de certos saberes; a “caixa de remédio”, que simboliza a capacidade de
curar do agente de saúde, materializa” um saber não partilhável com outras pessoas da
aldeia. (...) Na cosmologia indígena, o uso dos medicamentos industrializados
caracteriza o poder de cura do agente de saúde. Mesmo que sejam capazes de
organizar reuniões e atividades de educação em saúde, participar das atividades de
promoção de saúde bucal ou dos conselhos de saúde, encaminhar reivindicações e
organizar a demanda para o atendimento, nenhuma dessas habilidades é capaz de
superar o prestígio conferido pela capacidade de nominar doenças e oferecer remédios
para tratá-las. Sem eles, os agentes se declaram impotentes e são reconhecidos como
tais nas comunidades (MARTINS, 2006)

Com tamanha responsabilidade, esse agente tem que ser observado atentamente pelos
profissionais de saúde que atuam na área do rio Negro, além de monitorado quanto suas ações
dentro das aldeias.

3.2.3. OS PÓLOS-BASE

Seguindo o fluxo de organização dos serviços de saúde, essas comunidades contarão com
outra instância de atendimento, os Pólos-Base, que se constituem na primeira referência para
os Agentes Indígenas de Saúde que atuam nas aldeias. Podem se localizar numa comunidade
indígena ou num município de referência, nesse último caso correspondendo a uma UBS já
existente na rede de serviço daquele município (FUNASA, 2008). Entretanto, a realidade do
rio Negro não condiz com a proposta descrita no site da FUNASA; as distâncias e a
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precariedade de recursos da região não permitiram que existisse a quantidade de pólos-base
necessária a esta população. Além disso, muitas vezes esses pólos transformaram-se em
pequenos pontos de depósitos para matérias e medicações, já que sem a presença constante de
profissional ele não teria como permanecer aberto, portanto não atingiu ao propósito
previamente objetivado.

Ainda conforme a FUNASA (2008) os pólos-base estruturam-se como as UBS e contam com
atuação de Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena, composta principalmente por médico,
enfermeiro, dentista e auxiliar de enfermagem. Todavia, no caso de rio Negro, servem apenas
de base para as equipes “guardarem” material, medicamentos e alguns equipamentos, pois
devido à baixa densidade demográfica existente na região seria impossível realizar um
atendimento adequado se as equipe estivessem “presas” a um espaço físico, o que restringiria
sua atuação.

3.2.4. A CASA DE SAÚDE DO ÍNDIO

Além das unidades de referência do SUS, existem as Casas de Saúde do Índio, localizadas em
municípios de referência, inclusive, nas capitais dos Estados. Em SGC existe uma, no bairro
do Badarú, que atende a todas as etnias da região.

De acordo com normas da FUNASA, os papeis das Casas de Saúde do Índio são:
•

Receber pacientes e seus acompanhantes encaminhados pelos DSEI;

•

Alojar e alimentar pacientes e seus acompanhantes, durante o período de tratamento;

•

Estabelecer os mecanismos de referência e contra-referência com a rede do SUS;

•

Prestar assistência de enfermagem aos pacientes pós-hospitalizados e em fase de

recuperação;
•

Acompanhar os pacientes para consultas, exames subsidiários e internações

hospitalares;
•

Fazer a contra-referência com os Distritos Sanitários e articular o retorno dos

pacientes e acompanhantes aos seus domicílios, por ocasião da alta.

As Casas de Saúde Indígena são estruturas que não executam ações médico-assistenciais. São
locais de recepção e apoio ao índio, que vem referenciado da aldeia/pólo-base, com função de
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agendar os serviços especializados requeridos, continuar o tratamento após alta hospitalar até
que o índio tenha condições de voltar para a aldeia, dar suporte a exames e tratamento
especializados, fazer serviço de tradução para os que não falam Português e viabilizar seu
retorno à aldeia, em articulação contínua com o DSEI.

Foto 5: Interior da Casa do Índio de SGC

Fonte: Arquivo da Autora – 200013

13

Esta foto é do interior da Casa do Índio de SGC, no ano de 2000. Nela, as redes são dos próprios indígenas e
eles são separados por famílias e não por patologias, o que com bastante freqüência causa problemas do tipo
infecção cruzadas, ou seja, vários indígenas acabam contraindo outras doenças.
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Foto 6: Criança na Casa de Saúde do Índio de SGC

Fonte: Arquivo da Autora - 200014

Foto 7: Crianças na Casa de Saúde do Índio de SGC

Fonte: Arquivo da Autora15

14

A foto apresenta uma criança indígena na Casa do Índio de SGC.
Esta foto representa crianças indígenas que estavam na Casa do Índio de SGC; umas estavam em tratamentos e
outras somente acompanhando seus pais, pois algumas famílias eram inteiramente transferidas para lá: se um dos
pais estavam em tratamento, as crianças não poderiam permanecer sozinhas na aldeia.

15
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3.2.5. OS MOVIMENTOS SOCIAIS E O CONTROLE SOCIAL

A Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, estabelece duas formas de participação da
população na gestão do SUS: as Conferências e os Conselhos de Saúde, pelas quais a
comunidade, através de seus representantes, pode opinar, definir, acompanhar a execução e
fiscalizar as ações de saúde nas três esferas de governo: Federal, Estadual e Municipal.

O Controle Social não deve ser traduzido apenas em mecanismos formais e, sim,
refletir-se no real poder da população em modificar planos, políticas, não só no
campo da saúde.
(Relatório final da 9ª Conferência Nacional de Saúde de 1992)
Com a participação da comunidade na gestão do SUS se estabelece uma nova relação
entre Estado e a Sociedade, de forma que as decisões do Estado sobre o que fazer na
saúde terão que ser negociadas com os representantes da Sociedade, uma vez que eles
são quem melhor conhecem realidade da saúde da comunidade. Por isso ela é
entendida como uma das formas mais avançadas de democracia.
(Guia de Referência para Conselheiros Municipais – Ministério da Saúde).

Todo o processo de estruturação da atenção à saúde dos povos indígenas está fortemente
calcado na participação dos próprios índios, mediante suas lideranças e organizações. Em
todos os DSEI há um avanço significativo na formação dos Conselhos Locais e Distritais de
Saúde Indígena, o que tem permitido uma melhor identificação dos problemas,
encaminhamento de soluções mais adequadas e adesão dos beneficiários.

Os Conselhos Distritais têm como atribuição fundamental à aprovação do Plano Distrital de
Saúde, o acompanhamento e avaliação de sua execução e da aplicação dos recursos. Já os
Conselhos Locais são formados por representantes das comunidades indígenas, incluindo as
lideranças tradicionais, os caciques, médicos tradicionais (Pajés), escolhidos por membros de
suas próprias comunidades, que terão como maior atribuição identificar as necessidades
específicas dos povos indígenas em relação aos agravos de saúde que os acometem.

3.3. O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DOS DSEI

Como enfatizam vários autores (GARNELO e SAMPAIO, 2005; ATHIAS e MACHADO,
2001; SANTOS e ESCOBAR, 2001) um dos grandes desafios na implementação desse novo
modelo de assistência foi sua estruturação – com centenas de milhares de usuários e agências
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governamentais e não-governamentais – sem perder de vista a imensa sociodiversidade
indígena. Tal coadunação é o denominador comum do modelo, e também uma das facetas de
mais difícil implementação.

O processo de implantação dos DSEI vem seguindo a via da terceirização, concretizada por
meio de convênios com entidades não-governamentais, muitas delas organizações indígenas
contratadas para a execução integral das ações de saúde. Tal estratégia não encontra
correspondente em qualquer outra área do SUS, em que as experiências de terceirização têm
se restringido à contratação de serviços em áreas específicas, como atividades administrativas,
recursos complementares de diagnóstico e prestação de alguns serviços especializados.

Essa decisão política restringe o cumprimento dos princípios constitucionais que atribuem ao
governo federal a responsabilidade pela gestão do subsistema de saúde indígena.

Analisando as relações entre o Estado e o terceiro setor, Magalhães (2000) demonstra que, no
contexto brasileiro, vem se instalando um processo de redução das ações do Estado, com
repasse progressivo de funções que, tradicionalmente, estavam sob a responsabilidade estatal
para entidades civis, como as organizações sociais e as atuais “organizações da sociedade
civil de interesse público”. Se, por um lado, conforme demonstra o autor, esse processo pode
conduzir a um incremento da democratização da sociedade e da capacidade de intervenção
nas políticas públicas por grupos civis organizados, por outro lado tal deslocamento de poder
também implica num descomprometimento do Estado. No caso da saúde, essa transformação
resulta na impossibilidade de funcionamento adequado do Sistema de Saúde, cuja
pulverização de ações e serviços tende a gerar descoordenação, ineficiência e ineficácia.

No outro extremo desse cenário, temos as organizações indígenas, um tipo de instituição sem
equivalente nos modos tradicionais de organização social indígena, mas não isenta de
influência sobre as formas de exercício do poder político nas sociedades que lhes deram
origem.

De acordo com Garnelo (2003), essas entidades constroem um tipo de identidade política
centrada na apropriação e utilização de formas institucionais e saberes não-indígenas, mas que
permitem um reencontro e um reforço da “comunidade étnica” em busca de seus direitos
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civis. Além disso, viabilizam a captação de bens, recursos e serviços capazes de contribuir
para a redução da assimetria produzida pelo processo colonizatório.

Garnelo (2003) ainda assinala uma retração do Estado no cumprimento de suas obrigações
institucionais de representação política e jurídica dos povos indígenas, abrindo caminho para
que as organizações desempenhem funções assistenciais em áreas variadas, como educação,
saúde, vigilância territorial e projetos econômicos diversos. O modelo terceirizado tampouco
afasta o risco de corrupção, além de instaurar a necessidade de um acompanhamento técnico
minucioso das ações conveniadas, para as quais os órgãos públicos não têm preparo
adequado.

Outra importante conseqüência assinalada por Magalhães (2000), é que, ao repassar a
responsabilidade da execução, o poder de Estado afasta de si a cobrança dos destinatários do
serviço; por sua vez, a entidade civil captadora dos recursos passa a sofrer uma dupla pressão:
a dos usuários e a do financiador. O autor refere ainda à superposição de papéis do
terceirizado, que passa a atuar simultaneamente como organização militante, isto é, em luta
pelos direitos sociais, e uma organização profissional, ou seja, uma entidade prestadora de
serviços, cujo acesso à organização militante procura garantir.

Esta foi à motivação com que fez a autora propor-se a estudar tal convênio, pois a partir dele é
possível contribuir para a formação de políticas públicas em relação aos indígenas brasileiros,
seja no âmbito da saúde ou não. Analisou-se o convênio realizado entre a FOIRN e a
FUNASA; em geral, tais convênios implicam a transferência de recursos para a instituição
conveniante que, por sua vez, assumem a responsabilidade de levar a termo o planejamento e
a implementação das ações de saúde nas áreas indígenas sob sua jurisdição. Para perspectivas
históricas e críticas acerca desse processo, sugere-se a leitura das avaliações de Langdon
(2000) e Athias e Machado (2001). A FUNASA disponibiliza na internet informações sobre a
implementação dos DSEI. (FUNASA, 2007).

Informações confiáveis são imprescindíveis para viabilizar análises sobre as múltiplas e
complexas inter-relações entre desigualdades sociais, processo saúde-doença e etnicidade.
Contudo, na região estudada, ainda existem poucos registros epidemiológicos sistemáticos
para fins de planejamento, implementação e avaliação de serviços e de programas de saúde.
Ainda assim, acredita-se não ser este o ponto principal das dificuldades na assistência a saúde.
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Espera-se que futuramente, a partir da crescente participação indígena nos vários segmentos
do sistema de saúde, eles próprios venham a fazer uso dessas informações com vistas a definir
prioridades e implementar estratégias mais adequadas de atuação nas comunidades indígenas.

3.3.1. A TERCERIZAÇÃO

Segundo Garnelo (2003), a terceirização da saúde indígena e os DSEI no outro extremo desse
cenário têm as organizações indígenas, um tipo de instituição sem equivalente nos modos
tradicionais de organização social indígena, mas não isenta de influência sobre as formas de
exercício do poder político nas sociedades que lhes deram origem.

Essas entidades têm construído um tipo de identidade política centrado na apropriação e
utilização de formas institucionais e saberes não-indígenas, mas que permitem um reencontro
e um reforço da “comunidade étnica” em busca de seus direitos civis. Além disso, viabilizam
a captação de bens, recursos e serviços capazes de contribuir para a redução da assimetria
produzida pelo processo colonizatório.

Segundo Albert (2000), as transformações verificadas na trajetória das organizações indígenas
no Brasil, comportam um deslocamento de lutas políticas centradas:
numa etnicidade estritamente política, embasada em reivindicações territoriais e
legalistas, para o que se poderia chamar de etnicidade de resultados, na qual a
afirmação identitária se tornou pano de fundo para a busca de acesso ao mercado e,
sobretudo ao ‘mercado de projetos’ internacional e nacional aberto pelas novas
políticas descentralizadas de desenvolvimento sustentável (ALBERT, 2000:198).

O autor ainda assinala uma retração do Estado no cumprimento de suas obrigações
institucionais de representação política e jurídica dos povos indígenas, abrindo caminho para
que as organizações desempenhem funções assistenciais em áreas variadas, como educação,
saúde, vigilância territorial e projetos econômicos diversos.

As características descritas por Magalhães (2000) são bastante adequadas para direcionar a
discussão sobre as relações entre as grandes organizações indígenas da Amazônia brasileira,
que assumiram convênios com o Ministério da Saúde (MS) para executar as ações de saúde
nas áreas indígenas. O impacto dessa relação pode ser dimensionado ao considerarmos o
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perfil dos 14 convenientes indígenas na Amazônia (dados de dezembro de 2001): Conselho
Indígena de Roraima (CIR), Coordenação das Nações e Povos Indígenas dos Estados de
Rondônia, Norte do Mato Grosso e Sul do Amazonas (CUNPIR), Organização Töru Möru
(OTM), Conselho Indígena do Vale do Javari (CIVAJA), Federação das Organizações
Indígenas do Rio Negro (FOIRN), União das Nações Indígenas de Tefé (UNI-Tefé), União
das Nações Indígenas do Acre (Uniacre), Organização dos Povos Indígenas do Médio Purús
(OPIMP), Associação dos Povos Indígenas do Oiapoque (APIO) e COIAB, totalizando mais
da metade dos povos indígenas da Amazônia legal.

A vinculação das organizações indígenas à proposta de terceirização do Ministério da Saúde
(MS) tem implicações diretas sobre as condições de vida da maior parte dos povos indígenas
da Amazônia. A trajetória percorrida por essas entidades mostra, tal como apontou Albert
(2000), a superação da fase de denúncias contra a violação dos direitos indígenas que
marcaram os primeiros momentos de constituição do movimento indígena e a tomada de
decisão de intervir no cenário político por meio de ações concretas, capazes de contribuir para
a melhoria das condições de vida dos grupos aldeados. A decisão é perfeitamente congruente
com as expectativas forjadas pela base política dessas entidades em torno do trabalho dos
mediadores do contato interétnico, de quem se espera que sejam capazes de captar bens e
serviços para redistribuição comunal. As posições publicamente assumidas pelos dirigentes
das grandes organizações indígenas da Amazônia demonstram a necessidade de promover
uma mudança nas formas de interação com suas bases políticas, rumo a estratégias de
neutralização da desigualdade, sob pena de esvaziamento da retórica política do movimento
indígena.

Novas estratégias de ação exigem novos perfis de gerência, demandando a formação de
quadros com habilitação técnico-administrativa capazes de conduzir processos de captação e
circulação de bens e serviços que anteriormente não compunham a grade habitual de atuação
das organizações indígenas. A trajetória dos dirigentes evidencia um ativo aprendizado da
linguagem e estratégias da tecnoburocracia, do manejo de instrumentos administrativos e
técnicas de gestão como via de apropriação da lógica institucional de entidades públicas e de
cooperação internacional, visando o aprimoramento de suas entidades.

Essa opção não está isenta de riscos, como os já apontados por Magalhães (2000). Na medida
em que a organização indígena assume atribuições públicas, recebe também os ônus do
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contraditório processo de desmanche do Estado brasileiro, assumindo funções constitucionais
das quais este tenta se eximir. Atrasos no repasse de recursos, cortes de orçamento, conflitos
trabalhistas e problemas decorrentes do mau funcionamento de outros níveis do SUS passam a
onerar politicamente a prestadora de serviços, deixando os órgãos de governo a salvo da
crítica direta dos usuários.

Igualmente não é desprezível a contradição em desempenhar simultaneamente as funções de
organização militante e de prestadora dos serviços. O formato peculiar da terceirização da
saúde indígena e do funcionamento dos conselhos de saúde transforma a convenente indígena
em executora e fiscalizadora de si própria. As enormes responsabilidades geradas pelo
exercício dessas funções passam a exigir um grande esforço das pessoas e instituições
gerarem um risco real de relegar outras atribuições das entidades a um plano secundário e de
produzir uma burocracia indígena voltada para a condução de processos técnicoadministrativos com pouca aderência aos processos Políticos-comunais. Por outro lado, o
processo de terceirização aponta para a possibilidade de desconstrução do estigma da tutela e
da incapacidade política e intelectual que lhes foi atribuída pelo mundo do “branco”, no
processo colonizatório. O reconhecimento das organizações indígenas como parceiras
potenciais, por parte do MS, instaura a possibilidade de um protagonismo político, trazendoas para o centro de um cenário em que, anteriormente, as instituições indigenistas tentavam
relegar a uma posição subordinada.

De início, vale a ressalva de que, apesar de considerado importante investigar se ocorre o
objetivo de se aumentar à flexibilidade, a eficiência e a eficácia dos serviços prestados por
meio da transferência de sua execução do Estado para as ONGs, limitando a capacidade de
abordar tal questão, não sendo, portanto, intenção fazê-lo nesse trabalho.

Diante deste cenário, as ONGs são importantes instrumento de mediação entre a sociedade
civil e o Estado, possibilitando a inserção da pluralidade dos interesses sociais na ação Estatal,
funcionando como representações das diversas noções de bem existentes na sociedade,
condição necessária para a deliberação coletiva sobre o sentido de bem comum.

Em 1999, foi criada a Lei das OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público),
após um processo de discussão do Marco Legal do Terceiro Setor, que contou com a
participação de representantes dos diversos setores da sociedade. A lei introduziu novidades,
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contemplando novos fenômenos e necessidades, tanto das organizações sem fins lucrativos
quanto do Estado. Dentre as mudanças ocorridas com o seu advento, estão: o reconhecimento
de organizações que atuam em áreas de atividades emergentes até então não previstas em
outros dispositivos legais; (este é o caso do convênio da saúde indígena); a possibilidade de
remunerarem seus dirigentes; a introdução de instrumentos de accountability e controle das
ações e aplicação de recursos; e, também, uma nova forma de relacionamento entre
organizações e o Poder Público, o Termo de Parceria.

Nas últimas décadas, segundo Tezelli (2007), ocorreu um aumento significativo das parcerias
entre o Estado e o Terceiro Setor. O Estado, há muito tempo, tem considerado as ONGs como
parceiras constantes de suas ações e tem contado cada vez mais com a ajuda das organizações
do Terceiro Setor para a produção de bens e serviços públicos e para a implementação de
políticas públicas; para isso, tem financiado uma parte significativa de suas atividades.

De acordo com Tezelli (2007) até o surgimento do Termo de Parceria, o principal instrumento
utilizado pelo Poder Público para repassar recursos financeiros a fim de realizar programas ou
projetos pelas organizações sem fins lucrativos era o convênio. Apesar de ser largamente
utilizado para esse fim, ele não é considerado o meio mais adequado, tendo em vista que foi
concebido inicialmente para formalizar acordos internos ao setor público e apresentar várias
restrições às organizações parceiras e ao Poder Público.

O novo mecanismo criado pela Lei das OSCIPs – O Termo de Parceria, surgiu como uma
opção aos convênios e foi desenhado com o objetivo de: proporcionar vantagens, como maior
flexibilidade na aplicação dos recursos; previsionar indicadores de avaliação; criar
mecanismos de avaliação de resultados, focados no desempenho e não apenas na forma de
aplicação dos recursos e comprovação dos gastos; prever regras mais claras e bem definidas
de prestação de contas; e punição mais severa em caso de uso indevido dos recursos
(BARBOSA, 2004).

Por esses motivos, as organizações do Terceiro Setor transformaram-se em parceiras
indispensáveis e estratégicas do Estado na provisão de serviços essenciais à população e na
implementação de políticas públicas em diversas áreas. A utilização de entidades do Terceiro
Setor nessas atividades costuma se justificar, entre outros fatores, pelo seu menor custo
operacional, sua maior agilidade, inclusive de contratação e compras e sua proximidade e
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acesso ao público alvo (SALAMON, 1995; BRESSER-PEREIRA, 1998; NAVARRO, 1999;
VIEIRA, 1999).

3.3.2. A LEGISLAÇÃO

Apontar-se-á a legislação para o indígena, por assumir características diferenciadas do resto
da população brasileira, neste item.

Segundo dados do Banco Mundial, os povos indígenas representam 10% da população das
Américas – e compõem as fileiras dos mais pobres e menos favorecidos por políticas públicas.
No âmbito global, há quase duas décadas a Organização dos Estados Americanos (OEA)
tenta, sem êxito, definir seus direitos.

Apontando, agora, a lupa para no Brasil, onde o Estatuto do Índio é de 1971, e os direitos que
provocam infindáveis discussões internacionais estão definidos desde a Constituição de 1988,
e regulamentados por leis, decretos e portarias. A constituição, que não faz distinção entre
índios aculturados e não-aculturados, garante-lhes a posse das terras ocupadas
tradicionalmente e obriga a União a demarcá-las, além de proteger e fazer respeitar seus bens.

Entretanto, é possível verificar um paradoxo entre o que consta na Constituição e o que se
realiza no cotidiano, assim como entre o que o SUS propõe-se a fazer e o que executa,
situação não exclusiva do Brasil ou das questões indígenas.

O Controle Social não deve ser traduzido apenas em mecanismos formais e, sim,
refletir-se no real poder da população em modificar planos, políticas, não só no
campo da saúde.
(Relatório final da 9ª Conferência Nacional de Saúde de 1992)

Com a participação da comunidade na gestão do SUS se estabelece uma nova relação
entre Estado e a Sociedade, de forma que as decisões do Estado sobre o que fazer na
saúde terão que ser negociadas com os representantes da Sociedade, uma vez que eles
são quem melhor conhecem realidade da saúde da comunidade. Por isso ela é
entendida como uma das formas mais avançadas de democracia.
(Guia de Referência para Conselheiros Municipais – Ministério da Saúde).

A Lei Arouca surge como um capítulo de acréscimo à lei orgânica da Saúde (Lei 8.080, de
1990) e institui, por meio do SUS, o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, que constitui
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um modelo inserido na estrutura de seu atendimento, mas se volta para a realidade específica
das populações indígenas. A lei estabelece que a atenção à saúde indígena deve se pautar por
uma abordagem diferenciada, contemplando desde a assistência à saúde até as questões de
saneamento básico, habitação, meio ambiente e demarcação de terras. Além disso, a lei
estabelece que os grupos indígenas não sejam tratados de forma homogênea, mas conforme as
especificidades da cultura de cada tribo e nação indígena.
Na década de 1980, surgiram as associações e organizações indígenas em várias regiões do
Brasil, contudo somente após a promulgação da nova Constituição Federal, em 1988, elas se
multiplicaram, devido à possibilidade de essas associações constituírem-se como pessoas
jurídicas.

Essas novas formas de representação política representam a incorporação, por alguns povos
indígenas, de mecanismos que possibilitam lidar com o mundo institucional da sociedade
nacional e internacional. Permitem ainda tratar de demandas territoriais (demarcação de terras
e controle de recursos naturais), assistenciais (saúde, educação, transporte e comunicação) e
comerciais (colocação de produtos no mercado) (ISA, 2008).
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CAPÍTULO 4 – A PESQUISA EMPÍRICA: REVELAÇÕES DO CAMPO

O Brasil mudou!
As festividades de 500 anos do Brasil tornaram
mister reparar toda uma história de
desconsideração com os povos indígenas
brasileiros, porém ao discursar sobre esta tese
quase raspamos no idealismo romântico que
colore, mas não move a nação.
(Soares, 2006).
QUEM É A FOIRN?
Um ponto muito pouco explorado em referências publicadas é o fato que precede a criação da
FOIRN, conseqüentemente sua característica maior. Primeiro, criaram-se as várias
associações indígenas de base, pulverizadas ao longo do território; por fim, criou-se o seu
aglutinador e, assim, estabeleceu-se a FOIRN em 1987: uma federação criada para representar
uma estrutura histórica bem definida e forte junto à sociedade envolvente.
A criação da FOIRN ocorreu, prioritariamente, para se contrapor aos projetos econômicos e
militares associados que estavam em vias de implantação na região, portanto com um fim
político de defesa dos direitos indígenas (Luciano, 2006:138).
Na verdade é assim... já de 70, até a fundaçao da FOIRN... então, aqui na região
estavam chegando muitos pelotões do exército brasileiro e de 80 pra 85 tava
chegando um grande projeto do Governo Federal, chamado projeto Calha Norte,
então surge na ocasião a idéia de separar a terra e colocar os índios de acordo com
esse projeto do governo... que o pessoal chamava de colônias agrícolas em terras
indigenas, a população indigena sairia do seu lugar e aonde esse projeto achasse que
era um bom lugar, a população indigena teria que ficar..., então é aí que de 80 pra 85
algumas lideranças indígenas, como o Bene Machado, Pedro Machado e Álvaro
Sampaio, comandaram uma grande mobilização sobre esse tema de discussão
(Entrevista 1, 200716).

Nesse relato, o entrevistado contou a história que antecede a formação da FOIRN. Segundo
ele, o Governo Federal e o Exército brasileiro queriam “realocar” os indígenas em algumas
colônias isoladas umas das outras, tirando-os de suas terras, decorrendo, portanto,
movimentos em defesa da demarcação das terras indígenas contíguas, conseqüentemente uma
luta por seus direitos.

16

Transcreveram-se as entrevistas sem se destacarem os possíveis erros gramaticais, não indicados neste
trabalho.
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A FOIRN é a mais importante instituição de representação dos povos indígenas da região, e é
um marco na história dos movimentos em defesa dos povos indígenas no Brasil, visto que
todas as pequenas associações da região associam-se a ela (ISA, 2008).

A dinâmica de distribuição de decisões de prioridades da FOIRN segue invariavelmente a
linhas de hierarquia indígena. Sua direção é eleita mediante voto direto de seus representantes
de base, que consultam as opiniões locais de onde vivem, e funciona como um sistema
colegiado de delegados. Portanto, a FOIRN, ao longo de sua história, reflete exatamente a
estrutura social da sociedade rio-negrina e, mais que isso, exerce “poder de Estado” sobre
seus territórios, de forma que, se não houver sua anuência para alguma atividade de cunho
externo, invariavelmente haverá resistência indígena para aceitação desta. Esse fato fica claro,
por exemplo, no processo de instalação dos pelotões de fronteira por parte do Exército
brasileiro: como nunca houve anuência da sociedade rio-negrina, tampouco da FOIRN, gerouse uma linha de resistência indígena até os dias atuais. Apesar dessa resistência, o Exército
permaneceu em terras indígenas, desrespeitando muitas vezes o modo de vida e a cultura da
população local.

Esse desrespeito à vontade da população indígena também se estende para as ações de saúde,
pesquisa, educação, auto-sustentabilidade, catequese e FUNAI. No entanto, eventualmente
alguma liderança posiciona-se contrária à FOIRN, embora de modo isolado e relegado a
terceiro plano na esfera social por não traduzir poder de hierarquia ou maioria de votos dos
conselheiros.

A característica de se tornar uma ONG é secundária ao processo supracitado; a FOIRN
existiria de uma forma ou outra, sendo oficial ou não, havendo urgente necessidade de ser
reconhecida junto à “sociedade branca”. Após a Constituição de 1988, essa instituição pôde se
estabelecer como organização formalmente reconhecida nos moldes da “sociedade branca”,
pois até então era apenas reconhecida para a sociedade indígena, criando, nesse momento, sua
parceria com o ISA.

A FOIRN, durante seus primeiros momentos, necessitou de aporte financeiro e
representatividade jurídica diante suas demandas; a partir do momento em que ela se tornou
ONG, pôde firmar convênios com outras organizações e, desse modo, obter financiamento
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para a execução de projetos. Em suma, a Federação Indígena precede em muito a ONG, sendo
esta uma mera conseqüência da história para estabelecer melhores relações com o mundo
externo, ou mundo “branco”.

Como nota de curiosidade, o interessante é que a família Yanomámi sempre se manteve
distante dessa ordem, até que, em meados do ano 2006, duas associações de base Yanomámi
ingressaram no colegiado da FOIRN, fato possivelmente explicado pela necessidade de apoio
representativo na sociedade envolvente.

Para Luciano (2006):
O que nos interessa, contudo, é o estabelecimento das organizações indígenas como
interlocutores prioritários ou exclusivos por parte das agências de desenvolvimento.
Qualquer financiamento público ou privado tornou-se possível apenas por meio de
organizações indígenas devidamente regularizadas, com CNPJ, conta bancária,
diretoria executiva, representante legal, diretor financeiro e administrativo, declaração
anual do imposto de renda, cumprimento da lei trabalhista e outros procedimentos
administrativos e
burocráticos. Ou seja, houve um total enquadramento e controle da interlocução
indígena nos moldes de poder dos brancos. Isso me parece significativo para a
compreensão analítica dos projetos de desenvolvimento destinados aos povos
indígenas (LUCIANO, 2006: 138).

No texto acima, fica clara a motivação que a FOIRN tem para se “submeter” às regras de uma
sociedade, como eles mesmos dizem, do “branco”, porém ela tenta durante toda a sua
existência preservar os valores indígenas em suas ações.

Em outro relato, ainda de Luciano, percebem-se as dificuldades que esses povos possuem de
trabalharem como uma “lógica branca” e, ao mesmo tempo, continuar sendo o representante
de um “pensamento indígena”:

Os projetos, independentemente de seus resultados efetivos, acabam quase sempre
criando sérios conflitos nas comunidades, que geralmente não são considerados no
âmbito dos planejamentos e das avaliações técnicas, na medida em que os índios
nunca os revelam por força da tradição, para não aprofundar os conflitos internos. Um
dos princípios desses conflitos reside no fato de que os projetos acabam gerando
disputas de poder dentro das comunidades beneficiárias impossíveis de equacionar na
forma estabelecida de gestão, que é por meio de organizações formais, que criam
novas lideranças, como são os dirigentes que assinam cheques e exercem o poder em
nome dos financiadores, considerados pelos índios donos dos projetos. (Luciano,
2006: 141).
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Crê-se que, dessa forma, estabelece-se um caminho que define melhor o funcionamento e
filosofia da FOIRN, pois o fato de ela “se tornar” uma ONG não modifica sua característica
inicial de representante da população rio-negrina, com seus representantes, até os dias atuais,
eleitos por voto direto pelo povo indígena.
O cenário apresentado em finais de 1999, como ora relatado, é de início da implantação do
DSEI-RN. Já no ano 2000, iniciaram-se os convênios entre a FUNASA e outras organizações
com sede em SGC.

O primeiro convênio ocorreu entre a FUNASA e a Diocese de SGC, seguido pelo convênio
entre FUNASA e a ONG Saúde Sem Limites (SSL), e entre a FUNASA e a prefeitura
municipal de SGC; no entanto, esses convênios tinham duração de um ano, podendo se
renovar ou não. Tratando-se de ano eleitoral, na ocasião, a prefeitura não poderia contratar
pessoal de recursos humanos, por isso estabeleceu um adendo no convênio para que a FOIRN
entrasse como sua prestadora de serviços, cedendo seus profissionais para execução das
ações. Assim, iniciou seu convênio com a FUNASA, recebendo recursos financeiros para a
contratação de pessoal e cedencia para a secretaria municipal da saúde.

De acordo com a entrevista 2, sobre a gestão anterior ao ano 2000:

Gestão que não conseguiu demonstrar grandes ganhos ou avanços em mortalidade ou
cobertura vacinal, enfim não havia assistência à saúde indígena como fato constituído
com dados consistentes, pois não existiam dados suficientes estatísticos e nem
perfil epidemiológico diagnosticado. (Entrevista 2, 2007, grifo nosso).

Nesse primeiro ano, as ações de saúde começam efetivamente em SGC e toda a região,
transformando-se em um ano histórico para a saúde, pois nesse momento chegam vários
profissionais, médicos, dentistas e enfermeiros de todo o país para trabalhar junto aos técnicos
de enfermagem e odontológicos, em sua maioria indígena da própria região. Nessa época, as
equipes iniciaram suas ações com as primeiras viagens a campo, com objetivo inicial de fazer
o censo populacional e ter mais ou menos uma idéia do perfil epidemiológico, para só assim
poder realizar um planejamento assistencial.
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Devido à falta de cumprimento dos prazos por parte da FUNASA, para os repasses de verbas
para as conveniadas, os problemas começaram a surgir. No final do ano 2000, as crises no
sistema de saúde indígena da região agravaram-se e surgiram problemas na hora da renovação
dos contratos.

Justamente por esses desgastes, a falta direta, digamos assim: a FUNASA não dava
garantia dentro do contrato (em anexo) de qualquer problema trabalhista que viesse
acontecer com essas instituições, então isso foi um desgaste muito grande. Além
disso, sempre havia atraso de repasse, nunca estava no período, o profissional ficava
sem receber; essa história toda foi desgastando as duas instituições. A Diocese tem
hoje um processo de 700 mil reais nas costas pra pagar, um processo trabalhista
(Entrevista 4, 2007).

Na entrevista acima, é possível compreender que as organizações acabam ficando sem opção
para renovar o convênio por assumirem um endividamento devido aos processos trabalhistas,
o que fatalmente interrompe suas ações. Então, por que a FOIRN teve de absorver os antigos
conveniados; por que se comprometeu com essa situação?

Analisando-se a entrevista 2, de um profissional que atuou como médico desde o início do
ano 2000 até o final do contrato, em 2006, e a entrevista 5, compreende-se melhor o ocorrido:

Sendo ela (FOIRN) uma federação que trata exclusivamente dos direitos inalienáveis
dos índios do rio Negro, tanto na questão territorial, cultural, sendo a saúde um deles,
e receosa que os atores não cumprissem seu papel, ela assume a responsabilidade de
gerenciamento dos convênios e ações. Até 2002, exclui-se do cenário de convênio a
prefeitura municipal e SSL; em 2003, exclui-se a Diocese-SGC. Assim, a FOIRN foi
progressivamente absorvendo toda a saúde indígena iniciando suas ações com
uma população alvo, em 2000, de 6.500 índios aldeados; em 2002, 15 mil índios; e
em 2003, 22 mil (Entrevista 2, 2007, grifo nosso).
A FOIRN foi assumindo devido aos problemas trabalhistas que essas organizações
começaram a ter, assumindo divídas que tornaram inviável a continuação do
convênio. Houve muitos atrasos nos repasses de verba por parte da FUNASA
(Entrevista 5, 2007, grifo nosso).

Para um dos entrevistados:

Aquela nuvem de fumaça era conveniente para todo mundo. Eu não funciono, mas
você também não. Todo mundo se xingava e não chegava a nenhuma conclusão
(Entrevista 8, 2007).

A nuvem de fumaça ao que o entrevistado refere-se é sobre a época em que a saúde indígena
ainda era gerida pela secretaria municipal de saúde; conforme os relatos das entrevistas, havia
desvio de verba na prefeitura municipal.
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Ainda, de acordo com as entrevistas, houve uma pressão dos conselhos para que a saúde
passasse para as “mãos” da FOIRN, já que, segundo relatos de atores que lá estavam, havia
problemas em relação a administração da prefeitura. Com a “saída” da SSL e da Diocese, a
conseqüência natural seria que a prefeitura municipal assumisse as outras calhas de rio, visto
que estas se dividiram e cada organização assumiu uma parte para realizar a assistência à
saúde. No caso acima, a parte da assistência à população do rio Içana estava sob
responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.

Na época, dividiram-se as calhas do rio e cada organização assumiu uma parte para realizar a
assistência à saúde. No caso relatado a seguir, a parte da assistência à população do rio Içana
estava sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.

Então, começou com esta primeira parte do Içana, quando no conselho não deixou
que a prefeitura assumisse os problemas de desvio e tal e tal (Entrevista 4, 2007).
Então, assim, na verdade, como a SSL e a Diocese não queriam mais (renovar o
convênio), porque elas estavam também em um processo de desgaste com a
FUNASA, não agüentavam mais essa forma de se fazer convênio, essa forma de
parceria que a FUNASA sempre chamou e nunca foi parceria, então digamos assim, o
filho não tinha pai e a FOIRN, para não deixar os seus filhos sem pai, ela
assumiu essa primeira parte e assim sucesivamente, quando a SSL saiu e quando a
Diocese saiu, houve uma falta direta de uma instituição que pudesse estar executando
(a gestão de saúde) (Entrevista 4, 2007, grifo nosso).

Nesse fragmento de relato do entrevistado 4, grifou-se a frase: “o filho não tinha pai e a FOIRN,
para não deixar os seus filhos sem pai”, por ser uma analogia que descreve exatamente a sensação
dos profissionais em relação à FOIRN: muito mais do que uma ONG, ela é quem realmente deve
representar a população rio-negrina, com todos os seus cargos de gestão executados por indígenas,
logo integrantes da população que defendem, ou seja, eles têm a intenção de “defender” e “cuidar” de
seu povo, o que legitima o processo de representação.

Mais uma vez, o entrevistado 4 reforça sua opinião por meio do relato abaixo:

Então, na verdade, foi esse o processo, um processo forçado, do tipo eu não tenho
pra quem deixar, eu não quero a prefeitura, e vou ter que assumir (Entrevista 4,
2007, grifo nosso).

Nessa entrevista, o entrevistado explicou o motivo pelo qual o conselho foi contra o fato de a
prefeitura assumir a saúde e como foi pressionada diante das circunstâncias “tem” que
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assumir a gestão da saúde, embora não tivesse conhecimento prévio sobre o assunto, nem
condições administrativas para isso.

Outro fragmento da entrevista revela a influência de questões político partidárias e os
interesses em controlar os recursos da saúde indígena, de grande monta para a realidade local.

Aconteceu o seguinte, é... em 2000, tinha o pessoal que trabalhava em área indígena,
mas trabalhava pela prefeitura, tinha o prefeito... Amilton Gadelha... tinha um
contexto em que a Dora era a secretária de saúde, mas a galera era contratada pela
prefeitura, aí, o que acontece, o Gadelha dá um chute na bunda do PT, acha que vai se
dar bem pro lado do Amazonino, concorre a reeleição, perde pro Quirino (Entrevista
3, 2007).

Segundo este relato, houve denuncias de superfaturamento nas contas da prefeitura que foram
feitas por alguns profissionais comprometidos com a causa indígena. Esses funcionários
foram depois perseguidos:
.... e as pessoas que participaram depois foram perseguidas... e aí o Milton viu isso
daí, juntou todas as provas e mandou pro tribunal de contas da União, mandou pra
FUNASA, disse o que estava acontecendo.! (Entrevista 3, 2007).

Neste relato indignado, o Milton que o entrevistado refere-se no trecho acima era médico da
equipe na época do convênio, que presenciou toda a implementação do DSEI-RN, e foi uma
pessoa extremamente atuante, inclusive expondo-se em várias ocasiões para defender os
interesses indígenas. Além disso, percebe-se nesse fragmento que não existia a menor
condição de a administração da saúde indígena ficar sob a responsabilidade da prefeitura
naquela ocasião, deixando a FOIRN sem opção de dizer não ao conselho e à população.
Por parte da FOIRN, devido ao convênio ocorreram grandes mudanças nas suas estruturas
internas administrativas, pois esta não estava preparada para assumir tal função.

O enquadramento político da interlocução e das possibilidades de acesso das
comunidades indígenas aos programas de financiamento impôs a necessidade de as
lideranças indígenas se habilitarem para dar conta da tarefa de interlocução. Ora,
habilitação ou capacitação implica em aprender coisas novas para viver. Em última
instância, significa fazer esforço para incorporar novas concepções, que podem
reforçar ou anular as concepções existentes. Significa ainda assumir novas atitudes e
comportamento para pensar e fazer como, ou parecido com o branco. Neste sentido,
não há muito meio termo (Luciano, 2006:138),

Para o entrevistado 4, fica claro que, apesar da falta de estrutura administrativa para gerir a
saúde indígena, a FOIRN foi apoiada pelo conselho; porém esse mesmo entrevistado relata
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que, para isso, a FOIRN teve que “pagar” um preço caro, com conflitos internos e desgaste
das políticas indigenistas.

Assim, foi bem unânime dentro do conselho que a FOIRN assumisse naquele
momento pra que não fosse pra prefeitura. Naquele momento, essa discussão se
deu pra não ir pra prefeitura estas verbas. Esse foi, digamos, o nó de toda a questão;
agora, depois desse processo, quando se viu o desgaste da FOIRN e quando se viu o
desgaste das próprias políticas indigenistas em relação a Saúde, a FOIRN ficou
dividida, as próprias lideranças ficaram divididas. Isso vem num processo já,
constante, onde as próprias lideranças dentro dos conselhos da própria FOIRN já
vem pedindo pra que a FOIRN se afastasse, pra que ela assumisse apenas o
controle social e não ficasse executando a saúde. Isso de forma meio que unânime,
por exemplo, eu sempre, fui a favor que a FOIRN deixasse de executar, era um
processo desgastante, processo em que a FOIRN às vezes não conseguia lutar pelos
direitos indígenas. Por ela estar executando, ela também encobria, digamos assim,
eu também fazia parte disto, acabava encobrindo alguns problemas que
poderiam ser mais discutidos e melhor resolvidos, e todos os problemas de falta
de capacitação em relação administração que acabou. Hoje, a FOIRN tá com um
prejuízo muito grande, tem problemas administrativos relacionados a esses convênios
que a FUNASA não quer resolver (Entrevista 4, 2007, grifo nosso).

Para outros dois entrevistados, o que ocorreu foi que a FOIRN teve dificuldades em
administrar tamanho recurso financeiro.

A FOIRN não tinha experiência em administrar tanto recurso, o convênio entre a
FOIRN e a FUNASA era de 11 milhões por ano (Entrevista 5, 2007, grifo nosso).
O convênio FUNASA-FOIRN gerou, da noite para o dia, uma sobreposição
econômica de caixa, de tal monta que mais de 90% do aporte econômico da FOIRN
advinda da União. E o mesmo se deu em seus recursos humanos (este fato está bem
caracterizado na dissertação, principalmente quando tange o despreparo do
conveniado para operar com tais somas e restrições jurídicas, uma vez tratar-se de
dinheiro público) (Entrevista 2, 2007).

Nessas entrevistas, percebe-se que pela percepção dos agentes envolvidos, a FOIRN não era
capacitada administrativamente para realizar a gestão da saúde; porém, pressionada pelo
conselho e pela população, ela assumiu essa tarefa.

Ao assumir a administração de novas estratégias de ação, a instituição passou por inúmeros
processos de mudança, o que exigiu novos perfis de gerência, demandando a formação de
quadros com habilitação técnico-administrativa, capazes de conduzir processos de captação e
circulação de bens e serviços que, anteriormente, não compunham a grade habitual de atuação
das organizações indígenas. Porém, isso não ocorreu: o quadro administrativo permaneceu o
mesmo e não houve nenhum aprimoramento nas técnicas de gestão, ou seja, a FOIRN
começou a trabalhar com um orçamento anual dez vezes maior do que estava acostumada,
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com uma equipe ligada quase inteiramente (90%) aos convênios da FUNASA, sem
preparação interna para isso.

No entanto, a trajetória dos dirigentes evidencia um ativo aprendizado da linguagem e
estratégias da tecnoburocracia, do manejo de instrumentos administrativos e de técnicas de
gestão, como via de apropriação da lógica institucional de entidades públicas e de cooperação
internacional, visando o aprimoramento de suas entidades. Para essa empreitada, isso não foi
suficiente para dar conta das inúmeras necessidades do processo de gestão da assistência à
saúde, e mesmo da administração dos recursos financeiros transferidos pela FUNASA. Outro
aspecto a se considerar é o prejuízo de outros projetos de responsabilidade da FOIRN nas
áreas de educação, piscicultura, demarcação de terras, entre outras, em função do enorme
esforço dirigido à área de saúde.

Além dos problemas internos da instituição, a opção da realização do convênio não a isentou
de outros riscos, como os já apontados por MAGALHÃES (2000). À medida que a
organização indígena assumiu atribuições públicas, recebeu também os ônus do contraditório
processo entre o exercício do controle social e a execução de funções, antes desempenhadas
pelo Estado.

Ainda sobre o que se refere à observação de Magalhães, um dos funcionários da FUNASA
relata que se “abafaram” alguns problemas durante a gestão da FOIRN:

Quando era a SSL que geria as ações de saúde, tinha quase toda a semana um ofício
cobrando alguma coisa, depois que entra a FOIRN, a população pára de reclamar
(Entrevista 5, 2007).

Isso ocorreu devido ao fato de, anteriormente, a FOIRN realizar o “controle social”, ou seja,
ela tentava dar voz aos interesses indígenas. No momento em que passa a gerir a assistência à
saúde, de certa forma a população é inibida a continuar reclamando, uma vez que se
considerou não haver mais para quem reclamar, já que a própria FOIRN era a executora das
ações, o que prejudica o seu papel de porta voz dos povos indígenas rio-negrinos.

Durante a entrevista com o responsável pela FUNASA, ele recebeu uma ligação e depois
mostrou à pesquisadora um ofício, o qual solicitava que fosse enviado para a localidade de
moradia o corpo de um paciente que morreu no hospital de Manaus, visto que sua família
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queria enterrá-lo em sua comunidade. A “pressão” feita pela FOIRN depois do final do
convênio ilustra que, a partir do momento que não faz mais a gestão, ela reassume o seu papel
de tentar dar voz aos povos indígenas do rio Negro.

Em outro fragmento de entrevista, observou-se que não fica claro para alguns atores o papel
da FOIRN, e muito menos a maneira de como ocorrem as avaliações:

Então, o problema é o seguinte, a FOIRN ela tanto faz, tanto prestava a assistência na
área de saúde, quanto ela fazia... ela avaliava o próprio serviço, ela era o controle
social... ou seja, ela era conveniada e fazia o controle social. Como é que você vai
falar mal do seu trabalho? Como é que você vai se criticar na frente dos outros que
você esta fazendo um mau trabalho? Então, uma das coisas que era debatida lá dentro
era justamente isto... Qual a proposta da FOIRN? Era fazer saúde? Não, a proposta da
FOIRN era fiscalizar, a proposta da FOIRN é entrar no processo de formulação de
políticas públicas das mais diversas possíveis para a saúde indígena. Não é isso?
(Entrevista 3, 2007).

Já por parte da FUNASA, durante as entrevistas, os relatos apresentam seu despreparo
administrativo para executar esse convênio.

A FUNASA, a partir do ano 2000 (formação dos DSEI), passou a firmar convênios em todo o
Brasil, nos 34 DSEI, com ONGs, Secretarias Municipais e Organizações Indígenas. Contudo,
segundo a percepção de funcionários da FUNASA ou de outros atores envolvidos no processo
de assistência à gestão de saúde, ela não estava preparada para assumir tal compromisso.

A FUNASA se perdeu, não encontrava o seu papel dentro da saúde indígena.
Existiam portarias que não eram seguidas, hoje estão retomando (Entrevista 5, 2007,
grifo nosso).
São muitos convênios que a FUNASA firma em todo o Brasil, não somente na área de
saúde indígena. A capacidade administrativa da FUNASA não consegue atender à
demanda analítica, de acompanhamento, fiscalização e liberação de recursos para os
convênios. Os convênios não dispõem de um quadro administrativo capacitado para
gerenciar os recursos, o que vai gerando pendências administrativas quando da análise
da prestação de contas do mesmo pelos auditores técnicos da fundação. Isso gera
atrasos de repasses orçamentários, provoca descontinuidade de ações, atrasos de
salários para os profissionais (Entrevista 9, 2008, grifo nosso).

Ou seja, os processos acabavam atropelados e a burocratização do sistema muitas vezes
interrompia as ações de saúde, gerando constantemente um prejuízo para a população, que
deixava de ser assistida.
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Para outro entrevistado:
A FUNASA sempre foi uma financiadora, mas não tinha um gerenciamento local. A
FOIRN praticamente fazia o que queria, era um corpo sem cabeça funcionando, não
havia administração (Entrevista 8, 2007).

As opiniões dos entrevistados, nesse caso, são muito semelhantes, pois em nenhuma fala, de
nenhum ator, observamos suas percepções indicarem que as organizações estavam
capacitadas para lidar com tamanho desafio.

A FOIRN é uma organização com mais de 60 associações filiadas. As organizações
indígenas não se formaram para administrar ou gerir as ações de saúde e sim para
fazer controle social e reivindicar do Estado os direitos dos indígenas, como, por
exemplo, a demarcação das terras. Porém, como estratégia, o Governo “dá” a
saúde para a FOIRN, para que ela não possa mais reivindicar nada (Entrevista
5, 2007, grifo nosso).

A frase grifada desse trecho de entrevista sugere que, além da falta de capacidade
administrativa da FUNASA, ainda houve má fé nas intenções por parte do Governo, como se
para que a FOIRN parasse de reivindicar os direitos dos indígenas, ela necessitasse estar na
execução das ações de saúde, o que de fato ocorreu.

Por outro lado, o processo de terceirização aponta para a possibilidade de desconstrução do
estigma da tutela, e da incapacidade política e intelectual do indígena que lhes foi atribuída
pelo mundo do “branco”, no processo colonizador. O reconhecimento das organizações
indígenas como parceira potencial, por parte do Ministério da Saúde, instaurou a possibilidade
de uma protagonização política, trazendo-as para o centro de um cenário em que,
anteriormente, as instituições indigenistas relegavam-se a uma posição subordinada.

Em relação à avaliação dos processos e das ações, verificou-se ainda uma crítica maior por
parte dos entrevistados, como demonstrado a seguir:
Uma coisa é município outra é instituição, então já começava assim. Para você ter
uma idéia, a fiscalização era fraquíssima, eles não tiveram fiscalização durante muito
tempo, eles não estavam preparados para se conveniar a um monte de ONG e depois
receber aquela prestação de contas enorme. Não tinham gente suficiente na prestação
de contas, então você mandava pra prestação de ONGs, até hoje, os caras mandam a
prestação de contas, uma, duas, três vezes e a prestação de contas ficava lá e eles
diziam que ninguém tinha mandado... Eles tinham (pessoal) pra receber, mas não
tinham pra avaliar, eles não aumentaram o quadro deles... Por que eles não querem
mais efetivar gente... Daí eles começaram a ter que dar o “jeitinho” (Entrevista 3,
2007).
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O entrevistado revela, nesse trecho, que as prestações de conta eram realizadas pela mesma
equipe, ou seja, aumentou muito o trabalho e o quadro de funcionários não, o que implicou
vários atrasos na avaliação das contas, havendo inúmeros conflitos entre as duas organizações
durante o período do convênio.
A FUNASA tem falhado, pois nunca houve avaliação da qualidade da assistência,
só da parte financeira (Entrevista 5, 2007, grifo nosso).

Essa afirmação nos leva a crer que durante o convênio não houve uma preocupação em
avaliar a qualidade da assistência por parte da FUNASA, o que nos faz questionar o objetivo
da “tercerização”, visto que em muitos relatos parece ter sido apenas uma oportunidade para
que a FUNASA não tivesse mais que se preocupar “com a assistência”.

Mas a própria FUNASA estava despreparada pra cobrar a turma, como eles não
prestavam assistência técnica, eles não capacitaram a turma, então eles não podiam
cobrar muito não, então ficava tudo no oba, oba (Entrevista 3, 2007).
A FUNASA muitas vezes agiu como um pai rico e ausente, do tipo que dá
dinheiro, mas não quer saber se o filho esta indo pra escola, comendo bem, ou
até mesmo se dorme em casa (Entrevista 8, 2007, grifo nosso).

A frase grifada nos mostra a percepção de que, por parte do entrevistado, mais do que uma
falta de capacidade administrativa, não havia interesse em realizar controle ou monitoramento
das ações e saúde: no máximo havia uma preocupação com as prestações de contas.

Ainda de acordo com os entrevistados, também não havia controle das ações:

Deixa fazer... se der certo, tá dando certo? Claro que tá dando certo, se tá colocando
gente agora pra trabalhar em área, é claro que vai melhorar né? Claro. Antes não tinha
nada, agora tem, melhorou. Não significa que tá uma maravilha, tá uma merda, mas
agora tem gente, ai que bom, agora tem gente... mas, pô, é um gasto do c..., é um
mega gasto cara, um mega gasto, e cadê a fiscalização em cima disto, cara? Cadê a
supervisão em cima disso daí? Supervisão não é você chegar uma vez por ano aqui
pra dar uma olhada não, SGC tem o tamanho do Rio de Janeiro, em território, do
tamanho do Estado do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro e aqui você anda
de voadeira, você não anda de carro, então, tá entendendo? A própria FUNASA tinha
que ter os seus supervisores num processo de avaliação continuo, sendo levado até os
conselhos, cara, e você tem que capacitar esses conselheiros, desenvolver a sociedade,
eu nunca vi isto acontecer de forma... é... efetiva (Entrevista 3, 2007).

Outro relato sobre as avaliações mostra-nos uma unanimidade em relação a esse tema, porém
nesse caso, por parte da falta de condições da FOIRN em exercer funções que, de certa
maneira, torna-se dicotômicas:
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...sim, mas, peraí, e os problemas? Ué, pra que não aconteça de novo... Como é que
faz? Será que tá acontecendo algum tipo de problema agora? Deve estar... Nós só
vamos saber quando lançarem algum outro tipo de, sei lá... Humanização II (risos), aí
você vai saber que fizeram besteiras. Tá entendendo o que ocorre com esse
processo de não se avaliar, não se avaliar? Não se avaliar... Dá nisso, gera toda
essa problemática. Então, é isso bicho, é muita coisa pra falar (Entrevista 3, 2007,
grifo nosso).

De acordo com o contrato firmado, as atribuições eram assim distribuídas:
I – À CONCEDENTE:
• Garantir os recursos financeiros para a execução deste Convênio, na forma do Cronograma
de Desembolso, apresentado no Plano de Trabalho, observada a sua disponibilidade
financeira;
• Apoiar os procedimentos técnicos e operacionais a serem executados, prestando a
necessária assistência à CONVENENTE;
• Acompanhar, supervisionar, orientar e fiscalizar as ações relativas à execução deste
Convênio;
• Analisar e aprovar a Prestação de Contas dos recursos transferidos por força deste
Convênio;
• Observar as sugestões, recomendações e orientações do Conselho Distrital de Saúde
Indígena da jurisdição, durante as fases de desenvolvimento, implantação e execução da
sistemática de assistência à saúde das populações indígenas de que trata o objeto deste
Convênio.
II – À CONVENENTE
• Executar as ações necessárias à consecução do objeto deste Convênio;
• Aplicar os recursos transferidos pela CONCEDENTE, exclusivamente, na execução das
ações pactuadas;
• Apresentar à CONCEDENTE, trimestralmente e sempre que esta solicitar, relatórios
técnicos detalhados das atividades desenvolvidas na execução do convênio;
• Alimentar os sistemas de informações de saúde conforme estabelecidos pela
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CONCEDENTE;
• Manter arquivo individual de toda documentação comprobatória das despesas realizadas em
virtude deste Convênio, inclusive disponibilizá-lo à CONCEDENTE e aos órgãos de
fiscalização e controle do Governo Federal;
• Registrar em sua contabilidade analítica os atos e fatos administrativos de gestão dos
recursos alocados por força deste Convênio e
• Prestar contas à CONCEDENTE, na forma de legislação e normas aplicáveis, de todos os
recursos que forem transferidos, inclusive dos saldos por acaso constatados.
Fonte: Contrato entre a FOIRN e a FUNASA (2002)

Porém, diante das entrevistas, verificou-se que nenhuma das partes cumpriu as
responsabilidades descritas pelo convênio, como no fragmento de fala de um dos
entrevistados, a seguir:

Tanto a FUNASA quanto a FOIRN fizeram coisas que não estavam escritas no
contrato. A FUNASA nunca cumpriu prazos (Entrevista 5, 2007).
Cobranças não tinham. A FUNASA não cumpria com o que era determinado e a
FOIRN não cumpria como a FUNASA queria. A comunicação era difícil. (Entrevista
4, 2007).

Nesse ultimo fragmento de entrevista, podemos verificar que a falta de dialogo foi uma
questão que surgiu durante todo o período do convênio, dificultando, assim, que se
estabelecesse uma parceria propriamente dita.

Além da falta de comunicação entre as conveniadas, verificou-se que a mudança na legislação
torna alguns aspectos ainda mais difíceis de serem cumpridos, por exemplo, no que tange as
licitações:

Até 2002, no convênio diz que as ONGs não precisam fazer licitação. Depois de
2003, saiu uma portaria que exige que as ONGs também façam uma operação
licitatória para comprar a partir de R$ 8.000,00, pois o dinheiro é público. Porém,
aqui (SGC), muitas vezes só existe um vendedor, o que complica fazer licitação
(Entrevista 5, 2007).
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As licitações em SGC são difíceis de serem realizadas por se tratar de um município que,
além de pequeno, em termos comerciais, está praticamente isolado do resto do Brasil, pois só
é possível chegar até ele de barco ou de avião, o que faz com que seus produtos fiquem mais
caros. Só existem dois postos de gasolina em toda SGC, fazendo com que a FOIRN fique
impossibilitada de cumprir a lei de haver pelo menos três orçamentos para uma licitação.
Por uma incapacidade do governo, é uma vergonha. O Estado tem que assumir o seu
papel. A sociedade civil organizada tem ajudado muito o Estado, porém ele não pode
deixar de fazer sua obrigação (Entrevista 5, 2007).

O relato acima sugere a necessidade de uma maior flexibilidade nas regras de licitações para
SGC, a fim de que a burocracia não faça com que o trabalho corra o risco de ser interrompido.

Mesmo diante de tantas dificuldades, um dos entrevistados acredita que a FOIRN tenha
conseguido realizar suas atividades:
No tocante ao convênio da FOIRN, as atividades operacionais foram realizadas,
segundo cada área programática, em maior ou menor grau. Conseguiram prestar
assistência à população indígena, embora com períodos de paralisação por conta de
atrasos de repasses financeiros (Entrevista 9, 2008).

Houve uma falta de articulação entre as partes, com inúmeras dificuldades de comunicação.
Com esses dados, não é possível afirmar o que gera essa falta de capacidade das partes para
cumprirem o convênio, porém, de alguma maneira, infere-se que ambas as organizações ainda
estão em um processo de aprendizagem no que tange a execução da gestão da saúde indígena,
podendo a dificuldade estar nas diferenças entre as culturas das organizações; segundo Soares
(2006) e Luciano (2006), a lógica administrativa e de gestão dos indígenas é muito diferente
das da sociedade ocidental.

No trecho abaixo, do livro sobre saúde indígena no rio Negro, Soares (2006) descreve a
relação entre os indígenas e os números:

Um universo que não utiliza a matemática exata como pedra fundamental no seu diaa-dia e procura valores de aproximação mais condizentes com a harmonia de seu
meio. Na vida indígena os números existem, porém não regem o mundo, como
fazemos cada segundo e instante de nosso cotidiano ocidental, desde os primeiros
anos de nossas vidas.(Soares, 2006:15)
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Nesse caso, fica evidente um dos pontos de conflito do convênio. Como se concebe a
“famosa” prestação de contas, tão indicada e discutida por muitos autores, em uma sociedade
que não valoriza os números?

A prestação de contas faz-se presente por se tratar de um convênio cuja organização é a
financiadora, e a outra, a executora de um projeto. Contudo, o que houve em relação ao
financiamento para tornar uma das questões mais importantes nesta pesquisa, se essa situação
faz parte do dia-a-dia de qualquer organização?

Em primeiro lugar, houve a falta do cumprimento das propostas do convênio por ambas as
partes; entretanto, sem dúvidas, a fonte de reclamações, tanto por parte da FOIRN quanto por
parte dos atores envolvidos na questão da saúde indígena, é a falta de repasses nas datas
previstas por parte da FUNASA.

Para uma organização que “movimentava” um orçamento de aproximadamente um décimo do
valor do convênio da saúde, antes do convênio com a FUNASA, os atrasos dos repasses
tornam-se de difícil administração.

Curiosamente, essa foi a maior motivação para que as organizações que haviam firmado o
convênio com a FUNASA “desistissem” do convênio. Mesmo assim, os atrasos não pararam e
a FOIRN acabou sofrendo as mesmas conseqüências que as organizações anteriormente
conveniadas.

Os atrasos nos repasses financeiros eram freqüentes, o que por mais de uma vez fez com que a
FOIRN tivesse que paralisar suas ações, mesmo contra a sua vontade.

O processo de renovações anuais sempre se deu mediante aprovação de contas junto ao
Ministério da Saúde; no entanto, o processo de análise das contas e subseqüente liberação de
recursos mostraram ser lento. Progressivamente, a FOIRN acumulou dívidas de encargos
trabalhistas e fiscais por multas decorrentes dos atrasos freqüentes de até 120 dias sem
recursos para uma folha de pagamento de 360 funcionários, além do fato de que, em 2004, em
plena crise de falta de recursos, e com a finalidade de não parar as ações, a FOIRN realocou
recursos de outros convênios para a prestação da assistência à saúde. Isso faz com que,
posteriormente, tenha que prestar contas sobre suas ações.
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Em 2004, a renovação do convênio veio com algumas mudanças, ficando a cargo de a
conveniada assumir encargos de salários de profissionais e alguns insumos, e de a FUNASA
assumir despesas como compra de medicamentos, equipamentos médicos e logísticos, de
maneira geral. Durante os dois meses sem convênio (maio e junho), alguns encargos
trabalhistas ficaram pendentes. A FUNASA, então, autorizou os pagamentos por meio da
verba do novo convênio. E assim foi feito, não só no DSEI Rio Negro, como em todo Brasil.

Diante do ocorrido, a situação de 2004 ficou sob responsabilidade da Coordenação Geral de
Convênios - CGCON, órgão responsável pela prestação de contas do DESAI (Departamento
de Saúde Indígena). Porém, indeferiu-se a autorização concedida anteriormente pela
FUNASA para realizar os pagamentos com a verba do novo convênio, conseqüentemente
impediu-se a liberação de verbas para os todos DSEI, o que acarretou um atraso no
pagamento de três meses.

No dia 08 de Dezembro de 2004, completou um mês de paralisação das atividades do
DSEI-Rio Negro. Essa paralisação foi devido ao atraso de três meses no repasse de
verba da FUNASA para a FOIRN (Federação das Organizações Indígenas do Rio
Negro) conveniada responsável pela saúde indígena no Rio Negro. Essa é a terceira
vez no ano que o DSEI paralisa as suas atividades pelo mesmo motivo (Boletim
Informativo Semanal –INFOIRN, de 14 de dezembro de 2004).
Diante da situação, o DESEI/FOIRN, resolveu fechar as portas por tempo
indeterminado. A conseqüência disso foi o aumento na mortalidade infantil,
descontinuidade dos programas de saúde, super lotação da Casa do Índio com
pacientes que poderiam receber atendimentos em área indígena, interrupção de
tratamento de pacientes que dependiam de medicamentos. De acordo com dados
do DESEI foram quase cinco óbitos somente no mês de paralisação, que
poderiam ser evitados, pois se tratavam de casos de simples tratamento. Os
profissionais ficaram mais de três meses sem receber e as dívidas chegaram a uma
soma de cerca de 900 mil reais, no qual somente em combustível a soma era de mais
250 mil reais (Entrevista 2, 2007, grifo nosso).
A FOIRN sentindo-se pressionada pela situação, utilizou recursos destinados
exclusivamente para pólos-base em compras de medicamentos, alimentação das
equipes e combustível. Este fato gerou grave crise nas aprovações de contas futuras
com réprobo administrativo da FUNASA por ser emprego indevido de recursos. A
questão tornou-se judicial, uma vez que a FUNASA tornou-se intransigente em
qualquer via de bom senso ou negociação. (Entrevista 2, 2007).

Nessa última fala, percebe-se a total falta de sincronia nas ações entre as conveniadas, uma
vez que, segundo o entrevistado, a FOIRN foi acusada por emprego indevido de recursos para
que as ações de saúde não fossem interrompidas, já que o repasse para tais fins estava
atrasado por parte da FUNASA.
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Agora a FOIRN teria de retornar aos cofres públicos uma soma de 250 mil reais por
uso indevido dos recursos (sendo tudo isto feito para amenizar uma crise de falta de
recursos para evitar que muita gente morresse por falta de assistência médica)
(Entrevista 2, 2007).

Para este entrevistado, a FOIRN ainda foi alvo de especulação, pois era ela quem tinha o
maior convênio em termos financeiros com a FUNASA na saúde indígena da região, fato
explicado por se tratar de um convênio que tinha o intuito de assistir a mais de 22 mil
indígenas.
A FOIRN sempre foi o maior alvo de especulações de variados cunhos, porém nunca
deixou de apresentar sua contabilidade para apreciação, resultados obtidos de suas
ações e invariavelmente acatou as deliberações e consultas dos conselhos distritais,
obtendo absoluta legitimidade em assembléia. Não consta nestas atas (atas de
conselhos distritais de saúde) desaprovação das contas em momento algum. Porém,
ao mesmo tempo, os municípios envolvidos em graves falhas de suas ações e
prestações de contas mantiveram-se conveniados, recebendo recursos continuamente
e os conselhos distritais desconhecem até hoje qual atitude punitiva foi imposta aos
infratores; este exemplo citado serve de grande alerta para revermos possíveis
tendências governamentais para que os municípios assumam ações de saúde indígena,
tendo em vista uma nítida imaturidade político administrativa das prefeituras da
região norte do Brasil (Entrevista 2, 2007).

Dentro das revelações do campo, notou-se que uma das características relevantes da
população estudada para a organização do sistema de serviço de saúde é a questão da baixa
densidade demográfica, da dificuldade de acesso, da ausência de dados para identificar os
perfis epidemiológicos e, principalmente, das diferenças culturais.

Quanto à baixa densidade demográfica, essa população está dispersa em uma área de grande
extensão territorial e, muitas vezes, bem distante de SGC, o que implica uma outra estratégia
de ação, diferenciada da assistência à população urbana, pois a logística que envolve essa
assistência é determinante no impacto do resultado final.

Conforme o referencial teórico, as dificuldades de acesso a serviços de saúde devido à baixa
densidade demográfica existem também em outros países, inclusive ricos e desenvolvidos, o
que pode ser um problema de difícil resolução. No caso do rio Negro, muitas coisas ainda
podem ser melhoradas para aumentar o acesso de sua população aos serviços de saúde.

Quanto aos dados epidemiológicos, apesar de existir uma subnotificação dos dados,
(Azevedo, 1997), por inferência verifica-se que a maior parte das patologias encontradas é de
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caráter infeccioso. Das chamadas doenças tropicais, como Malária, Tuberculose, Febre
Amarela, Leishmaniose, a única rara na região é a Febre Amarela, pois a população possui
uma grande cobertura vacinal dessa doença.

Ainda quanto às características epidemiológicas, outro agravo preponderante é a parasitose,
diretamente relacionada com a mudança de hábitos da população, ou seja, os indígenas do rio
Negro deixaram de ser nômades para se fixarem numa aldeia, implicando diretamente o ciclo
do parasita, pois nessa região nenhuma aldeia, incluindo a região de Iauaretê, possui
saneamento básico ou tratamento de água.

Outro fator diferencial de extrema importância sobre a assistência da população rio-negrina
são as questões culturais que, segundo Soares (2006), a medicina indígena é capaz de mudar
e absorver coisas estranhas aos seus valores (SOARES, 2006:16). Todavia, até que ponto a
medicina ocidental é capaz de reconhecer a medicina indígena e, ainda mais, até que ponto
esses profissionais estão preparados para não desrespeitá-la e, se possível, aprender com ela?

Como já relatado, a região do rio Negro é um grande mosaico cultural, com diferentes tribos,
de várias etnias, e com hábitos de vida e crenças distintos uns dos outros.

Os dois tipos de modelos médicos não atuam/agem no mesmo nível. Não é a
medicina ocidental que é capaz de responder à pergunta fundamental para os
indígenas: Porque eu estou doente agora? Para eles, a medicina ocidental age no nível
dos sintomas e não no nível da causa da doença” (Buchillet, 2004 apud Soares,
2006:16).

O convênio entre a FOIRN e a FUNASA curiosamente não contempla nenhum item a respeito
da medicina indígena. No entanto, para que o profissional de saúde atinja o objetivo esperado,
ele tem que ter sido introduzido anteriormente ao “mundo indígena” dessa região. Sem esse
conhecimento prévio, que parece ser sempre insuficiente, a frustração da ação torna-se
freqüente.
Aqui em São Gabriel, a tuberculose tem uma taxa cinco vezes maior que a taxa do Brasil, cinco
vezes cara! Nunca teve uma organização do trabalho em tuberculose pra toda São Gabriel, isso eu
posso te falar... sendo que a taxa nacional já é uma desgraça e aqui é cinco vezes maior... Cinco
vezes maior... e tem área como a área Yanomámi que chegou ao ponto de ser, deixa eu vez,
dez...50 vezes a taxa nacional, que é a área Yanomámi, cinqüenta vezes. Ah, também tem um
programa que atende há setenta anos que a gente tem medo que se crie a multirresistência, e ela
aleija, ela vai aleijando, ela mata, depois ela vai cria um exército de gente aleijada que fica
onerando a própria sociedade, que fica onerando a saúde publica, que cria um caos social... O
tracoma cega uma região pequena, a gente tá falando de toda a São Gabriel, de toda..., toda SGC e

102

103

é cinco vezes a taxa, porque a gente não tá descobrindo os casos, porque na hora que a gente for
descobrir os casos, essa porra vai dar dez vezes a taxa nacional... vai por mim... tá subnotificado...
vai pra dez vezes. Te garanto, ate o final do ano que vem a gente deve conseguir um média aí... que
deve ser uma estupidez (Entrevista 3, 2007).

De qualquer maneira, fica claro que, apesar da acentuada melhora na assistência à saúde na
região do rio Negro, a população nunca teve uma assistência de qualidade que suprisse suas
necessidades na íntegra, respeitando suas diferenças culturais e epidemiológicas.
Não obstante, torna-se fundamental desenvolver modelos diagnósticos e terapêuticos
aplicáveis ao meio em que se exercem as ações de saúde ocidental ofertadas aos
indígenas em seu habitat. Como diagnosticar e resolver, por exemplo, uma
pneumonia, a cárie dentária, uma pio-miosite, o tracoma ou como tratar a vítima de
um acidente ofídico, longe dos recursos laboratoriais e hospitalares, mostrou-se nossa
prioridade nestes anos de convívio com os povos do alto rio Negro. É de suma
importância adaptarmos os modelos do “como faço” ao ambiente indígena
amazônico. Cada vez mais, o tema se anuncia como uma especialidade e, para tal, é
preciso literatura disponível, que prepare todo aquele que chega e, invariavelmente,
sofre a incomunicabilidade de dois mundos tão distintos (Soares, 2006:17).

A avaliação da qualidade da assistência da saúde só é possível se for questionado ao usuário a
sua percepção sobre a assistência. Por não ser esse o objetivo desta pesquisa, fez-se apenas
uma avaliação técnica a partir da percepção dos profissionais que atuaram no convênio de
saúde indígena.

Para o mundo indígena, não há choque de culturas, nem conflito entre a ciência
ocidental e a medicina tradicional indígena. O conflito está dentro da cabeça do
branco (nome genérico para todo aquele proveniente do mundo cristão ocidental) e,
principalmente, dos médicos, enfermeiros e odontólogos, mas não está na cabeça dos
índios, os quais, até agora, mostraram que a sua medicina é extremamente dinâmica e
criativa e não estática e fadada a desaparecer ou a morrer frente à alegada
superioridade da medicina ocidental. (Soares, 2006:16).

Ainda assim, existem evidências de que houve uma acentuada melhoria na qualidade da
assistência a saúde, devido à “entrada” da FOIRN na gestão da saúde indígena, uma vez que
as ações começaram a ser feitas com uma metodologia de trabalho embasada na tabulação de
dados epidemiológicos anuais, o que pode se verificar em um relatório no apêndice desta
dissertação, cedido pela coordenadora da saúde da FOIRN durante a época do convênio entre
esta e a FUNASA. Além disso, houve a sistematização dos atendimentos nas aldeias pela
utilização de ações protocolares para as patologias de maior morbi-mortalidade.

A população foi beneficiada, a Instituição FOIRN não foi. Ela teve um benefício
somente no primeiro convênio (1998 – 2000), que era só para pagar AIS e fortalecer o
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controle social. Depois disso, só houve desgaste público com suas próprias lideranças
e econômico (Entrevista 4, 2007).

No rio Negro, as equipes de saúde têm que ser pequenas; a maioria delas, em média, é
configurada por três pessoas, formadas geralmente por um profissional de nível superior
(médico, dentista ou enfermeiro), um auxiliar de enfermagem ou odontológico, quase sempre
indígena que, além de trabalhar diretamente na assistência, serve de tradutor, e uns barqueiros
indígenas, que também auxiliam nas traduções. As viagens são planejadas em torno de 20 a
25 dias. As equipes viajam em voadeiras, pequenos barcos, com motores 25, 30, no máximo
40 HP, embarcações abertas, pois se evitam as coberturas já que podem desestabilizar o ponto
de equilíbrio, tornando, assim, a viagem mais perigosa, facilitando acidentes, uma vez que os
rios do alto rio Negro possuem muitas cachoeiras. Geralmente, as equipes sobem o rio e
quando chegam à última aldeia a ser atendida, começam o trabalho. Na volta para SGC,
param cada dia em uma aldeia diferente e efetuam os atendimentos, que ocorrem nas próprias
aldeias, permitindo aos profissionais fazerem apenas uma assistência primária. Quando o
profissional decide pela remoção do paciente, ele mesmo o leva para o Hospital,
interrompendo, assim, a viagem prevista.

Diante desse cenário, verificou-se a necessidade de as equipes serem altamente treinadas, pois
os profissionais de nível superior trabalham isolados, ou seja, todas as decisões são tomadas
isoladamente.
Não obstante, torna-se fundamental desenvolver modelos diagnósticos A população
foi beneficiada porque, apesar dos pesares, os caras fizeram um trabalho melhor.
Na verdade, é assim, eles minimizaram os problemas... se tivesse ficado aquela época
na mão daquela turma da prefeitura, realmente a coisa tinha ido pro “brejo”, aí cara, a
coisa estaria bem mais difícil... por uma parte este foi um processo bom, o que
aconteceu...foi na época que tinha que ter rolado mesmo (Entrevista 3, 2007, grifo
nosso).
Não entendo por que a FOIRN criticou tanto a FUNASA, pois ela financiava a
FOIRN. Eu não fico xingando o SUS, só sigo as diretrizes e faço o que acho que está
certo. Não entendo por que esse clima tão hostil entre FOIRN e FUNASA (Entrevista
8, 2007).

O relacionamento das instituições sofreu um desgaste muito grande, devido à falta de diálogo
entre as conveniadas, à demora nos repasses financeiros e à falta de habilidades
administrativas por ambas as organizações. Diante disso, no final de 2006, o convênio chega
ao fim.
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A análise, de fato, dos resultados das ações desenvolvidas pelo conveniado FOIRN
requerem uma metodologia de observação, onde deva se sobrepor curvas de
mortalidade infantil e cobertura vacinal sobre períodos de restrição financeira
decorrente de atrasos de repasses dos recursos da união; outro ponto a ser considerado
é que, em raras ocasiões, as ações seguiram sem empecilhos por mais de 6 meses
seguidos. A descontinuidade era freqüente, somente em 2004 foram 3 paralisações; as
taxas de mortalidade sempre foram elevadas decorrentes de múltiplos fatores, como
co-morbidade significativa (desnutrição), ciclos epidêmicos, sazonalidade, difícil
acesso, baixa adesão ao tratamento da medicina ocidental, entre outros. Ao longo do
período analisado, observa-se mortalidade infantil em taxas médias de 68:1000, e
melhores taxas quando o conveniado estava operante em capacidade plena atingindo
razão de 55:1000 nascidos vivos. A superposição das curvas mostra uma tendência
crescente 30-45 após a paralisação das ações e o mesmo intervalo após normalização
das mesmas; este fato se explica pela grande complexidade logística de alocar em
área indígena as equipes multidisciplinares, uma vez tratar-se de uma extensão
territorial de 110.000 km quadrados e 19 pólos-base; este mesmo "gap" se repete
quando se estabelecem paralisações, repercutindo no lento retorno das equipes para a
sede em SGC; algumas áreas de atuação estão mais de 4 dias distantes da sede,
totalizando até 650 km de rios a serem percorridos. As taxas de cobertura vacinal
sofrem menos as conseqüências de descontinuidade, uma vez que retomadas as ações,
enfatiza-se a prioridade vacinal. (Entrevista 2, 2007).

Contudo, as conseqüências de maior monta estão no nível da gestão de uma grande soma
gerenciada por uma federação indígena que sempre operou com orçamentos mais baixos e
recursos humanos parcos; o convênio FUNASA-FOIRN gerou, da noite para o dia, uma
sobreposição econômica de caixa de mais de 90% do aporte econômico da FOIRN advindos
da união, e a mesma situação ocorreu com seus recursos humanos. No entanto, a experiência
relatada demonstra total aprovação de contas, com uma única ressalva demonstrada no fato de
se utilizar recurso financeiro para pólo-base em outro fim, como combustíveis, medicamentos
e alimentação das equipes alocadas em área, conforme já informado, por literal pressão das
circunstâncias de atraso de repasse de verbas, com a finalidade de diminuir o impacto nos
números de mortalidade.

Esse fato gerou um agravante para futuros repasses, pois não contemplou a ortodoxia do
emprego de verbas públicas; outro elemento agravante em prestações de contas contra a
FOIRN foi o endividamento por encargos trabalhistas e fiscais advindos dos atrasos de
recursos, gerando um progressivo sistema de retro-alimentação negativa e réproba pelo
governo federal. No entanto, ao final de cada convênio e início de um novo, essas dívidas
acabavam saldadas pela união, após 12 meses de irregularidade por parte do conveniado com
o fisco e o Ministério do Trabalho, gerando, portanto, um processo de governo cobrando de
governo, exposto como réu de acusação o ator não-governamental.
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Quando se questionou um dos entrevistados, funcionário da FUNASA, a respeito de sua
opinião sobre o convênio:

Ela é válida, até por necessidade, não tem hoje como a FUNASA trabalhar sem a
parceria. O que precisa hoje é que a FUNASA assuma seu papel de gestão e a ONG
seja responsável por ações complementares. (Entrevista 5, 2007, grifo nosso)

Já outros entrevistados:

Enfim, eu acho assim, que falta diálogo,... sempre faltou o diálogo,... sempre faltou
o diálogo... eu sei que é uma briga de egos, tá entendendo, de quem trabalha na área
indígena, ai você pode pôr prefeitura, pode colocar ONG, pode colocar o pessoal da
FUNASA, mas é uma guerra de quem faz a coisa melhor, em vez de o pessoal se
organizar e falar assim: gente o que eu tenho que fazer? Eu não sou o coordenador?
Eu coordeno, o que o coordenador tem que fazer, pegar esses dados e avaliar, colocar
os indicadores pra funcionar e mostrar estes indicadores, com esses indicadores, como
é que o trabalho da gente tá progredindo, setorizar e descentralizar, essa setorialização
é a descentralização de serviço, pra gente saber em cada ponto o que está
acontecendo, e quando você vai conversar com as pessoas, você vê, sente que as
pessoas estão despreparadas para este tipo de argumento, parece tudo uma coisa
mágica, mais não é, o caminho certo é esse (Entrevista 3, 2007, grifo nosso).
Na verdade, é o que a gente sempre discutiu, a parceria nunca existiu, existiu uma
necessidade de ambas as partes, uma necesssidade política da parte da FOIRN por não
querer deixar na mão da prefeitura, porque não tinha nenhuma outra pra assumir, e
uma necessidade da FUNASA por também não ter pernas para executar. Na verdade,
eu não chamo de parceria, porque a FUNASA, digamos assim, toda vez que dava um
problema, a FUNASA não assumia o problema e não dava condições de trabalho.
Pelo outro lado, a FOIRN cansava de pedir, pedir, pedir, e não conseguia e ia pra
imprensa, que era a única forma de ser ouvida, então isso eu não chamo de parceria.
Parceria é quando um fala e outro escuta e consegue se comunicar e nunca teve
isto. (Entrevista 4, 2007, grifo nosso)

Nessas duas entrevistas anteriores, quando questionados a respeito do relacionamento entre as
conveniadas, os entrevistados relatam a dificuldade de comunicação que sempre existiu
durante o período do convênio, o que, sem dúvida, prejudicou muito, gerando conflitos e,
quem sabe, até mal entendidos entre as organizações.
Nesse sentido, os resultados indicam que existiu uma desarticulação entre a FUNASA e a
FOIRN. De acordo com um dos entrevistados:

Acho que teve uma coisa premeditada para deixar a FOIRN insatisfeita e forçar a
FOIRN a dizer não, eu acho que isto também é válido, pois a FOIRN pode exercer
muito mais como órgão fiscalizador, o que eu acho que é melhor. Eu acho que é
benéfico, mais ao mesmo tempo, tem que preparar esta turma para fiscalizar a
prefeitura, fiscalizar a ATESG, fiscalizar a própria FUNASA (Entrevista 3, 2007).
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A ATESG é a associação de técnicos de enfermagem de SGC que firmou o convênio com a
FUNASA, depois que esta encerrou o convênio com a FOIRN, no final de 2006. Nessa fala, o
entrevistado acredita que a FOIRN será muito mais útil se voltar a fazer “controle social” e
fiscalizar o que os outros convênios da saúde indígena fazem.

Outra dificuldade encontrada para que o convênio fosse cumprido dentro de todas as regras da
legislação brasileira foi, conforme a fala de um entrevistado:

Em 2006, as relações entre FOIRN-FUNASA já são meramente formais, com
pouquíssimo diálogo e cedencia de boa vontade política por parte da FUNASA; em
agosto de 2006, em uma reunião interna com a direção da FOIRN, eu sugeri, junto
com o Hernani (coordenador) e Sr. Francisco (administrador), que a possibilidade de
execução judicial da FOIRN iria levar a instituição ao descrédito e à bancarrota, e que
o melhor caminho seria deixar de ser conveniada e aguardar o melhor momento para
que as medidas judiciais de execução da dívida com a FUNASA tomasse rumo na
justiça federal (fato que não aconteceu até hoje). Em novembro de 2006, a FOIRN se
afastou (e eu junto) (Entrevista 2, 2007).
O convênio terminou, pois a FOIRN, em reunião de conselho distrital de saúde em
novembro de 2006, em Santa Isabel do Rio Negro, não mais aceitou ser parceira da
FUNASA, entendendo que deveria continuar seu papel de controle social, de
representação do movimento indígena na luta por seus direitos (saúde, educação,
sustentabilidade, ambiente saudável etc.) (Entrevista 9, 2007).

Mesmo assim, o entrevistado da FUNASA compreende que:

A FOIRN saiu do convênio de cabeça erguida, ela saiu porque quis, tinha uma
proposta de continuar, porém com gestão da FUNASA. A idéia era que a FOIRN só
contratasse os profissionais (Entrevista 5, 2007, grifo nosso).

Para um dos entrevistados:

Analisando friamente o processo à distância, fica claro que tudo foi um jogo político
administrativo da FUNASA para evitar parceiros que, de fato, atuassem no cenário.
Tanto é verdade que quando o atual convênio foi assinado com a ATESG, tudo fluía
bem, até que novamente as prestações de contas começaram a mostrar restrições por
endividamentos do conveniado por atrasos de encargos e fiscais, a ponto de paralisar
suas atividades (está há 120 dias sem recursos) [...] A saída da FOIRN também
oferecia a ela uma nova postura (afinal, a que sempre deveria ter sido) de fiscalizador
das ações, de fato, e denunciante sem falhas. Não mais sendo executora, mais fácil
ficaria fiscalizar os serviços; no entanto, atualmente, mesmo fiscalizando e
desaprovando as ações, a FUNASA não considera as atas de conselhos distritais como
sérias e legítimas (nunca considerou), de forma que repetidas vezes os conselheiros
diziam: afinal o que adianta este conselho? (Entrevista 2, 2007).

Segundo os entrevistados, a credibilidade da FOIRN como instituição nunca foi afetada
negativamente entre seus pares, justamente por saberem que o problema era externo; no
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entanto, junto a organismos internacionais fomentadores das ações da FOIRN, como ONG
indígena, financiadores de projetos para auto-sustentabilidade, educação diferenciada manejo
ambiental e outros, a situação mostrou-se progressivamente adversa para a FOIRN, pois sua
característica como ONG estava confusa. Nesse ponto, observam-se quantos motivos havia
para a FOIRN não mais ser conveniada com a FUNASA, porém, no horizonte, não havia
candidato com credibilidade por parte dos usuários. As prefeituras sempre se mostraram
displicentes nos CONDIS (Conselhos Distritais de Saúde), interessados externos não havia
ou, quando surgiam, não traziam ao debate nenhum elemento de credibilidade. Além disso, é
mister observar que se trata de um povo negligenciado, por muitos séculos, de qualquer fonte
de direito. Por todo o período analisado, a FOIRN não teve alternativa, a não ser continuar
conveniada, contraindo dívidas e minando sua credibilidade junto a credores externos.

Então, assim, não é que eu acho que vai ser uma grande melhora se tudo isso for parar
na mão da prefeitura , eu acho que se você tem uma ONG boa ou uma prefeitura boa,
a coisa funciona. Mas o Estado, é função do Estado fazer com que as coisas
funcionem, ficar utilizando a desculpa não deixa para as ONGs porque o Estado não
funciona direito é você nunca admitir que você, enquanto cidadão, não está sabendo
colocar gente correta lá em cima. Então, você tem que colocar gente correta lá em
cima, porque essa gente não tira só da área indígena, tira de toda a saúde, e ela não
tira só da saúde, tira da educação, ela tira da cultura, tira da secretaria de obras, que
deveria fornecer saneamento básico... tira de um monte de lugar! Então, a coisa é
muito maior do que essa briguinha aí, fica ONG ou fica município. Na verdade, eu
acho que é uma falta de consciência de... pra que serve o Estado então? Acho que a
gente tem que começar a discutir isso é isso... a gente sabe que hoje o governo
nacional quer que se passe as coisas pro município, ou seja, é uma coisa queo
município que estiver melhor preparado vai conseguir melhores verbas, né? Vai
conseguir atuar melhor... não porque ficar naquela discussão não deixa com as ONGs,
não deixa com o município, enfim deixa com mais ONG, ou então vamos tirar outras
ONGs, daí tá perdendo o bonde... o bonde tá passando aí, cara...o bonde tá
passando.... dai você vai perder esta discussão, você vai deixar de participar desta
construção e quando você cair na real, vai falar: putz e agora!!! Puta merda, bicho,
bem que os caras falaram, mas não é verdade mesmo... iii, agora não vem mais
convênio pra gente, e agora? Agora corre pra lá, corre pra brigar pelo poder da
secretaria, não, mas já tem um cara lá... não, então, peraí, então vamos pegar e
desarticular o conselho...vamos criar uma cena pra ver se colocamos nosso grupo
político lá... tá entendendo? Então, esse é o eterno processo de construção que tem em
SGC, é mais ou menos assim... é isso que eu tô vendo durante esses anos (Entrevista
3, 2007).

Revisando as várias atas de conselhos distritais de saúde (3 a 4 ao ano), observou-se que no
período entre 2002 e 2005 invariavelmente as prefeituras receberam réprobo dos conselheiros
para suas prestações de contas; esses fatos devem-se a uma premissa legal que o atual
mandatário municipal pode prestar contas apenas ao tribunal de contas do estado e da União
ao término de sua gestão.
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Como ilustração, em um conselho distrital de saúde, a prefeitura de Santa Izabel do rio Negro
alegou ter gastado todas suas reservas da saúde indígena para comprar 6 toneladas de farinha
de mandioca; em outra ocasião, questionou-se a prefeitura de Barcelos por qual motivo as
equipes de campo não recebiam alimentação para permanecer com suas atividades em área
indígena e a resposta alegada foi que cada membro da equipe multidisciplinar recebia linhas e
anzóis e que pescassem o seu jantar; ainda no âmbito do ridículo e cômico, um secretário da
prefeitura de Santa Izabel foi ao conselho distrital prestar esclarecimentos das contas, porém
com indignação alegou que era apenas secretário de turismo; a secretaria de saúde de SGC
não prestou contas no período entre 2002 e 2004, alegando não reconhecer o conselho como
órgão fiscalizador.

Essas prefeituras nunca representaram mais que 20% do valor anual do orçamento do DSEIRN, por serem áreas de pequena esfera territorial – populacional, logo 80% dos recursos
repassados para as ações destinavam-se à FOIRN, por ter a maior área territorial e
conseqüentemente maior população-alvo.

Dessa forma, a FOIRN sempre foi o maior alvo de especulações de variados cunhos,
entretanto nunca deixou de apresentar sua contabilidade para apreciação, os resultados obtidos
de suas ações e invariavelmente acatou as deliberações e consultas dos conselhos distritais,
obtendo absoluta legitimidade em assembléia. Não consta nessas atas desaprovação das
contas em momento algum, porém, ao mesmo tempo, os municípios envolvidos em graves
falhas de suas ações e prestações de contas mantiveram-se conveniados, recebendo recursos
continuamente, e os conselhos distritais desconhecem até hoje qual atitude punitiva foi
imposta aos infratores. Este exemplo serve de grande alerta para revermos possíveis
tendências governamentais a fim de que os municípios assumam ações de saúde indígena,
tendo em vista uma nítida imaturidade político-administrativa das prefeituras da região Norte
do Brasil.
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CAPÍTULO 5 – PARA CONCLUIR
A questão indígena preenche facilmente nossa
demanda de conceber o mundo com menos
sofrimento, ofertando um universo cultural que
desafia o “status quo” do século 21.
Soares, 2006

O percurso traçado para analisar o convênio entre a FOIRN e a FUNASA, proporcionou, em
primeiro lugar, uma sistematização dos fatos ocorridos no período por meio de uma revisão
bibliográfica e documental da época, além dos riquíssimos relatos obtidos pelas entrevistas de
agentes atuantes, de forma direta ou indireta, nesse convênio.

Sobre a questão da gestão da assistência à saúde indígena não existe uma única resposta, uma
única proposta que possa satisfazer às necessidades dessa população. Portanto, verificou-se
que as organizações ali atuantes ainda participam de um intenso processo de aprendizagem, o
que já significa um grande avanço, uma vez que até o ano 2000, praticamente, não existia uma
ação de saúde na região.

No que tange às políticas publicas indigenistas, notou-se que elas ainda são insuficientes para
atender as necessidades dos indígenas, inclusive na área de saúde.

Em muitos outros convênios da FUNASA para a saúde indígena, essa mesma política também
se mostrou ineficiente, pois ela não conseguiu atingir os objetivos propostos. Em todos os
convênios firmados no Brasil ocorreram atrasos nos repasses para as conveniadas, o que fez
com que a assistência muitas vezes fosse interrompida.

As equipes multidisciplinares sofreram o impacto da descontinuidade dos repasses gerando
uma grande rotatividade de profissionais de saúde qualificados, o que fez com que as equipes
estivessem constantemente em um processo inicial de aprendizagem, pois estes profissionais
vieram de vários Estados do Brasil e em sua maioria possuía experiência em hospitais, uma
realidade completamente diferente da área indígena.
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Ficou evidente a dificuldade da FOIRN de monitorar e avaliar as ações de saúde, e por parte
da FUNASA não houve em nenhum momento uma preocupação para que existissem metas a
serem cumpridas, como por exemplo, melhoria nos indicadores epidemiológicos, na qualidade
da assistência e treinamento das equipes.

Para a FOIRN, o convênio com a FUNASA representou uma maneira da organização
legitimar-se perante a sociedade “branca” pois foi à primeira vez que ela firmou um contrato
com uma organização governamental para assumir tanta responsabilidade e gerir um montante
de dinheiro tão grande. Isto implicou um empoderamento dos indígenas para gerirem suas
próprias necessidades. Por outro lado foi verificada uma dificuldade de assumir a gestão e
execução da saúde e ao mesmo tempo cumprir o seu papel no “controle social”, pois como já
discutido anteriormente esta são funções antagônicas.

O fato de não conseguir mais exercer o “controle social” na área da saúde fez com que ao
longo do convênio surgissem alguns conflitos internos, gerando assim uma questão
desconfortável para seus dirigentes. Devido a esta insatisfação algumas lideranças propuseram
o afastamento da FOIRN da execução da saúde para que ela voltasse a dar “voz” aos
indígenas do rio Negro.

Além disso, a FOIRN não tinha uma capacitação administrativa para gerir tal convênio, pois
isto implicou uma reforma interna e alguns profissionais de saúde acabaram assumindo os
cargos de coordenação da saúde. Nota-se que estes profissionais apesar de não terem
nenhuma capacitação formal em gestão conseguiram desempenhar o papel.

No que tange à assistência à saúde a FOIRN também não tinha nenhuma experiência anterior
ao convênio, porém mesmo assim ela conseguiu contar com uma equipe de médicos, dentistas
e enfermeiros que já estava há algum tempo trabalhando em saúde indígena, o que fez com
que a FOIRN conseguisse oferecer a assistência da melhor maneira possível, nas condições
dadas.

Para a FUNASA crê-se que o convênio foi positivo, pois segundo o relato dos seus próprios
funcionários, este foi o convenio que teve menos problemas em todo o Brasil.
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Porém verificou-se que a FUNASA tampouco tinha capacidade administrativa para assumir a
saúde indígena e que ela acabou sofrendo um grande desgaste da sua imagem junto às
organizações conveniadas.

A FUNASA teve muitas dificuldades em cumprir suas responsabilidades perante a FOIRN,
atrasando freqüentemente os repasses de recursos. Além disso, a FUNASA não conseguiu
auditar as ações de saúde exercidas pela FOIRN e tampouco definiu metas para a avaliação
das atividades.

As dificuldades financeiras levaram a atrasos no pagamento dos funcionários, gerando
processos por parte de muitos deles que provocaram conseqüência dividas trabalhistas para a
FOIRN. Este tipo de problema também ocorreu com outras organizações que firmaram
convênios com a FUNASA.

Ficou claro que um dos graves problemas durante o período do convenio foi a falta de
capacidade das organizações de terem uma boa comunicação, isto criou um grande numero de
conflitos e uma dificuldade em processá-los, desgastando ainda mais as relações entre as
entidades conveniadas.

Mesmo com tantas dificuldades na execução do convênio, ainda é possível observar que
houve uma melhora na assistência à saúde, visto que, como relatado no capítulo anterior,
antes do ano 2000 não existia uma assistência de saúde no rio Negro de forma sistemática.
Entretanto, não significa que a assistência era de qualidade e sim melhor do que nada.

A FOIRN, apesar todos os entraves, conseguiu implantar uma assistência totalmente inédita
no Brasil, como as cirurgias de tracoma em área indígena, o que fez com que várias pessoas
voltassem a enxergar, significando para elas voltar a exercer um papel importante dentro de
suas aldeias, pois puderam de novo pescar, caçar e ir para as roças. Outro fator relevante
durante o período do convênio foi que a FOIRN conseguiu sistematizar a assistência, com o
uso de protocolos médicos e odontológicos, o que contribuiu para a sua melhoria.

Verificou-se a necessidade de uma maior flexibilização dos modelos de gestão, já que, por
exemplo, em SGC, fazer licitação com três empresas nem sempre é possível, pois o
município, além de pequeno, ainda está em uma região de isolamento.
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Conclui-se que a FOIRN não teve opção, tendo que assumir a execução da saúde indígena
para que esta não fosse feita pela secretaria municipal de saúde. Segundo relatos dos
entrevistados, além dos processos trabalhistas enfrentados pelas organizações e o término dos
convênios, a população rio-negrina e, principalmente, o conselho de saúde não queriam que a
secretaria municipal de saúde assumisse outros convênios, pois não acreditavam na
honestidade de sua gestão. Isto implicou uma falta de opção para a gestão das ações de saúde
que não fosse a FOIRN que, diante desse cenário, assumiu o compromisso de gestão da
assistência de saúde.

Percebeu-se, então, que nem a FOIRN nem a FUNASA estavam aptas a cumprir suas
responsabilidades previstas no convênio firmado, apesar dos esforços de profissionais de
ambas as partes. A FUNASA não tinha capacidade técnica para lidar com saúde indígena, e
não demonstrou qualquer esforço de compreensão para trabalhar com a especificidade e
complexidade da população beneficiária e a FOIRN, por outro lado, não tinha nenhuma
experiência em saúde.

No convênio entre a FOIRN e a FUNASA, não existe nenhum item que seja relativo à questão
da cultura dos indígenas. Essa é uma questão que necessitaria ter sido discutida com mais
profundidade no momento da elaboração do convênio, uma vez que, sem respeitá-la, o
profissional de saúde pode ter sérias dificuldades para atingir seus objetivos iniciais.

Uma das questões que fazem da assistência à saúde nessa região ainda mais difícil no tocante
à logística e aos custos são as grandes distâncias existentes entre as aldeias, algumas distantes
mais de 4 dias de SGC, por voadeira. Logo, os atendimentos são esporádicos e a qualidade,
comprometida.

Na região, o acompanhamento dos doentes durante o tratamento é quase impossível e, por
essa razão, muitos são transferidos para a casa de saúde do índio de SGC. Isso é um
transtorno, pois em várias etnias do rio Negro as famílias não se separam, portanto
praticamente toda a família é “internada” na Casa do Índio, sendo os doentes separados por
famílias e não por clínica ou por patologia, como nos hospitais tradicionais. Isso faz com que
aumente consideravelmente o risco de infecção cruzada, o que significa que o paciente pode
internar por um problema de pressão alta, por exemplo, e contrair uma pneumonia durante a
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internação, além, é claro, de ser um risco também para seus familiares, principalmente para as
crianças.

Outra questão nesse tipo de unidade

é a falta de respeito em relação aos hábitos dos

indígenas, pois a alimentação é diferente do que eles estão acostumados, os hábitos de higiene
pessoal mudam, visto não ser mais possível tomar banhos no rio etc. Para o homem branco,
esses problemas seriam facilmente contornados, já na cultura indígena podem ser
extremamente agressivos, dado que ferem sua cultura, sua maneira de viver. Além disso,
outra preocupação é com suas roças e seus animais de criação: quando estas pessoas vão para
SGC a fim de serem tratadas de alguma doença, é freqüente que ninguém cuide de seus
afazeres.

Na maioria das experiências de projetos governamentais ou de ONGs não indígenas, a
participação indígena continua sendo mero detalhe formal, via de legitimação das iniciativas
por parte de algumas lideranças indígenas com muito pouco envolvimento de suas
comunidades na construção de novos modelos de projetos e de políticas – ou seja, sem
possibilidade real de mudança nas relações de poder historicamente constituídas. Percebeu-se
que exercícios de participação imposta, em muitos casos, acabaram criando conflitos internos
nas comunidades indígenas, com difícil solução, na medida em que interferem nas complexas
relações sociais dos grupos.

Apesar do esforço da FOIRN para se tornar uma organização profissionalizada como algumas
ONGs brasileiras, muitas vezes ela teve dificuldade para assumir esse papel já que os
integrantes da Federação Indígena estão habituados a processos de tomada de decisão
distintos dos encontrados nas organizações formais, assemelhando-se mais às organizações
familiares, onde a estrutura formal de decisão é “atravessada” por atores que tem o poder de
fato, embora não ocupem os cargos mais altos da organização. No caso da FOIRN, as etnias
têm capacidades distintas de influenciarem os processos de tomada de decisão, pode conferido
pela cultura e pela história destes povos.

Outro elemento conclusivo evidente é aquele no qual o ator executor cumpre, obedece,
respeita e assume suas atitudes, e acaba punido pelo simples fato de não ser uma prefeitura,
estado ou União. Talvez um exercício de ética e moral que preceda seu tempo e espaço,
invariavelmente recebe retaliações por romper o status quo (como mostram as atas de
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conselhos distritais de saúde do DSEI-RN, entre 2002 e 2006). Não devemos esquecer que na
estruturação dos DSEI os conselhos distritais têm poderes consultivos, fiscalizadores e
deliberativos. Em inúmeras ocasiões, a FUNASA alegou não reconhecer as atas de conselhos
distritais por incapacidade de seus conselheiros, e mesmo após ministrar capacitações em
nível nacional, manteve-se intransigente, dando a formatação aos conselhos distritais de
cunho meramente formal.

5.1. DIANTE DE ALGUMAS CONCLUSÕE

1- O estabelecimento de convênios da FUNASA com atores não-governamentais gerou
até o momento entraves em repasse de recursos financeiros, o que causou
conseqüências diretas nas taxas de mortalidade geral, infantil e cobertura vacinal.
Além disso, algumas ações educativas sanitárias foram prejudicadas por terem a
característica de médio em longo prazo de implantação (fato inexeqüível decorrente do
contínuo atraso das ações que impõem prioridade em redução de mortalidade e
cobertura vacinal).

2- Os DSEI não avançaram no quesito "especial", fato que daria mais espaço para
elementos culturais estarem presentes nas ações.
3- O quadro epidemiológico das populações indígenas aldeadas dificilmente poderá
demonstrar índices de melhora caso sejam mantidas as condições caracterizadas nesta
dissertação.
Como proposta para a gestão da assistência, a pesquisadora não vê outra maneira de atingir
qualidade nos resultados que não seja fazer todo o planejamento das ações de saúde com
respeito à cultura das etnias ali presentes. Ou seja, simplesmente a introdução de uma
medicina tradicional não atinge os resultados esperados nas mesmas condições em outras
populações, pois o indígena tem outros hábitos, além de conceberem a questão da saúde de
outra forma.

Diante das conclusões apresentadas, percebe-se que ainda não existe um modelo de gestão e
nem de assistência que sirva para atender de forma adequada e respeitosa a saúde dos
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indígenas do rio Negro. Sugere-se que a construção desse modelo seja feita junto às
populações para que elas sejam ouvidas, aos antropólogos que realizam pesquisas no rio
Negro e aos profissionais de saúde, que muito aprenderam nesse processo de construção. Que
o modelo contemple, além do respeito às etnias locais, uma estratégia para a ação que
compreenda a questão da baixa densidade demográfica, grande agravante no que tange ao
acesso da saúde a essa população.
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5.2. RECOMENDAÇÕES PARA FUTURAS PESQUISAS

Este trabalho não exaure o assunto. Uma teoria substantiva deve ser aberta e preparada para
incorporar novas descobertas, aumentando o espectro de variações e, conseqüentemente, seu
poder explicativo. Nesse sentido, a continuidade dessa pesquisa faz-se necessária.

Sugere-se, portanto, que a pesquisa seja continuada, expandindo os estudos na direção da
relação entre culturas indígenas e a do “branco”.

Outra sugestão seria o intercâmbio entre universidade, tanto nacional quanto internacional, de
diversas áreas do conhecimento. Como exemplo, essa dissertação utilizou muitos trabalhos de
pesquisadores das áreas de saúde pública, antropologia, medicina, odontologia, política
publica, e ainda podem ser abordadas em continuidade deste tema, áreas como a geografia
humana, no que tange à sua distribuição demográfica e dificuldade de acesso. Ao direito, pois
ainda existem inúmeras questões jurídicas que podem ser exploradas em relação a direitos
universais, direitos humanos e direitos indígenas.

Ainda como recomendação para pesquisa futura, é necessário um estudo direcionado para a
questão de quais são os desafios que podem ser encontrados quando duas organizações de
culturas tão diferentes, como no caso desta dissertação – entre uma organização indígena e
uma organização governamental – acontece.

Finalmente, qualquer que seja a pesquisa, trabalhos em grupo são extremamente mais
eficientes do que o esforço de um pesquisador único. A formação de grupos de pesquisa
orientados por uma linha definida claramente, e abraçados por todos os membros, torna o
trabalho intelectual superior, de melhor qualidade e mais robusto.
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ANEXO 6
RELATÓRIO ANUAL EPIDEMIOLÓGICO - FOIRN 2002 - 2003
APRESENTAÇÃO

A Conveniada FOIRN/ FUNASA pertencente ao DSEI – ALTO RIO NEGRO a través deste
relatório vai apresentar as atividades desenvolvidas no convênio 049/02 que tem por objetivo
prestar Assistência Básica às comunidades situadas ao longo dos rios Negro, Uaupés, Papuri,
Tiquié, Içana e afluentes que somam 557 aldeias e/ou sítios, com uma população atual de
21.292 habitantes, constituindo a maior área de cobertura do Distrito Sanitário Especial
Indígena do Alto Rio Negro.

Cabe mencionar que ao longo dos quatro anos de Distrito, a FOIRN por três anos era
responsável da assistência da população indígena localizadas nos Rios Uaupés, Tiquie, Içana
e Afluentes, assumindo neste ano a área do Rio Negro anteriormente assistida pela
Conveniada Diocese-Centro de Saúde Escola de SGC, desenvolvendo além da Assistência
Básica a Formação de Agentes Indígenas de Saúde e Capacitação de Recursos Humanos.

As informações apresentadas neste documento contém a situação de saúde, perfil
epidemiológico e atividades realizadas pela equipe multidisciplinar: médicos, enfermeiros,
odontólogos, técnicos de enfermagem e agentes indígenas de saúde.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE

 Imunização:
A vacinação nas aldeias inicio-se no mês de Janeiro, sendo possível culminar o ano com 3
etapas de vacinação nas comunidades que abrange os pólos bases das cabeceiras dos rios, isto
devido a dificuldade geográfica e sazonalidade (período de seca). Ao igual que em anos
anteriores foi realizada a Missão Aérea no mês de Novembro na qual poderia haber-se
alcançado ótimas cobertura si não estivera em falta as vacinas contra Pneumococo e Contra a
Varicela. Em relação aos outros pólos bases foi possível a realização de quatro a cinco etapas
de vacinação isto dependendo ao planejamento de atividades e a cobertura vacinal de cada
pólo, ainda enfrentamos problemas como falta de equipamentos para manter a rede de frio
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(caixas térmicas, termômetros) e falta de seringas e cartões de vacina que o PNI local tem
dificuldade para fornecer.

 Assistência Básica:
Neste ano forem contratados quatro médicos, o que ainda é um número insuficiente tendo em
conta a extensão geográfica e a população a ser atendida, sendo possível assim a realização de
duas visitas durante o ano. A mesma situação se deu com a equipe odontológica, tendo cada
equipe como responsabilidade a cobertura de dois pólos.

A cobertura de assistência pela equipe de enfermagem foi contínua,mantendo o esquema de
rodízio sendo as viagens planejadas e programadas com o fim de receber as informações da
equipe anterior no pólo base, se mantive como responsável do pólo ao enfermeiro que
participava do planejamento das atividades das equipe multidisciplinares.

 Formação dos AIS:
Tentando contornar esse problema, foi realizado em setembro, um Curso de Capacitação
Pedagógica pela FUNASA, visando orientar os profissionais de nível superior contratados
nesse ano a conduzir, de maneira adequada à realidade indígena, a Formação de Agentes de
Saúde.

Neste ano a capacitação dos AIS ficou a responsabilidade da FOIRN, sendo necessário
recalcar que com a saída da Diocesis do DSEI, a referida instituição devolveu o recurso do
VIGISUS destinado para dita atividade, tendo esta situação foi necessário destinar dentro do
Plano da Atenção Básica recursos para poder desenvolver no mínimo um módulo dentro da
Formação dos AIS. O planejamento dos cursos e cronograma de atividades foi realizada em
conjunto com a equipe multidisciplinar capacitada, e tendo em conta avaliação dos AIS a
equipe decidiu repetir o módulo introdutório, a capacitação foi descentralizada, realizada
durante os meses de Setembro a Novembro, reunindo aos AIS nos pólos bases que contavam
com infraestrutura adequada para tal evento.

Enfatizamos que desde a Implantação do DSEI, a formação dos AIS sempre ficou a
responsabilidade das conveniadas, no entanto dos 185 AIS , 60 são contratados pelo Programa
de Agentes Comunitários de Saúde – PACS, a pesar disso não contamos com a participação
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dos coordenadores – supervisores no desenvolvimento dos cursos e menos ainda no
acompanhamento e avaliação de atividades dos mesmos.

A pratica do treinamento em serviço dos agentes de saúde permite a fixação dos
conhecimentos aprendidos e o insere efetivamente na rotina de visitas às comunidades e esse
passa a participar ativamente na identificação de problemas de saúde e na solução dos
mesmos dentro da sua realidade.

 Educação em saúde:
No decorrer do ano dentro do planejamento de atividades foi priorizadas ações
educativas, sendo realizadas palestras relacionadas a medidas preventivas das doenças de
maior incidência na área, atividades que apesar de ser prioritária e fundamental na atenção
básica, não conta com assessoria de profissionais da área de educação e antropologia que
possam orientar a metodologia mais adequada aos profissionais nas atividades educativas
programadas. Vendo que essas atividades devem ser diferenciadas de acordo com as
especificidades culturais de cada etnia. Sem investir na adequação dessas atividades,
estamos fadados a insistir em um assistencialismo pouco resolutivo e curativo dessas
populações, observando-se as mesmas a perda de interesse nas atividades preventivas
realizadas pelas equipes.

 Controle da Tuberculose:
Doença de alta prevalência na área de abrangência (274,8/100.000 hab), neste ano
iniciou-se a implementação das provas diagnóstica em alguns pólos base sendo realizado o
PPD e Baciloscopia nos sintomáticos respiratórios, os casos com Baciloscopia Negativa e
PPD forte reator com a avaliação clínica que sugeriam o caso típico da doença eram
encaminhados para a cidade para avaliação radiológica; em relação ao tratamento ainda
não se consegue a supervisão direta por parte da equipe multidisciplinar o que levou a 06
casos de abandono, se tive como uma das causas a falta de medicação por parte do
Programa Municipal do Controle da Tuberculose.

 Controle das verminoses:
As verminoses foram tratadas em massa periodicamente (duas vezes ao ano) com antihelmínticos, segundo normas da OMS, conduta adotada pela falta de infraestrutura para
realizar em campo exames parasitológicos para determinar o tipo específico de parasito
154

155

foram realizados também atividades educativas de prevenção. Até o momento não foi
realizada nenhuma ação de saneamento, enquanto não se garantir a essa população
alternativas de saneamento que permitam acesso a água com qualidade para consumo,
dificilmente conseguiremos mudar o quadro atual de morbidade nessa região, onde as
parasitoses digestivas aparecem como a principal causa de doenças.

 Saúde materno-infantil:
As atividades têm sido direcionadas a identificação e acompanhamento com o Pré Natal das
gestantes e no possível acompanhamento da puérpera e recém nascido. As gestantes de Alto
Risco Obstétrico forem encaminhadas para a cidade para avaliação Obstétrica e realização de
exames complementares, em alguns pólos bases pode perceber-se resistência ao atendimento
pela equipe resultando em Distócia do trabalho de parto, sofrimento fetal com óbito fetal e
natimortos. É necessário mencionar que o município ainda no consegue suprir as necessidades
em relação aos exames complementares (laboratoriais e ultrasonografía) e atendimento por o
especialista resultando na demora na marcação das consultas e exames tendo a paciente que
permanecer no mínimo de 15 a 30 dias na cidade.

Em relação ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças menores de
cinco anos, a pesagem das crianças só foi possível em alguns pólos base isto devido a falta de
equipamentos o que foi um grande entrave na execução dos programas planejados. Tentou-se
priorizar o acompanhamento das crianças identificadas com desnutrição. A falta de um
Programa Municipal para atender estas demandas foi um entrave tendo a instituição assumiu a
compra de leite para as crianças desnutridas além da complementação com polivitamínicos.

 Sistema de Informação:
Foi realizado atualização do cadastro da família, censo populacional e o número de aldeias. A
melhora dos instrumentos de coleta de dados, a notificação e acompanhamento da equipe
multidisciplinar dos agravos, nascidos vivos, óbitos, cobertura vacinal e morbidade
apresentou a situação de saúde da área de abrangência direccionando desta forma o
planejamento das ações executadas pelas equipes em área. É importante mencionar que no
envio mensal dos relatórios técnicos para a FUNASA as informações enviadas são
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incompletas devido a permanência das equipes em área por 30 dias, por isso sugerimos que
seja adiada a entrega de relatório com intervalo de dois meses.

Atividades Diferenciadas
 Controle do Tracoma:
Foi realizada busca ativa de Tracoma nas populações Hupdäh e Yo-hupdäh nos Rios Uaupés,
Papuri e Tiquié.

Foi feito tratamento supervisionado dos casos ativos e realizadas

cirurgiasXX corretivas de pálpebra dos casos de TT, está atividade se amplio às comunidades
do Rio Içana (Pólo base Tunuí) área do Rio Negro (algumas comunidades do Pólo base Ilha
das Flores). Nos exames oculares, pôde-se identificar alta incidência de catarata e pterígio,
casos que neste ano não foram possíveis tratar devido a falta de especialista na cidade e
demora na marcação no sistema do SUS.

 Controle das doenças crônico degenerativas:
Dentro das atividades de rotina das equipes contemplou-se a identificação dos pacientes na
triagem no momento do atendimento, sendo posteriormente o paciente encaminhado para
avaliação médica, em relação ao tratamento a liberação dos medicamentos era mensal seguida
da avaliação pela equipe ou segundo a necessidade.

 Controle da Malária:
Neste ano, se tive um controle frente aos casos de Malária tendo 92 casos positivos e nenhum
casos de óbito em comparação do ano 2002 que ocorreram surtos nas comunidades dos Rios
Tiquié, e Uaupés (Iauaretê), chegando a ser uma das principais morbidades do Alto Tiquie
somando 398 casos positivos em toda a área de atuação e dois óbitos. No longo do ano
continuo-se com as atividades conjuntas e periódicas nas áreas de risco. Sugerimos que no
ano que vem seja possível investir em equipamentos, pois contamos número insuficiente de
microscópios para todas as áreas, e sobre tudo profissional capacitado. É imprescindível que
os recursos destinados ao controle da malária sejam devidamente distribuídos e
supervisionados.

156

157

 Controle das Filarioses:
Atividade que precisa de um trabalho aprofundizado para determinar a real prevalência e
incidência na área do Alto Rio Negro e discutir também protocolos de conduta em relação ao
tratamento e acompanhamento destes casos.
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Quadro 1 – PROFISSIONAIS E OUTRAS CATEGORIAS DISPONIBILIZADOS
POR PÓLO BASE. 2003

POLO BASE

MED

ENF

TEC.

DENT

ENF.

AUX.

AIS

CD.

CAMARÃO

01

03

10

TUNUÍ

01

03

10

01

03

10

CANADÁ

01

03

12

SÃO JOAQUIM

01

03

10

TARACUÁ

01

03

14

SÃO JOSÉ II

01

06

11

01

03

03

01

03

05

01

03

01

03

09

MÉDIO UAUPÉS

01

05

09

PATO

01

03

13

JURUTÍ

01

03

CUCUÍ

01

03

CUMATI

01

03

01

03

TAPERERA

01

03

ESTRADAS

01

01

19

60

01

TUCUMÃ

CARURU TIQUIÉ

01

PARI
CACHOEIRA
CARURU UAUPÉS
IAUARETÊ

ILHA

01

DAS 01

FLORES

TOTAL

04

08

08

08

09

08

A tabela acima mostra as equipes que compõem a conveniada FOIRN distribuídos em
19 pólos-base, localizados ao longo dos rios Uaupés, Papuri, Tiquié, Içana e afluentes,
formando-se a equipe da estrada no mês de Novembro (quando o enfermeiro cedido para a
FUNASA passo a ser contratado pela UNESCO deixando a vaga disponível), no ano 2003 foi
possível a construção de 04 Pólos base (Camarão, Taracúa, Japú e Tunuí) tendo a necessidade
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de construir mais seis pólos (Caruru Uaupés, Cumatí, Cucuí, Ilha das Flores, Estrada e São
José II) e completar o processo de reforma e acabamento dos demais afetados pelas condições
climáticas da região (alagamento, umidade, etc) e demanda atual (sobrecarga de atividades)
está última discutida dentro dos conselhos locais tendo-se como proposta ampliação do pólo
tendo um ambiente para observação de pacientes.

Em relação aos equipamentos dos mesmos, são insuficientes para o tipo de atividade
desenvolvida, processo de deslocamento e população atendida, Nesse ano, foi possível
adquisição de equipamentos médicos e de enfermagem mais ainda não o necessário para o
desenvolvimento das atividades e cumprimento das metas a serem alcançadas.

DADOS POPULACIONAIS

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO INDÍGENA ALDEIADA POR CALHA
DE RIO. 2003

30000

21289

20000

R. IÇANA

6258

R.
NEGRO

5175

3023
R.
TIQUIÉ

POP.
TOTAL

0

R.
UAUPÉS

6833

10000

No gráfico acima observamos uma concentração populacional na calha do rio Uaupés,
com diversidades étnicas pertencentes ao Tronco Lingüístico Tukano; encontram-se
localizados neste território dois Distritos onde se localizam a maior parte da população
(Taracúa e Iauareté), para o atendimento básico à saúde temos 05 Pólos Bases com 05 enf. e
16 téc. de enf. que devido a ser uma área com igarapés e cachoeiras de difícil os profissionais
se vêm insuficientes.
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Distribuição Populacional por Calha de Rio.
2002 - 2003
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Nos gráficos acima podemos observar um crescimento populacional de 11,7% em relação a
2002, com visível movimento migratório para a calha do Rio Negro; ainda assim são centro
de atenção os aglomerados populacionais localizados nos chamados Distritos (Iauareté,
Taracúa, Pari Cachoeira e Assunção do Içana) sendo fatores inerentes a presencia de escolas,
comunidades missionárias, unidades de saúde administradas pela SUSAM, assim mesmo o
Rio Negro por ficar perto da cidade é alvo para essa rotina migratória que tem por objetivo
alcançar melhorias da condições de vida, ante isto nos vemos frente a uma população de
diversas etnias com culturas diferentes umas das outras que repercute no tipo de atendimento
a ser oferecido.
Nas comunidades localizadas no longo do rio negro observa-se também muitas famílias
temporárias que dividem a sua estadia entre a cidade e os sítios, dificultando as vezes o
desenvolvimento das atividades curativas e preventivas promocionais (em especial a
vacinação)e a crescente remoção de pacientes para a cidade sem necessidade, além disso estas
população se torna vulnerável seja como agente ou hospedeiro das doenças infeto-contagiosas
que são adquiridas durante o convívio na cidade.
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Quadro 2 -ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE
MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE
– Rios Negro, Uaupés, Papuri, Tiquié, Içana e Afluentes –
Janeiro a Dezembro 2003

ATIVIDADE
REUNIÕES VISITA
ATENDIMENTOS PROCEDIMENTOS
COMUNIT. DOMICILIAR
PROFISSIONAL
MÉDICO

267

615

5644

548

ENFERMEIRO

497

4623

18275

11462

TÉC.
925
ENFERMAGEM

19497

39514

66894

ODONTOLÓGO 705

-

7630

21182

AIS

3803

11282

2125

142

No cumprimento de nossas metas, foi possível oferecer assistência permanente nos
pólos-base (PB). Cada comunidade foi assistida, no mínimo, uma vez por mês. Para que isto
acontecesse, foi mantida uma escala de rodízio de um enfermeiro e um técnico de
enfermagem em um período mínimo de 30 dias, e dois técnicos de enfermagem no período de
mesmo tempo logo em seguida, com a diferencia que o repasse de informações dariase no
pólo base Em vários momentos, o transtorno causado pela falta de motores foi tamanho, que o
pólo base ficou descoberto pela quebra ou necessidade de manutenção dos motores de popa.
Inviabilizando, dessa forma, o traslado das equipes para seus pólos de referência retrasandose
a viagem por no mínimo uma semana, outro obstáculo a mencionar é a dificuldade logística
da chegada dos medicamentos e combustível..
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No análise do quadro acima, podemos visualizar a sub notificação das atividades
realizadas pelos Agentes Indígenas de Saúde (AIS), situação que foi trabalhados pela equipe e
que consigui-se melhorias em relação ao ano passado mais não a solução.

INDICADORES DE SAÚDE
NATALIDADE
As informações de natalidade foram obtidas dos formulários de declaração de nascidos
vivos registrados pelos AIS e profissionais responsáveis dos pólos-base. Foram notificados de
janeiro até dezembro deste ano 538 nascimentos em toda a área abrangida. O quadro seguinte
apresenta a distribuição dos nascimentos por PB e respectivas taxas de natalidade. A taxa
geral de natalidade situou-se em torno de 25,2 nascidos vivos para cada 1000 habitantes e a
taxa de fecundidade de 94,1 nascidos vivos por 1000 mulheres de 10-49 anos.
Quadro 3 _ NÚMERO DE NASCIMENTOS POR PÓLO BASE _
Rios Negro, Uaupés, Papuri, Tiquié, Içana e afluentes
Janeiro a Dezembro 2003.

PÓLO BASE

ILHA DAS
FLORES
JURUTÍ
CUCUI
CUMATI
TAPERERA
CARURU
UAUPÉS
IAUARETÉ
PATOS
TARACÚA
M. UAUPÉS E
JAPÚ
CARURU TIQUIÉ
PARI
CACHOEIRA
SÃO JOSÉ II
SÃO JOAQUIM
TUCUMÃ

NUMERO DE
NASCIMENTOS
Mulhere Taxa
Total
Taxa de
Hgu
Domiciliar
s
de
Fecundidade
Nascim.
Mas Fem Mas Fem
em idade
Natalidad
Por PB
fertil
e
04
02
15
13
34
433
1,5
78,5
02
03
01
02
01

0
01
0
0
01

07
04
13
12
13

06
05
11
12
09

15
13
25
26
24

245
352
265
357
237

0,7
0,6
1,1
1,2
1,1

61,2
36,9
94,3
72,8
67,2

06
0
01
0

08
01
0
01

21
12
09
14

20
14
11
15

55
27
21
30

716
218
351
278

2,5
1,2
0,9
1,4

76,8
123,8
59,8
107,9

0
0

0
0

06
15

06
17

12
32

155
257

0,5
1,5

64,5
124,5

0
0
0

0
1
0

33
24
20

30
9
12

63
34
33

388
314
245

2,9
1,6
1,5

162,3
108,3
134,6
162

163

CANADÁ
TUNUÍ
CAMARÃO
TOTAL

0
01
02
23

0
0
0
15

15
15
14
262

14
17
17
238

29
33
33
538

249
303
352
5715

1,3
1,5
1,5
25,2

116,4
108,9
93,7
94,1

Gráfico 3. Nascimentos por género.Rios Negro, Uaupés, Tiquié,
Içana e Afluentes. 2003
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Gráfico 4. Nascimentos por Local de Ocorrência. Rios Negro,
Uaupés, Tiquié, Içana e Afluentes. 2003
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Cabe ressaltar a importância do acompanhamento das gestantes com as Consultas de Pré-natal
de baixo risco já que observamos que um 92,9 % dos partos acontecem nas comunidades;é
assim que neste ano tentou-se fazer alguns exames complementares desta população como o
teste rápido de Sífilis e encaminhar para a cidade dos casos de alto risco para avaliação com
especialista, e dos casos de trabalho de parto complicados resultado assim nos nascimentos
por parto normal e cesarianas na sede do Hospital de Guarnição; ainda se enfrenta a barreira
cultural que se expressa na resistência das pacientes pra realização de exames
complementares na cidade e das remoções dos casos de emergência levando isto aos casos de
sofrimento e óbitos fetais , esperamos que no próximo ano podamos dispor de outros kits
rápidos de diagnósticos considerados necessários.
Gráfico 5. Principais Morbidades por Sistema. Rios Negro,
Uaupés, Tiquié, Içana e afluentes. 2003
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Observamos que continuam destacando-se as Doenças Digestivas, sendo a Parasitose
digestiva uma das principais causas de adoecimento, seguida das enterites e colites não
infecciosas, dispepsias, hérnias, etc.
A conduta para diminuir os casos de Parasitose a curto prazo ao igual em anos anteriores, foi
o tratamento em massa segundo o preconizado pela OMS, sendo realizado duas vezes ao ano,
atividades preventivas realizadas pelas equipes direcionadas ao Saneamento Básico, higiene
dos alimentos.
As doenças de Pele e Tecido Subcutâneo vem a ser segunda causas de doenças, sendo mais
freqüentes os casos de dermatoparasitose (escabiose,larva migrans), as micose, impetigos,
alguns casos de Leishamaniose, Pênfigo, Hanseníase.
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As doenças do aparelho respiratório ocupam o terceira causa de demanda de atendimento
tiverem um aumento dos casos de Resfriado Comum e Gripe em relação aos anos anteriores

Gráfico 6. Principais Agravos Notificados. Rios Negro, Uaupés,
Tiquié Içana e Afluentes. 2003
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CASOS DE TUBERCULOSE SEGUNDO FAIXA ETÁRIA
Rios Negro, Uaupés, Tiquié, Içana e afluentes
Janeiro – Dezembro 2003

Forma
Clínica

TUBERCULO
SE
PULMONAR

POS
Faixa Etária
< 1 ano
1 a 4 anos
5 a 9 anos
10 a 14 anos
15 a 19 anos
20 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 34 anos

NEG

TUBERCULOSE EXTRAPULMONAR

Pl

Gp

Ao

Oc

Gu

Me

Mi

O

TOTAL

1
1

2
1
3
1
3
5
4

2
1
3
1
3
1

1
1
2

1

1
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35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
50 a 54 anos
55 a 59 anos
60 a 64 anos
65 a 69 anos
70 e mais

1
2
3
5
1
2
5
24

1
2
2
2
4
2
6
29

2
2
5
8
2
5
4
11
58

1

1

1

3

TOTAL

CASOS DE TUBERCULOSE POR PÓLO BASE
Rios Negro, Uaupés, Tiquié, Içana e afluentes
Janeiro- Dezembro 2003

Forma
Clínica

Pólo base
P. B TARACUÁ
P. B SÃO JOAQUIM
P. B TUCUMÃ
P. B IAUARETÊ
P.
B.
MÉDIO
UAUPÉS
P. B CAMARÃO
P.
B
TUNUÍ
CACHOER.
P. B ALTO UAUPÉS
P. B PATO
P. B ALTO TIQUIÉ
P.
B
PARI
CACHOEIRA
P. B SÃO JOSÉ II
P. B CANADÁ
P. B. CUMATI
P. B JURUTI
P. B ILHA DAS
FLORES
P. B CUCUÍ
P. B TAPERERA
TOTAL

TUBERCULO
SE
TUBERCULOSE EXTRAPULMONAR
PULMONAR
POS

NEG

2
1
2
4
2

2
3
7

1

2
4

Pl

G
G
Oa Oc
p
u

1

M
Mi O TOTA
e
L

1

2
1
4
7
11
2
5

2

1

3

2
2

1

3
2

2

1

3

1

2

3
1
3

1
2

1

3

4

24

29

1

1

1

1
7

3

58
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Gráfico 7. CASOS DE DST NOTIFICADOS. Rios Negro, Uaupés,
Tiquié, Içana e Afluentes. 2003
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Gráfico 8. Casos de Malária Notificados. Rios Negro, Uaupés,
Tiquié, Içana e Afluentes. 2003
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Gráfico 9. Casos de Filária Notificados. Rios Negro, Uaupés,
Tiquié, Içana e Afluentes. 2003
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Quadro 9. NÚMERO DE ÓBITOS POR PÓLO BASE
Rios Negro, Uaupés, Tiquié, Içana e Afluentes
Janeiro a Dezembro 2003

PÓLO BASE
CAMARÃO
TUNUÍ
TUCUMÃ
CANADÁ
SÃO JOAQUIM
TARACÚA
M. UAUPÉS
IAUARETÉ
PATOS
CARURU UAUPÉS
SÃO JOSÉ II
PARI CACHOEIRA
CARURU TIQUIÉ
JURUTÍ
CUMATÍ
ILHA DAS FLORES
CUCUÍ
TAPERERA
TOTAL

NÚMERO DE
ÓBITOS
2
7
6
5
5
8
7
9
8
8
11
1
4
2
3
13
4
4
107

POPULAÇÃO DO
PB
1.278
1.055
877
910
1.066
1.296
1.119
2.660
804
963
1.467
961
586
869
1.024
1.660
1.287
1.407
21.289

TAXA DE
MORT. GERAL
1,6
6,6
6,8
5,5
4,7
6,2
6,3
3,4
9,9
8,3
7,4
1,0
6,8
2,3
2,9
7,8
3,1
2,8
5,0
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3
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4

ILHA DAS FLORES

6

CUMATÍ

6
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6

CARURU TIQUIÉ

8

PARI CACHOEIRA

11

SÃO JOSÉ II

8

CARURU UAUPÉS

5

PATOS

7
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8
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6
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Gráfico . Óbitos por Pólo Base. Rios Negro, Uaupés, Tiquié, Içana e Afluentes. 2002 - 2003
18

15

13

11

10
9
8
7

5
6
4
4
2002
2003

3

2

1

169

170

Quadro 10. TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL
Rios Negro, Uaupés, Tiquié, Içana e Afluentes
Janeiro a Dezembro 2003

PÓLO BASE
ILHAS DAS FLORES
JURUTI
CUCUÍ
CUMATI
TAPERERA
CARURU UAUPÉS
IAUARETÉ
PATO
TARACÚA
M. UAUPÉS
C. TIQUIÉ
PARI CACHOEIRA
SÃO JOSÉ II
SÃO JAOQUIM
TUCUMÃ
CANADÁ
TUNUÍ
CAMARÃO
TOTAL

NÚMERO
DE ÓBITOS
< 1a
04
01
02(*)
01
01(*)

05
03(**)

05(*)
04(*)
03
03
01
33

NASCIDOS VIVOS TAXA DE MORT.
PB
34
15
13
25
26
24
55
27
21
30
12
32
63
34
32
29
33
28
538

117,6
66,6
153,8
38,4
41,6
238,0
100,0
79,3
117,6
93,7
103,4
30,3
61,3

(*) 01 Óbito Fetal
(**) 02 Óbito Fetal
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Gráfico . Óbitos na População Menor de 1 ano. Rios Negro, Uaupés, Tiquié, Içana e Afluentes.
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uadro 11. CAUSAS DE MORTE SEGUNDO FAIXA ETÁRIA E SEXO
Rios Negro, Uaupés, Tiquié, Içana e Afluentes
Janeiro a Dezembro 2003

FAIXA ETÁRIA
E SEXO

<1 a
M F

1–4a
M

5–9
a

F M F

CAUSAS
DESIDRATAÇÃO

04 01 02 02 02

PNEUMONIA

10 – 14
a

15 a +

M

M

F

01

F M

IG
F

TOTA
TOTA
L
L
M F

05

09 08

17

05 04 01 01 01

04 02

11 07

18

INDETERMINADA

03 01

06 03

09 05

14

SEPSIS

01 01

04 01

06 02

08

NATIMORTO

03 04

03 04

07

ÓBITO FETAL

04 03

04 03

07

03 01

03 02

05

02 01

03 02

05

04

05

05

04 01

04 01

05

02

03

03

01
01

TUBERCULOSE
DESNUTRIÇÃO

01
01 01

NEOPLASIA

01

PARADA CARDIACA
DESCARGA ELETRICA

01

ACIDENTE VASCULAR

03

CEREBRAL
AFOGAMENTO

03

03

INSUFICIENCIA RENAL

02 01

02 01

03

ENFORCAMENTO

01 01

01 01

02

01

01

01

01

01

01

01

34 19

69 39

108

FORMAÇÃO

CONGÊNITA
ACIDENTE OFÍDICO

01

03

01

MÁ

01

03

01
01

ENVENENAMENTO
TOTAL

23 15 05 04 04

03

01
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COBERTURA VACINAL
Contemplando avaliação das atividades planejadas referente ao Programa de Imunização, se
tive como estratégia a implantação da vacinação de rotina nos pólos base com rede de frio
dentro dos parâmetros aceitáveis e as etapas de vacinação realizadas 3 a 4 vezes durante o ano
naqueles pólos de difícil localização geográfica contando também com a Missão Aérea no
mês de Novembro que tive como abrangência as comunidades localizadas nas cabeceiras dos
rios.

COBERTURA VACINAL DOS IMUNOBIOLÓGICOS MULTIDOSE.
RIOS NEGRO, UAUPÉS, TIQUIÉ, IÇANA E AFLUENTES.
JANEIRO - DEZEMBRO 2003

100

63,45
54,17

49,78

50

42,72

38,87

dT

HB

HIB

TETRA

DTP

0

VOP

16,2
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COBERTURA VACINAL DOS IMUNOBIOLÓGIOCOS DE DOSE
ÚNICA. RIOS NEGRO, UAUPÉS, TIQUIÉ, IÇANA E AFLUENTES.
JANEIRO - DEZEMBRO 2003
85,51

100

79,63

81,06

71,83
80
50,6
60
40
20
0
FA

BCG

DV

TV

HIB

COBERTURA VACINAL DOS IMUNOBIOLÓGICOS ESPECIAIS.
RIOS NEGRO, UAUPÉS, TIQUIÉ, IÇANA E AFLUENTES.
JANEIRO - DEZEMBRO 2003

100
80

63,22
45,11

60
40

8,96
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0
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Gráfico Comparativo por Pólo Base da População Assistida nos anos 2002 - Agosto 2003
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Exames Preventivos de Câncer do Colo Uterino
realizados por Pólo Base. 2003
160

145

120
80
36
26

30

Tucumã

Taracúa
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2

11
S. José II

7
M.
UaupésJapú
P.
Cachoeira
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0

Total de
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12

21

C. Tiquié

40
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ANEXO 7

Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro - FOIRN
A Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro-Foirn, por meio da sua Diretoria
Executiva, vem a público comunicar que encerrou o convénio com a Fundação Nacional de
Saúde - Funasa, que rege as ações de saúde nas comunidades indígenas do alto Rio Negro.
A FOIRN é uma Organização Civil sem fins lucrativos, declarada de Interesse Público
Federal, com 10 anos de experiência em saúde indígena, tendo atuado na contratação dos
Agentes Indígenas de Saúde e posteriormente com o Controle Social e a Execução da
Assistência à Saúde no Alto Rio Negro nos últimos 5 anos.
Em várias reuniões que aconteceram ao longo do corrente ano, os sete Conselhos Locais e o
Conselho Distrital de Saúde do Alto Rio Negro deliberaram que a Federação das
Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) deveria manter a execução das ações de
saúde nas comunidades indígenas do município de São Gabriel da Cachoeira, da forma
como vinha sendo realizada desde 2002, até que fosse efetivada a deliberação da 4ª
Conferência Nacional de Saúde Indígena “Implantação de Unidade Gestora” que garantiria
à autonomia administrativa e financeira dos Distritos de Saúde Especial Indígena (DSEIs).
Seguindo estas deliberações, no dia 04 de outubro de 2006, a FOIRN apresentou uma
proposta à FUNASA para renovação do convênio que consistia em manter sob a
responsabilidade da FOIRN a execução das ações de saúde nas comunidades com garantia
de recursos para o pagamento de pessoal, incluindo a coordenação técnica, insumos básicos
para o trabalho de campo, cursos de formação de AIS, atividades de mobilização dos
Conselhos Locais de Saúde, parte das horas de vôo e alimentação das equipes de campo.

A proposta da FOIRN considerava ainda a necessidade do reforço à Chefia Distrital da
FUNASA com a contratação de pessoal, com recursos da Secretaria de Assistência à Saúde
(SAS), para que a FUNASA pudesse cumprir com suas responsabilidades de fiscalização
das ações, acompanhamento técnico e articulação com a rede do SUS, além de sugerir que
a FUNASA também se responsabilizasse pela realização das reuniões do CONDISI o que
garantiria a transparência do processo de execução do convênio, e fossem estabelecidas
outras parcerias para manter os profissionais e serviços prestados pela Casa de Saúde do
Índio.
A proposta apresentada pela FOIRN à FUNASA, não foi aceita com base nos seguintes
argumentos apresentados pela Coordenação Regional do Amazonas, fundamentados na
Portaria 70/GM de 20 de Janeiro de 2004, que determina à FUNASA coordenar, normatizar
e executar as ações de atenção à saúde dos povos indígenas e nos problemas mencionados
na ocasião, referentes aos limites orçamentários do DSEI-RN e à suposta impossibilidade
de uma Organização Não Governamental como a FOIRN realizar processos licitatórios
conforme determina a lei de licitações.

178

179
A única condição para renovação do convênio dada pela Funasa foi para que a Foirn apenas
contratasse os profissionais das equipes de saúde, sobre os quais a Federação não teria
gerência técnica, estando a coordenação das equipes à cargo da FUNASA. Sendo essa a
condição, a Foirn decidiu não renovar o convênio, pois essa proposta é contrária à vontade
das comunidades indígenas e desrespeita as deliberações das instâncias de controle social
do alto Rio Negro, dos Conselhos Locais e do Conselho Distrital.
Apesar disso, a FOIRN vai elaborar e enviar uma proposta para a CORE-AM/Funasa no
intuito de garantir recursos para manter as ações de controle social, junto aos Conselhos
Locais de Saúde. Assumindo legitimamente o nosso papel de controle social, gostaríamos
de ressaltar que a FOIRN com a colaboração da Funasa, continuará lutando pela
consolidação do modelo assistencial dos DSEIs, exercendo plenamente o direito de
participação e fiscalização assegurado na Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos
Indígenas, visando a melhoria das condições de vida das populações Indígenas da região do
Alto Rio Negro.
Diretoria Executiva da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro-Foirn
São Gabriel da Cachoeira, 26 de outubro de 2006.
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