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BRASIL TEM NOVA POLÍTICA
Saúde indígena
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NOSSA MISSÃO

Promover a inclusão social 
por meio de ações de 
saneamento ambiental e de
ações de atenção integral à
saúde dos povos indígenas,
com excelência na gestão e
em consonância com o
Sistema Único de Saúde.F
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A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) está começando a colher os 
frutos de seu esforço em oferecer às populações indígenas do Brasil 
um modelo de atenção integral à saúde digno e comprometido com 
a eficiência e a austeridade. O atendimento aos índios já está sendo 

realizado dentro das diretrizes da nova política. Em junho foram assinados os pri-
meiros convênios, transferindo à Fundação a responsabilidade pela execução das 
ações, antes realizadas por municípios e Organizações Não Governamentais.
 A Funasa percorreu um longo caminho de debates e discussões internos 
e externos para chegar a este estágio. O modelo anterior vinha sendo adotado 
pela Fundação desde 1999, a partir da criação do Subsistema de Saúde Indígena.
 Os debates que iriam redundar nas alterações do modelo de gestão tive-
ram início em abril de 2003. Nove meses depois, o ministro da Saúde, Humber-
to Costa, estabelece as Portarias nº 70 e nº 69, que instituíram, respectivamente, 
a nova política de saúde indígena e a criação do Comitê Consultivo da Política de 
Atenção à Saúde dos Povos Indígenas.
 Para discutir com todas as organizações e lideranças indígenas as novas 
diretrizes, a Funasa realiza, em fevereiro deste ano, a I Oficina Integrada de 
Saúde Indígena. O encontro reuniu, além de técnicos e diretores da Fundação, 
lideranças indígenas, representantes do Ministério da Saúde e das conveniadas 
(ONGs, universidades e prefeituras). Em março tem início o processo de pactu-
ação, concluído com a adesão de mais de 85% das parceiras.
 O novo direcionamento instituído pela Funasa foi amplamente aprova-
do pelas lideranças indígenas porque era o caminho apontado anteriormente nos 
fóruns nacionais de discussões sobre o tema.
 Na área de saneamento, a Funasa vem ampliando, com mais recursos, 
sua atuação social. Além de proporcionar mais qualidade de vida aos municípios 
carentes brasileiros, começa a levar às comunidades remanescentes de quilom-
bos, aos moradores de assentamentos e aos ribeirinhos sistema de abastecimento 
de água e saneamento básico. Um novo programa de saneamento ambiental, 
executado pela Funasa, em parceria com o Ministério das Cidades, destina-se 
ao atendimento das populações carentes das Regiões Metropolitanas. E é um 
importante passo do Governo Federal na solução dos problemas dos grandes 
aglomerados urbanos.
 Para dezembro, estamos preparando a realização, em Goiânia, do II Se-
minário Internacional de Engenharia de Saúde Pública como forma de concreti-
zar a política de estímulo à pesquisa e ao desenvolvimento de novas tecnologias. 
Durante o encontro, que será de 1º a 3, serão discutidas inovações tecnológicas 
em saneamento ambiental. Paralelo ao encontro, vamos promover também a II 
Mostra de Experiências Bem-Sucedidas, composta de estudos e pesquisas rela-
cionados ao tema do evento.

Boa leitura!
Valdi Camarcio Bezerra

Presidente da Funasa

Austeridade e eficiência



4 Novo modelo de gestão
 O ano de 2004 representa para a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) um marco na implantação de 
 um novo sistema de gerenciamento dos problemas que afetam a população indígena

7 Mudança com empenho e muito trabalho
 Construção da nova política de saúde indígena mobiliza o corpo técnico e a diretoria da 
 Fundação Nacional de Saúde (Funasa)

10 TCU aprova política
 O Tribunal de Contas da União (TCU) ratifica nova política de Saúde Indígena 
 colocada em prática em janeiro de 2004

11 Parceiros elogiam atuação compartilhada
 Com atuação em 14 municípios próximos a Manaus (AM), a Coordenação das Organizações 
 Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab) assinou convênio com a Funasa

13 Saúde bucal indígena
 Modelo de Atenção à Saúde Bucal para comunidade indígena apresenta resultados em todo o Brasil

14 Nova política é um grande avanço
 É o que garante a médica-sanitarista Zilda Arns Neumann, coordenadora da 
 Comissão Intersetorial de Saúde do Índio (Cisi)

16 O poder da mobilização
 No início de março deste ano, servidores da Funasa desembarcaram em Ouricuri, aldeia dos geripancós, 
 que fica próximo ao município de Pariconha (AL), para realizar levantamento sobre a realidade na região

18 Produzir saúde e defender a vida
 Uma reflexão do diretor do departamento de saúde indígena, Alexandre Padilha, sobre as ações de antenção 
 à saúde dos índios brasileiros
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19 Mais de R$ 7 milhões para saneamento básico
 Uma cooperação técnica firmada com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) 
 vai garantir redes de saneamento e de água potável para 56 comunidades de assentados em todo o país

20 Saneamento na América Latina e Brasil
 De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), o cenário que se apresenta no 
 começo do século XXI é o de um mundo onde existe mais de um bilhão de pessoas sem acesso à água potável

23 Esperança para os excluídos
 Sempre com um sorriso hospitaleiro e a mão estendida para cumprimento de boas vindas. É assim que os 
 “forasteiros” são recebidos pelos quilombolas da comunidade de Engenho II, próximo a Cavalcante (GO) 

26 Qualidade de vida para ribeirinhos, assentados, e extrativistas
 Ações de saneamento ambiental integram conjunto de políticas públicas que visam elevar a qualidade 
 de vida de populações ribeirinhas, assentamentos, reservas extrativistas e comunidades remanescentes de quilombos

28 II Seminário Internacional de Engenharia de Saúde Pública
 É um dos maiores eventos sobre saúde pública e ambiental do país, com a participação prevista de 
 mais de 150 instituições nacionais e internacionais

30 Ciência para promover saúde
 Ciência desempenhe a um papel fundamental na promoção à saúde e qualidade de vida

33 Mais saúde e cidadania para 300 municípios
 Quando o assunto é saneamento, os indicadores brasileiros mostram um país com um enorme desafio pela frente

34 Qualidade da Gestão
 Excelência na qualidade dos serviços. Esta é a meta da Fundação Nacional de Saúde (Funasa)



O ano de 2004 representa para a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) um marco 
na implantação de um novo sistema de gerenciamento dos problemas que afetam a 
população indígena. A mudança devolve à Fundação a responsabilidade de executar 
as ações, em vez de atuar somente como fiscalizadora dos trabalhos antes realizados 
pelas Organizações Não-Governamentais (ONGs)

Saúde Indígena
novo modelo de gestão

D esde 1999, quando foi criado o 
Subsistema de Saúde Indígena, a 
Funasa transferia a parceiros, por 
meio de convênios, a responsabi-

lidade pela prestação dos serviços de saúde para 
as populações indígenas, ficando apenas com as 
tarefas de repasse de recursos e de supervisão e 
fiscalização dos convênios. Esta forma de gestão 
começou a apresentar dificuldades e, por isto, 
foi preciso mudar os rumos da política voltada à 
saúde indígena.

No ano passado, a Funasa decidiu resgatar a 
responsabilidade sobre a política de atenção es-
pecial à saúde dos indígenas, conforme o que 
preconiza a Lei nº 8.080 (Lei Orgânica da Saú-
de) – a Lei Sérgio Arouca, que instituiu em 1999 
o Subsistema de Saúde Indígena, e a própria 
Constituição Federal. As novas diretrizes foram 
consolidadas, no começo deste ano, pela Portaria 
nº 70, do Ministério da Saúde. O processo ga-
nhou reforço da Portaria nº 69, que cria o Con-
selho Consultivo à Política de Atenção aos Po-
vos Indígenas, cuja formação inclui representan-
tes dos indígenas.

Com respaldo na lei, a Funasa efetivou a 
nova política em abril último. Para garantir mais 
transparência ao processo, a Fundação realizou 
amplo debate com todos os atores envolvidos na 
atenção à saúde dos indígenas, incluindo todo o 
corpo técnico e a diretoria da Funasa. Além dis-
to, a Fundação chamou, no começo deste ano, 

todas as 53 conveniadas para adequar os convê-
nios de acordo com as novas diretrizes formula-
das para o setor. Do total, 45 parceiras aceitaram 
as novas regras.

Desde que assumiu de fato e de direito a res-
ponsabilidade pela saúde indígena, a Funasa já 
assinou convênio com nove entidades no valor 
de R$ 34.442.511,39. Os recursos vão atender 
cerca de 50 etnias em sete estados. O primeiro 
convênio foi assinado com a ONG Rondonista 
(SC), que vai atender 38.658 índios Kaingangs, 
Guaranis, Xocléngs, M’byás, Pankararus, Tere-
nas, Xetas e Tupis. A Associação Tuto Pombo irá 
atender 589 índios Kaiapós. A Secretaria Muni-
cipal de Saúde de São Paulo atuará junto a 1.692 
índios Guaranis e Pankararus. 

A Coordenação das Nações Indígenas da 
Amazônia Brasileira (Coiab), do Amazonas, por 
sua vez, dará assistência a 15.457 índios Kambe-
bas, Barés, Baniwas, Tucanos, Javarianos, Apu-
rinãs, Muras, Sateré-Mawés e Ticunas. Outros 
1.837 das etnias Juruna, Kuraia, Xipaia, Arara, 
Araveté, Asurini, Parakanã, Xicrin e Kaiapó se-
rão atendidos pela Prefeitura Municipal de Al-
tamira (PA). Já a Prefeitura Municipal de Jaca-
reacanga (PA) dará assistência a oito mil índios 
Apiakás, Kaiabis, Mundurucus e Canoês.

A Universidade de Brasília (UnB), que 
substitui a Sociedade em Defesa da Cidadania 
(SDC), assinou convênio no dia 17 de junho, 
para atendimento a 11.412 índios Xavantes, em 
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Mato Grosso. À universidade fica a responsabi-
lidade de manutenção das equipes de atenção 
básica à saúde, capacitação e controle social. O 
convênio com a UnB abre a possibilidade de que 
esta instituição de ensino se envolva em ações de 
cooperação técnica, tanto para a assistência à saú-
de indígena quanto para a educação. 

Os convênios mais recentes foram firmados 
com o Conselho Indígena de Roraima e com a 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 
Em Roraima, serão atendidos 29.751 índios das 
etnias Macuxi, Patamona, Ingaricó, Wapixana, 
Taurepang e Wai-wai. Em São Paulo, a Unifesp 
irá atuar junto a 2.100 índios das etnias Caiabi, 
Iudjá, Juruna, Suiá, Ikpeng, Txicão, Trumái, Ca-
maiurá e Waurá.

Entre as metas estabelecidas pela Fundação 
Nacional de Saúde para o ano de 2004, desta-

cam-se: cobertura vacinal em 30% dos 34 Dis-
tritos Sanitários Especiais Indígenas (Dseis); re-
dução em 25% da desnutrição entre menores de 
cinco anos; cobertura das ações de controle de 
malária em 100% das aldeias em áreas endêmi-
cas; redução em 5% ao ano da incidência de tu-
berculose pulmonar positiva em áreas indígenas;  
e, redução em 20% da incidência de malária em 
áreas indígenas.

A primeira entidade a assinar o convênio foi 
a Organização Não Governamental Rondonis-
ta, que vai atender 38 mil índios de diversas et-
nias do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, San-
ta Catarina e Rio Grande do Sul. As mudanças 
aplicadas pela entidade fazem parte de um con-
junto de medidas do governo atual para resgatar 
a dívida histórica que o país tem com as popula-
ções indígenas. 

Abertura da I Oficina interna de saúde indígena
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Cronograma de implantação

Abril de 2003
– A nova política de atenção à saúde indígena começa 

a ser discutida.

Janeiro de 2004
– O Ministério da Saúde aprova, por meio da Portaria 

nº 70, a nova política de atenção à saúde indígena. 
Foi instituída, ainda, a Portaria nº 69, por meio da 
qual foi criado o Comitê Consultivo da Política de 
Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Vinculado à 
Funasa, o comitê será composto por representan-
tes da Funasa, de todas as secretarias do Ministério 
da Saúde, por representante da Funai, do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS), do Ministério Público 
Federal, de organizações indigenistas, por repre-
sentantes de ONGs, que atuam na área indígena, e 
dos conselhos de saúde indígena.

Fevereiro de 2004 
– Realizada I Oficina Integrada de Saúde Indígena 

da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) entre os 
dias 2 e 6. O encontro reuniu, além de técnicos e 
diretores da Fundação, lideranças indígenas, repre-
sentantes do Ministério da Saúde e de conveniadas 
(ONGs, universidades e prefeituras) para discutir a 
nova política de saúde indígena. Durante a oficina, 
chefes dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 
(Dseis) aprovam as novas diretrizes;

– Editada Portaria nº 67, pela Funasa, para criação de 
um grupo de trabalho para coordenar a formulação 
da nova Política Nacional de Saúde Indígena;

– A Funasa realiza, por meio do seu Departamento 
de Saúde Indígena (Desai), uma reunião interinsti-
tucional para discutir o novo modelo de execução 
da Política Nacional de Saúde Indígena no estado 
do Amazonas. O encontro reuniu chefes dos Dis-
tritos de Alto Rio Negro, Alto Rio Solimões, Médio 
Rio Purus, Médio Solimões e Afluentes, Parintins e 
Vale do Javari.

Março de 2004
– Com o objetivo de tornar cada vez mais amplo 

o debate sobre a implantação do novo modelo, a 
Funasa realizou oficinas em todo o Brasil. Em 
Goiânia, foi realizado encontro também entre téc-
nicos da Funasa, do Dsei Araguaia e as ONGs 
conveniadas no estado;

– Diretores da Funasa participaram da IV Reunião 
Distrital Yanomâmi, que contou com a presença de 
indígenas, para debater o novo modelo. A discussão 
foi realizada também nos estados do Pará e Mara-
nhão;

– Mais de 29 mil índios assistem a um pronuncia-
mento do presidente da Funasa, Valdi Camar-
cio Bezerra, que foi transmitido via satélite para 

as aldeias no dia 12. O presidente, em 12 minutos, 
explicou aos indígenas as novas diretrizes;

– O novo modelo é apresentado na Comissão Inter-
setorial de Saúde do Índio (Cisi) que tem como 
principal função apresentar sugestões ao Conselho 
Nacional de Saúde;

– Diretoria da Funasa realiza processo de pactuação, 
que durou duas semanas, para adequar os con-
vênios com as conveniadas às novas diretrizes da 
política de saúde indígena. Das 53 conveniadas, 45 
aceitaram pactuar, o equivalente a 84,90% do total.

Abril de 2004 
– Implantação efetiva do novo modelo. As novas 

diretrizes da política de atenção à saúde indígena 
são aprovadas, por unanimidade, pelo Conselho 
Nacional de Saúde;

– Assinado o primeiro convênio dentro do novo 
modelo com a ONG Rondonista para atendimento 
de 38 mil índios das etnias de Krenac, Terena, 
Xocleng, Xeta, Guarani e Kaingang. As aldeias 
ficam nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Maio de 2004
– A Funasa assina convênios com sete entidades, de 

acordo com o novo modelo, incluindo ONGs e 
prefeituras.

Junho de 2004
– Assinado convênio com a Universidade de Brasí-

lia para atendimentos aos índios Xavantes, de Mato 
Grosso, e Yanomâmis, de Roraima.

Ministro Humberto Costa assina portaria nº 70
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Mudança
com empenho e muito trabalho

A construção da nova polí-
tica de saúde indígena 
mobiliza, desde o segundo 
semestre do ano passado, 

o corpo técnico e a diretoria da Funda-
ção Nacional de Saúde (Funasa). Uma 
prova disto foi dada durante pactuação 
com as Organizações Não-Governa-
mentais (ONGs) e prefeituras que 
mantêm convênios com a Fundação. 
Mais de 30 pessoas estiveram envolvi-
das nas negociações que duraram duas 
semanas. O novo modelo foi apro-
vado por unanimidade pelo Conselho 
Nacional de Saúde (CNS).
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O trabalho apresentou resultados positivos. 
Das 53 conveniadas, 45 assinaram o termo de 
pactuação, o que representa 84,90% do total. Re-
presentantes das entidades vieram a Brasília para 
ajustar os convênios que mantêm com a Funasa 
à Portaria nº 70. De acordo com o documento, 
a gestão, supervisão e monitoramento das ações 
de saúde indígena são de responsabilidade da 
Funasa. As conveniadas continuam atuando 
como parceiras, de forma complementar.

A pactuação, além de demonstrar transpa-
rência e a forma democrática como o processo 
está sendo conduzido, serviu para definir, de 
maneira clara, as atribuições da Funasa e das 
conveniadas no processo. Ficou acertado que a 
Fundação vai gerenciar os serviços de saúde nos 
Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dseis), 
as Casas de Saúde do Índio (Casais), a aquisição 
de medicamentos, combustíveis, locação para 
transporte, recursos para o pagamento de horas 
de vôo, equipamentos e ficará responsável pela 
realização de obras que venham a contribuir para 
a melhoria da saúde dos indígenas.

Entre os pontos pactuados com os parceiros 
estão a contratação e a capacitação de equipes 
multidisciplinares de saúde; controle social; e 
insumos para a atenção e assistências nas aldeias. 
Uma das mudanças principais do modelo é que 
tanto o repasse de recursos como a prestação de 

contas das conveniadas serão feitos mensalmen-
te, o que garantirá a continuidade dos serviços 
prestados. Segundo o presidente da Funasa, 
Valdi Camarcio Bezerra, a pactuação é uma das 
provas da responsabilidade do Governo Federal, 
do Ministério da Saúde e da Fundação com a 
saúde indígena.

Processo transparente

O presidente Valdi Camarcio viajou 
por todo o país para tratar do assunto 
com chefes de Dseis, representantes de 
ONGs, prefeituras e indígenas. Tudo 
isto para garantir a transparência e de-
mocracia no processo de implantação 
das novas diretrizes.

Além de buscar ampla discussão 
sobre a nova política, a Funasa, já 
no momento de pactuação, procurou 
aproveitar as experiências positivas de 
cada trabalho realizado nas aldeias. 
“Não se trata de uma política de cima 
para baixo, mas que tem um eixo”, des-
taca Camarcio.

Metas pactuadas
Redução da desnutrição 25%
Redução da mortalidade infantil 15%
Redução dos casos de tuberculose 5%
Diminuição dos casos de malária 20%
Utilização do Sisi e envio de informações 100%
Implantação do programa Saúde da Mulher 100% dos Dseis
Aumento da cobertura homogênea vacinal 30% dos Dseis
Implantação do programa de Saúde Bucal 100% dos Dseis
Programa de DST/Aids 100% dos Dseis
Serviço de Saúde Mental 20% dos Dseis
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As diretrizes e as metas da nova política de 
saúde indígena chegaram às aldeias. O presi-
dente da Funasa, Valdi Camarcio Bezerra, 
fez um pronunciamento, transmitido via 
Embratel, para mostrar que o trabalho vai 
melhorar os indicadores de saúde entre as 
comunidades indígenas. O pronunciamento, 
assistido por mais de 29 mil índios em todo o 
país, foi transmitido no dia 12 de março.

Com duração de 12 minutos, a fala do 
presidente da Funasa foi bem recebida 
pelos indígenas. O coordenador da Asso-
ciação Indígena Xerente, Gilberto Xerente, 
de Tocantins, ressaltou o fato desta ser a 
primeira vez que um presidente da Funasa 
teve a preocupação de falar, diretamente para 
os índios, sobre as mudanças na atenção à 
saúde indígena. “Nos colocamos à inteira 
disposição da Funasa”, garantiu.

As propostas da Fundação voltadas para o 
combate e à prevenção do alcoolismo, doen-
ças sexualmente transmissíveis, de atenção à 
saúde da mulher e saneamento, mostradas 
durante o pronunciamento, foram as que 

mais chamaram a atenção dos espectadores. 
As lideranças destacaram que, há muito, se 
esperava reforço nestas áreas, consideradas 
críticas entre as populações indígenas.

O pronunciamento foi transmitido pon-
tualmente às 15h, para todo o país. Para que 
fosse possível chegar a fala do presidente da 
Funasa às aldeias, poupando assim esforço 
para os índios, as coordenações regionais da 
Funasa mobilizaram-se para oferecer estru-
tura na transmissão.

No Espírito Santo, mais de 200 índios 
foram levados à aldeia Tupiniquim de Irajá, 
a 80 quilômetros de Vitória, para assistir ao 
pronunciamento. Durante a transmissão 
eles puderam conhecer, com mais clareza, os 
novos rumos da política de atenção à saúde 
voltada para eles.

Em outros locais, que dispunham de uma 
melhor estrutura, a transmissão do pronun-
ciamento foi agilizada. Em Alagoas, onde 
todas as aldeias contam com antena para-
bólica, o pronunciamento foi acompanhado 
por, aproximadamente, 3.500 índios.

Via satélite
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O Tribunal de Contas da União (TCU) 
ratificou a nova política de Saúde Indígena 
da Funasa colocada em prática em janeiro de 
2004, por meio da Portaria nº 70, do Minis-
tério da Saúde (MS). No dia 30 de junho, o 
plenário do tribunal publicou acórdão sobre 
a consulta do Ministério da Saúde relativa à 
contratação de pessoal para a saúde indígena. 

O TCU manifestou-se favorvelmente à 
gestão dos convênios com as parceiras – Or-
ganizações Não-Governamentais (ONGs), 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público (Oscips) e prefeituras municipais 
– para o atendimento de comunidades indíge-
nas em todo o país.

A decisão do TCU levou em consideração 
que as mudanças introduzidas pelas novas 
diretrizes de atenção à saúde dos índios vão 
garantir a freqüência no repasse de recursos e 
a aplicação de metas baseadas em indicadores 
concretos de saúde. Essas mudanças também  
vão aumentar o controle sobre os gastos e 
melhorar os serviços prestados, tanto pela 
Funasa quanto pelas parceiras do órgão.

TCU aprova política

O que foi referendado

Política de Saúde Indígena
até 2003 Mudanças depois da Portaria/MS nº 70 (1/2004)

ONGs recebiam recursos para fazer 
compras sem licitação

Funasa gerencia os recursos e realiza as compras por licita-
ção. ONGs só podem fazer aquisições em casos excepcionais, 
para que os serviços não sejam paralisados 

ONGs, em caso de emergência e 
epidemias, faziam contratações de 
pessoal extra

Funasa passa a fazer contratações de pessoal extra, em caso de 
epidemias e emergências

ONGs recebiam recursos para obras Funasa passa a executar as obras

ONGs adquiriam bens que não eram 
integrados ao patrimônio da Funasa

Funasa adquire bens permanentes que passam a ser integra-
dos ao patrimônio do órgão

ONGs compravam medicamentos, 
combustíveis e demais insumos

Funasa passa a fazer compras de medicamentos, combustí-
veis e demais insumos em escala nacional, local ou regional, 
conforme a vantagem da medida. ONGs só podem fazer 
aquisições em casos excepcionais.

ONGs eram responsáveis pelo 
transporte

Funasa passa a fazer o transporte de pacientes e das equipes 
multidisciplinares, incluindo o transporte aéreo em áreas de 
difícil acesso.

ONGs gerenciavam os Distritos 
Sanitários Indígenas (Dseis) Funasa passa a gerenciar Dseis
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Parceiros elogiam
atuação compartilhada

Com atuação em 14 municípios próximos a Manaus (AM), a Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab) assinou convênio com a Funasa para atendimento a 
16 mil índios de sete etnias na região amazônica. Após a cerimônia de assinatura, o presidente 
da entidade, Jecinaldo Saterê Mawé, ressaltou a importância do novo modelo de atenção à 
saúde para índios. “É importante a Funasa assumir o papel de gestora da saúde indígena. 
Chamar para si a responsabilidade”, disse. Mawé também afirmou estar confiante nas 
propostas da Funasa para a mudança na atenção à saúde indígena
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A Coordenação das Organizações Indígenas 
da Amazônia Brasileira (Coiab) assinou, dia 1º 
de junho, convênio com a Fundação Nacional 
de Saúde (Funasa) para prestar assistência à 
saúde dos povos indígenas. Ela é uma das nove 
entidades que já atuam de acordo com as novas 
diretrizes da política de saúde indígena estabele-
cida pela Funasa.

Pelo novo modelo, as entidades deverão se-
guir parâmetros de qualidade e serão monitora-
das pela Funasa, além de passarem pelo controle 
social dos Conselhos Distritais Indígenas. Com 
atuação em 14 municípios próximos a Manaus 
(AM), a Coiab prestará atendimento a cerca de 
16 mil pessoas de sete etnias. A Coiab trabalhará 
em parceria com a Funasa e as prefeituras mu-
nicipais na contratação de pessoal e aquisição de 
insumos básicos para a assistência à saúde indí-
gena.

Para Jecinaldo Sateré-Mawé (foto), presiden-
te da Coiab, as novas diretrizes definem com 
mais clareza as responsabilidades de cada um. “É 
importante a Funasa assumir o papel de gestora 
da saúde indígena. Chamar para si a responsabi-
lidade. Antes, as organizações não-governamen-
tais dominavam toda a gestão”, afirma ele. O 

coordenador geral da Coiab acredita que o novo 
modelo direciona para a atuação compartilhada 
e poderá, desta forma, minimizar os custos na 
base. É importante ter a compreensão de que a 
saúde indígena tem aspectos muito específicos e 
diferenciados de um povo para outro.

Mawé conta que sempre foi um defensor da 
construção de um novo modelo de gestão. De 
acordo com ele, essa flexibilidade caminha para a 
construção de um trabalho participativo, com os 
povos indígenas apresentando os próprios pontos 
de vista. “Estamos confiando e acreditando neste 
novo modelo proposto pela Funasa. Assinamos 
esse convênio por acreditar na potencialidade 
das organizações indígenas e na sua capacidade 
de apoiar na gestão da saúde”, diz ele.

Para o presidente da Coiab, é preciso, con-
tudo, que a nova política implantada pela Funasa 
seja incorporada na “ponta”, pelas regionais, pelo 
corpo técnico e pelas prefeituras. “É necessário 
que todos tenham um objetivo único. Vamos 
manter as críticas a quem não seguir a política 
da Funasa”, admite. Além disso, Mawé defende 
o afastamento de entidades que não tenham 
compromisso com os povos indígenas. “Todos 
devem vestir a camisa e trabalhar com amor em 
defesa da saúde indígena. Quem está de olho 
apenas no dinheiro deve ser afastado”, avalia.

A nova política implantada pela Funasa, na 
opinião do presidente da Coiab, apresenta boas 
perspectivas para o trabalho compartilhado da 
saúde indígena. Ele, entretanto, defende um for-
talecimento maior dos usuários no controle so-
cial. “São eles que estão na ponta e que poderão 
fazer o controle e monitoramento, informando 
se os recursos estão chegando e como estão sen-
do aplicados. Queremos, portanto, uma maior 
participação no controle social”, afirma Jecinal-
do. De acordo com ele, não existe um modelo 
pronto e, na construção de uma nova política, 
será necessário ouvir tantos os técnicos como os 
povos indígenas.

Jecinaldo Mawé: confiança
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O Modelo de Atenção à 
Saúde Bucal para comunida-
de indígena começa a mostrar 
bons resultados em ações pon-
tuais. Um projeto-piloto im-
plementado em uma aldeia da 
região norte melhorou a infra-
estrutura para o atendimen-
to, com consultórios, postos de 
saúde, mais dentistas e garantia 
de continuidade nos tratamen-
tos odontológicos. 

No Amazonas, o sucesso 
alcançado pelo projeto fez com 
que moradores do município 
de Labrea pedissem a aplicação 
do mesmo programa de saúde 
bucal indígena para os morado-
res não-índios da cidade.

O resultado é visível na di-
minuição das doenças mais fre-
qüentes, como a periodontal 
(reabsorção do osso que está ao 
redor das raízes dos dentes) e a 
cárie. Aproximadamente 46% 
dos casos foram curados. No 

entanto, o acompanhamento 
não perde a importância, uma 
vez que males como a cárie, por 
serem de natureza infecciosa, 
podem ocasionar reincidência. 

Hoje na região mais de 95% 
dos índios têm acesso à escova 
e pasta de dente. As aldeias re-
cebem instruções para manter 
a higiene bucal. Com o intui-
to de reduzir as intervenções, o 
especialista procura o paciente 
para prevenir, com antecedên-
cia, pequenos problemas.

Os dentistas visitam as co-
munidades a cada quatro meses 
e dividem as funções entre os 
assistentes locais. Nas consul-
tas, os profissionais agilizam os 
procedimentos médicos neces-
sários, diminuindo o número 
de retornos ao consultório. 
Os auxiliares são responsáveis 
pelas prevenções, palestras e 
aplicações de flúor.

Segundo o dentista do Dis-
trito Sanitário Indígena (Dsei) 
de Médio Purus, no Amazonas, 
Márcio Fiorot Seibert, nos pe-
quenos municípios brasileiros 
as pessoas só procuram atendi-
mento ao sentirem dor. Os pro-
blemas mais comuns nos postos 
de saúde são a existência de 
grandes filas, a quantidade in-
suficiente de dentistas para os 
habitantes e a falta de materiais 
adequados para o atendimento.

Mesmo com o sucesso do 
programa, o Modelo continua 
sendo discutido e aperfeiçoado 
em pré-conferências por todo 
Brasil. Os eventos, organiza-
dos pelo Conselho Nacional de 
Saúde, priorizam a unificação 
dos serviços odontológicos in-
dígenas com os municipais. Foi 
durante uma dessas reuniões 
que moradores de Labrea (AM) 
sugeriram um plano de tra-
tamento dental igualitário ao 
aplicado nas aldeias. 

Nos encontros também são 
realizadas eleições para grupos 
de delegados, formado com 
50% de profissionais de saúde 
bucal e 50% de pessoas usuá-
rias dos tratamentos dentários. 
A função dos cargos é a repre-
sentação do município nas con-
ferências estaduais. Para me-
lhorar a condição de saúde 
bucal indígena foram levanta-
dos dados de como está a saúde 
dentária para que ela, cada vez 
mais, satisfaça os usuários.

Saúde bucal indígena

Melhora em todo o Brasil

Consultas a cada quatro meses
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Como a senhora avalia a nova 
política de saúde indígena que 
está sendo implementada pela 
Fundação Nacional de Saúde?

Entendo que representa um grande 
avanço, mas, naturalmente, necessi-
ta ser operacionalizada, incluindo a 
capacitação de recursos humanos em 
todos os níveis, inclusive de gerência. 
Para que um bom programa consiga 
atingir seus objetivos é preciso inves-
tir em capacitação e enfocar a gestão. 
O controle social também precisa 
ser implementado, com forte parti-
cipação dos índios, para que eles se 
sintam responsáveis pelo programa 
e pela nova política.

Esse controle social já não 
acontece  com a criação do 
Comitê Consultivo da Política 
de Atenção à Saúde dos Povos 
Indígenas?

Sim, mas para que seja operaciona-
lizado é preciso haver muita cons-
cientização dos indígenas. É preciso 
investir em capacitação para que eles 
entendam com clareza a missão e o 
papel do comitê.

Como a senhora avalia a con-
dução das novas diretrizes da 
saúde indígena?

Queria destacar, em primeiro lugar, 
que a 2ª Conferência Nacional de 
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“Nova política
é um grande avanço”

É o que garante a médica-sanitarista Zilda Arns Neumann, coor-
denadora da Comissão Intersetorial de Saúde do Índio (Cisi), 
do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Segundo ela, a nova 
política precisa priorizar a capacitação de recursos humanos, 

em todos os níveis, para que possa atingir os objetivos propostos. Nesta 
entrevista à Funasa em Revista, ela afirma que a Cisi tem interesse em 
estreitar a parceria com a Funasa nas ações de saúde indígena. Este ano, o 
esforço conjunto deve ser para o combate ao alcoolismo nas aldeias. “Este 
é um dos problemas mais graves entre os índios”, afirma Zilda Arns, fun-
dadora e coordenadora nacional da Pastoral da Criança. 
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Saúde Indígena propôs estas 
mudanças. E dizer, em se-
gundo lugar, que a Funasa 
promoveu diversos debates, 
dos quais alguns eu participei. 
Houve debate sobre a nova 
política de saúde indígena, 
mas naturalmente para que 
isto chegue a todas as aldeias 
indígenas demora. Muitos 
ainda não sabem da existência 
da nova política.

O que falta para a boa 
condução das novas 
diretrizes dessa polí-
tica?

Penso que a Funasa deve 
ir a cada um dos Dseis à 
procura de fortalecer os 
comitês gestores e investir 
também em capacitação. Por-
que, muitas vezes, as diretri-
zes dos conselhos e dos distritos 
estão no caminho certo, mas 
as pessoas não são capacitadas 
para suas funções e aí as coisas 
podem não dar certo.

Que tipo de parceria a  
Comissão Intersetorial de 
Saúde (Cisi) e a Pastoral 
da Criança podem desen-
volver com a Funasa nas 
ações de saúde indígena?

A Cisi tem acompanhado, 
em cada reunião que realiza, 

a execução das políticas volta-
das para a saúde indígena. A 
Comissão também tem pro-
posto políticas nesta área. A 
Funasa sempre tem compa-
recido às reuniões da Cisi, cuja 
formação é metade indígena e 
outra constituída por repre-
sentantes da Funasa, Funai, 
antropólogos e universidades. 
Todos estão trabalhando para 
melhorar a saúde dos índios. 
A Cisi tem dado uma co-
laboração muito boa e deve 

sempre estreitar relações com 
a Funasa não só para ajudar 
a encontrar os caminhos, como 
também para participar do 
desenvolvimento da política de  
saúde indígena.

Quais outras ações con-
juntas podem ser realiza-
das pela Funasa e a Cisi?

Este ano vamos começar um 
trabalho de combate ao alcoo-
lismo em áreas indígenas, por-
que este é um problema grave. 
Novamente a gente chama a 
Funasa e outras entidades e 

órgãos que podem ajudar nesta 
área, que não está relacionada  
exclusivamente com a saúde, 
mas com a falta de perspectiva 
de futuro destes povos.

Qual a importância da 
aprovação, por parte do 
Conselho Nacional de 
Saúde, das novas diretri-
zes da política de atenção 
à saúde indígena?

O Conselho Nacional de 
Saúde (CNS), por lei, é o ór-

gão máximo e deliberativo 
do Ministério da Saúde. 
Quando algo é aprova-
do pelo CNS tem de ser 
executado pelo ministério. 
A aprovação pelo conselho 
é uma garantia maior de 

respeito às verbas e de apoio à 
política de saúde indígena.

A aprovação do CNS for-
talece a nova política?

Fortalece. No entanto, a boa 
nova precisa chegar não só aos 
distritos sanitários especiais 
indigenas e comitês gestores, 
mas a todos os cantos do país. 
A forma como a Funasa vai 
executar esta política deve ser 
a boa notícia que tem de correr 
por todos os cantos, sempre 
com a participação dos índios.

“A boa nova precisa chegar não 
só aos distritos sanitários e comitês 

gestores, mas a todos os cantos 
do país.”
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O poder da 
mobilização

Eu não sabia o que era 
alface. A declaração do 
índio Severino José de 
Nascimento parece uma 

incongruência. Não é. Aos 64 anos, 
ele viveu uma rotina comum aos 
mil integrantes da tribo Geripankó: 
a desnutrição. Encravados no sertão 
semi-árido de Alagoas, a 340 quilô-
metros de Maceió, os índios dessa 
etnia alimentavam-se basicamente de 
feijão, farinha e rapadura.
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A mudança no cardápio é recente e 
ocorreu graças à um projeto piloto da 
Assessoria de Comunicação e Educação 
em Saúde da Funasa: Mobilização Social 
e Ações de Educação em Saúde nas Áreas 
Indígenas, que, entre outros resultados 
positivos, favoreceu a criação de peque-
nas hortas comunitárias.

No início de março deste ano, ser-
vidores da Funasa desembarcaram em 
Ouricuri, aldeia dos Geripankós, que 
fica próxima ao município de Pariconha 
(AL), com o objetivo de fazer um levan-
tamento da realidade na região. Durante 
dez dias, conheceram uma aldeia mar-
cada, principalmente, pela desnutrição, 
diarréia e verminoses. 

Não era para menos. Sem informação, 
os Geripankós conviviam com lixo espa-
lhado pelas ruas e sofriam com a falta de 
água. O pouco que lhes enchia os baldes 
era entregue por carros-pipa ou colhido 
nos “barreiros” – buracos feitos no solo 
para armazenar água de chuva. Água essa 
compartilhada com animais soltos.

Numa tentativa de corrigir o pro-
blema, as lideranças comunitárias da 
aldeia, com o apoio de uma equipe da 
Funasa, definiram como prioritária a 
conclusão das obras de uma adutora, que 
irá abastecer a aldeia com água potável, e 
a adoção de projetos de irrigação além da 
distribuição de sementes para o plantio,  
a construção de um aterro sanitário e o 
fornecimento de remédios. 

Para combater a fome, a proposta foi 
a implantação de hortas comunitárias. 
“Está dando certo”, explica o cacique 
Manuel Antônio da Silva, 44 anos. 
“Antes, muitos iam para a roça sem 
comer nada; agora, eles podem fazer uma 
salada ou uma sopa”, explica o cacique 
Manu, como é conhecido.

O terreno para o primeiro canteiro foi 
arado no pátio da escola local no dia 25 
de maio. Depois de realizadas algumas 
oficinas, cursos e palestras, o que se viu 

nos 30 dias seguintes foi a multiplicação 
do número de canteiros na aldeia. Atu-
almente, são 50 hortas de onde os Geri-
pankós passaram a colher alface, cenoura 
e couve-flor, entre outras verduras e 
legumes. E, foi em um desses terrenos 
que o geripankó Severino foi apresentado 
à alface. “É muito bom, a gente come até 
puro”, resume ele, que é presidente do 
Conselho Local de Saúde Indígena.  

O que parece pouco a quem está 
acostumado a servir-se fartamente em 
restaurantes, tem o peso da esperança 
para o cacique Manu. Há dois anos che-
fiando a aldeia, ele conhece a tristeza de 
ver uma criança morrer por falta de ali-
mentação. “Há três meses, perdemos um 
menino por desnutrição. É muito triste 
ver o meu povo morrer dessa maneira”, 
emociona-se.

É com lágrimas nos olhos que o 
Geripankó José de Oliveira, conhecido 
como Zé Índio, 44 anos, fala do passado, 
quando ele não tinha o conhecimento 
necessário para a busca de alternativas 
viáveis para alimentar seu povo. 

“A gente queria ajudar, mas não podia 
fazer nada. Não tenho vergonha de dizer 
que passamos por muita dificuldade, que 
passamos fome, mas, apesar de a carência 
na aldeia ser grande, precisamos acre-
ditar que as hortas darão certo. O povo 
geripancó precisa ficar mais saudável”, 
explica. “É muito triste olhar para uma 
criança de oito anos e ver um corpo de 
um menino de cinco ou quatro anos 
porque ele não se alimenta direito”.

De acordo com José Carlos Freire, 
chefe da Ascom de Alagoas, o projeto 
renovou as esperanças dos Geripankós. 
Mais do que isso, ensinou à comunidade 
o poder da informação. “No sertão tudo é 
difícil, mas com conhecimento e parceria 
podemos mudar esse cenário. Acredito 
que até o final do ano, as hortas ofereçam 
àquela tribo boa parte da alimentação 
necessária para o dia-a-dia”.
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Produzir saúde e defender a vida
Quando fui convidado pelo presidente 

da Funasa, Dr. Valdi Camarcio Bezerra, 
para assumir o departamento Nacional de 
Saúde Indígena da Funasa de imediato 
refleti sobre o tamanhho do desafio. De 
um lado, por estar ciente da prioridade 
que o Ministério da Saúde do Governo 
Lula tem dado à saúde indígena, com de-
cisões políticas importantes, como a Por-
taria nº 70, e maior aporte de recursos, 
como no orçamento de 2004. De outro, 
por ter atuado com populações indígenas 
como profissional de saúde, por conhe-
cer as dificuldades que ainda enfrentam 
usuários e trabalhadores, no dia-a-dia das 
unidades de saúde e da vida na aldeia.

Em primeiro lugar, precisamos colo-
car a qualidade, e não somente o uso dos 
recursos, como central no acompanha-
mento da política nacional de saúde indí-
gena. Medindo-a por meio de indicadores 
de saúde, metas assistenciais, indicadores 
de satisfação do usuário e desempenho 
dos serviços. 

Para 2004, reunimos as metas assis-
tenciais prioritárias referentes à mortali-
dade infantil, cobertura vacinal, controle 
de malária e tuberculose, implementação 
da vigilância nutricional e programa de 
DST/Aids, integrando-as na avaliação dos 
convênios, dos planos distritais, das ativi-
dades de execução direta da Funasa e das 
equipes multidisciplinares. 

Além disso, queremos incorporar a 
pactuação de metas assistenciais, oferta de 
serviços e indicadores de qualidade no re-
passe de incentivos do Ministério de Saú-
de, por meio da Secretaria de Assistência 
à Saúde (SAS) para as Prefeituras (PAB-
Indígena) e Unidades Hospitalares. O 
instrumento de Supervisão da Funasa 
em Saúde Indígena, envolvendo técnicos 
do Desai, das Cores e dos Dseis, já em de-
senvolvimento, com visitas periódicas aos 
distritos, será fundamental para o acom-
panhamento destes indicadores e para o 
fortalecimento da autonomia e capacida-
de de gestão dos Dseis em todo o Brasil.

Em segundo lugar, precisamos colocar 
a Humanização como política central na 
organização dos serviços. Isto vai além 
da mudança das práticas de profissionais 

e usuários, valorizando-se a diversidade 
cultural e as necessidades de saúde de 
cada usuário, mas passa, sobretudo, pela 
reorganização de toda a rede do Subsiste-
ma de Saúde indígena e do SUS. Escolhe-
mos para este ano as Casas de Saúde Indí-
gena (Casais) como alvo desta Política de 
Humanização, acreditando que precisam 
de uma Reforma Institucional, que pro-
duzirá mudanças também nas unidades 
de referência Hospitalares e na resolutivi-
dade da atenção primária das Aldeias. 

Por fim, é preciso valorizar o conhe-
cimento tradicional. A Funasa também 
prepara linhas de pesquisa e apoio a pro-
jetos que desenvolvam a medicina tradi-
cional. Estamos finalizando com o Minis-
tério da Saúde a proposta de capacitação 
de parteiras indígenas. Lançaremos uma 
carteira de projetos de iniciativas comu-
nitárias e ampliaremos os projetos com 
populações indígenas que lidam com te-
mas de saúde mental, valorizando o papel 
de “cuidadores tradicionais” nas aldeias. 
Devemos incorporar as normatizações 
de condutas, representações e conheci-
mentos indígenas sobre saúde e doença e 
integrar ainda mais os Agentes Indígenas 
de Saneamento à equipe multidisciplinar 
de Saúde Indígena. 

Sabemos que as dificuldade ainda são 
muitas, mas a gestão atual da Funasa op-
tou por adotar a Saúde Indígena como  
uma componente de sua missão insti-
tucional, com um grau de comprometi-
mento nunca antes visto, como podemos 
notar nas ações de Saneamento e Edu-
cação em Saúde em Áreas Indígenas e o 
envolvimento de toda  Diretoria na pac-
tuação com as Conveniadas. 

Esta prioridade pode ser percebida 
em todo o governo federal, com o en-
tendimento da Saúde como um desafio 
intersetorial – como o Fórum de Inicia-
tivas de Desenvolvimento Sustentável e 
Segurança Alimentar em Terras Indíge-
nas, reunindo vários ministérios. Todos 
– Funasa, ONGs, Universidades e Pre-
feituras Conveniadas – estamos diante de 
uma oportunidade de garantirmos avan-
ços significativos à saúde dos povos que 
vivem em terras indígenas do Brasil.
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*Diretor do Departamento de Saúde Indìgena
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Assentamentos

Uma cooperação técnica firmada com o 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra) vai garantir redes de saneamento 
e de água potável para 56 comunidades de assen-
tados em todo o país. Nesse primeiro momento, 
serão investidos R$ 7.304.518,00 para as ações. 
O trabalho será desenvolvido pela Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa), em parceria com 
o Incra, e tem como meta levar saneamento bá-
sico e água a todos os assentamentos da reforma 
agrária até final de 2006. 

O Espírito Santo foi o estado com maior nú-
mero de comunidades beneficiadas com ações 
de saneamento, com 12. Santa Catarina é o 
segundo com mais assentamentos beneficiados, 
sete, enquanto Goiás e Paraíba dividem a tercei-
ra posição na lista com cinco cada (ver quadro).

Em relação aos recursos investidos, Mato 
Grosso terá a maior parcela, ou R$ 1,9 milhões. 
No estado serão atendidos quatro assentamentos.

O presidente da Funasa, Valdi Camarcio Be-
zerra, destacou o compromisso do atual governo 
com a reversão do quadro de miséria social, res-
gatando para o espaço da cidadania os segmentos 
mais desassistidos.

Ele lembrou que a Fundação é um dos ór-
gãos do governo com maior capilaridade no país 

e, além de atender municípios com até 30 mil 
habitantes (84% dos municípios brasileiros), 
está incumbida de prestar assistência a áreas 
de assentamentos, quilombolas, extrativistas e 
indígenas.

Segundo Camarcio, a iniciativa não é um 
projeto isolado. “Ela representa uma política de 
governo que articula os ministérios da Saúde e 
do Desenvolvimento Agrário na promoção da 
saúde da população, sobretudo da mais neces-
sitada”.

De acordo com o presidente do Incra, Rolf 
Hackbart, a situação nos assentamentos é pre-
cária. Das 500 mil famílias assentadas até 2001 
pelo governo federal, mais de 300 mil não têm 
esgoto e 210 mil não têm acesso à água potável. 

Mais de R$ 7 milhões 
para saneamento básico

Assentamentos beneficiados

UF Número de 
assentamentos Valor (R$)

Ceará 1 50.000,00
Goiás 5 750.000,00
São Paulo 3 538.500,00
Paraná 5 185.000,00
Santa Catarina 7 402.000,00
Rio Grande do Sul 1 380.000,00
Maranhão 1 300.000,00
Mato Grosso 4 1.905.000,00
Mato Grosso do Sul 3 264.018,00
Paraíba 5 500.000,00
Rio Grande do Norte 2 120.000,00
Espírito Santo 12 330.000,00
Alagoas 2 400.000,00
Sergipe 1 250.000,00
Tocantins 1 330.000,00
Pará/Marabá 2 400.000,00
Distrito Federal e 
Entorno 1 200.000,00

Total 56 7.304.518,00

Valdi Camarcio e Rolf Hackbart assinam convênio
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A proximadamente 2,4 bilhões de 
pessoas no planeta vivem com in-
fra-estrutura sanitária precária. Os 
números indicam que a Região das 

Américas necessitaria de, aproximadamente, 220 
milhões de dólares para superar o déficit acumu-
lado em infra-estrutura sanitária. 

Segundo pesquisas publicadas em 2003 pela 
Opas, mais de 1,6 milhão de crianças morrem 
todos os anos devido a causas que, em mais de 
80% dos casos, poderiam ser prevenidas somente 
utilizando água potável. Em 2001, a organização 
informou que mais de 55% das hospitalizações, 
na América Latina e Caribe, estão relacionadas a 
doenças infecciosas tais como infecção respirató-
ria aguda e diarréia.

Esta realidade comprova a necessidade de um 
amplo envolvimento governamental para cum-
prir com o estabelecido nas Metas do Milênio 
para 2015, que incluem a redução em dois terços 
na mortalidade de crianças menores de cinco 
anos e reduzir à metade a porcentagem de pes-
soas que carecem de água potável. As “Metas de 
Desenvolvimento do Milênio” representam um 

compromisso firmado por 147 chefes de Estado 
e de Governo cujas metas e objetivos estabeleci-
dos visam uma associação entre todos os países 
para a redução dos graves problemas mundiais.

Brasil – Nas últimas décadas, o saneamento 
no Brasil obteve uma melhora significativa em 
relação à rede de distribuição de água e à coleta 
de lixo, sobretudo nas áreas urbanas. Para dar 
continuidade a esta evolução, a Fundação Na-
cional de Saúde (Funasa) pagou, no primeiro 
semestre deste ano, R$ 275.963.106,72 em con-
vênios, que resultarão em melhorias sanitárias 
para a população. Estes valores incluem também 
projetos para a população do campo. 

Os recursos beneficiarão mais de 127 mil 
famílias brasileiras. As principais ações a serem 
executadas são as de Abastecimento de Água, 
Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD) – que 
incluem a construção de banheiro com pia, chu-
veiro e vaso sanitário – esgotamento sanitário e 
melhorias para controle da doença de Chagas.

Apesar da melhora, a rede coletora e de trata-
mento de esgoto e de disposição final adequada 
de resíduos sólidos (lixo), bem como o atendi-

Saneamento
na América Latina e Brasil

De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), o cenário que se 
apresenta no começo do século XXI é o de um mundo onde existe mais de um bilhão de 
pessoas sem acesso à água potável. Dos 130 milhões de habitantes da região da América 
Latina e Caribe, mais de 70 milhões de pessoas não têm acesso a redes de abastecimento 
de água. Na mesma região, 95 milhões de pessoas não recebem serviços de coleta e 
destino dos dejetos e 194 milhões vivem em locais onde os sistemas de esgotamento 
sanitário não têm nenhum tipo de tratamento



mento a áreas rurais, pequenas cidades e perife-
rias dos grandes centros urbanos ficaram aquém 
do necessário. 

Ações de Saneamento – Quanto ao abaste-
cimento de água, dados do Censo Demográfico 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) de 2000 indicam que 77,8% dos domi-
cílios contam com rede de distribuição de água. 
Destes, 15,6% utilizam poços ou nascentes. No 
entanto, a cobertura com rede de distribuição de 
água é desigual no contexto regional e entre as 
populações urbana e rural. 

As regiões Norte e Nordeste são as que apre-
sentam a pior situação. Nestas regiões são aten-
didas, respectivamente, 48% e 66,4% das casas. 
Da população urbana, 89,8 % contam com rede 

de distribuição de água potável. Os habitantes da 
zona rural possuem apenas 18,8% de cobertura. 

O mesmo censo revela que somente 47,2% 
das residências são atendidas com rede coletora 
de esgoto. Destas, 15% possuem fossa séptica. 
Em termos de distribuição regional, somente a 
região Sudeste conta com cobertura de rede co-
letora acima da média nacional. A coleta de resí-
duos sólidos no país apresenta índice satisfatório 
de cobertura, 79% dos domicílios são atendidos. 
As regiões Norte e Nordeste contam com 57% e 
60,6% dos domicílios atendidos, respectivamente. 

O grande desafio para o poder público é a al-
teração do quadro existente relativo ao tratamen-
to e disposição final dos resíduos. Atualmente, 
70,7% dos municípios atendidos pelo serviço 
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de limpeza urbana, possuem 
vazadouro a céu aberto (lixão). 
Os aterros sanitários – solução 
considerada ideal para o pro-
blema – existem em apenas 
14,9% dos municípios brasi-
leiros. A disposição inadequada 
de resíduos sólidos contribui 
para a poluição do solo, dos 
recursos hídricos e do ar. 

Saneamento e saúde – A 
precariedade sanitária reflete 
na saúde das pessoas. Ainda 
é alta a taxa de mortalidade 
infantil no país, especialmente 
nas regiões Norte e Nordeste. 
Também é alta a incidência de 
várias doenças, tais como: den-
gue, esquistossomose, doença 
de Chagas, malária, diarréias, 
tracoma, verminoses e outras. 

Dados do Sistema de In-
formações Hospitalares (SIH) 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) indicam que, nos últi-
mos dez anos, ocorreram no 
país cerca de sete milhões de 
internações  hospitalares pro-
vocadas por doenças relacio-
nadas com a falta e inadequa-
ção de saneamento. As regiões 
onde ocorrem mais interna-
ções são a Nordeste, com 45% 
do total de casos de interna-
ções; a Sudeste, com 20%; e a 
Norte, com 15%. A diarréia é 
a principal destas doenças. De 
acordo com a Secretaria de Vi-
gilância em Saúde (SVS), são 
monitorados anualmente, no 
Brasil, 1,5 milhão de casos de 
diarréias agudas, em média. A 
região Nordeste responde por 
cerca de 50% dos casos.

AC 4.000.704,14

AL 11.091.223,05

AM 17.148.555,61

AP 3.916.641,31

BA 16.843.210,74

CE 25.195.958,59

DF 29.598.588,13

ES 1.554.929,90

GO 4.306.205,88

MA 16.079.723,88

MG 6.075.674,50

MS 4.887.942,51

MT 12.540.566,16

PA 12.264.013,65

PB 12.099.030,59 

PE 22.180.691,97

PI 8.734.561,18

PR 680.472,18

RJ 1.435.217,70

RN 4.366.567,72

RO 8.078.849,86

RR 10.513.463,58

RS 915.218,59

SC 6.235.104,42

SE 1.200.830,49

SP 26.780.719,33

TO 7.238.441,06

Total 275.963.106,72

Valores pagos por estado

UF Total recebido no 
semestre UF Total recebido no 

semestre
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Falta ou 
inadequação de Doença

Água
Dengue, febre amarela, hepatite, poliomielite, cólera, febre 
tifóide e paratifóide, diarréias, tracoma, conjuntivites, esca-
biose, leptospirose, esquistossomose e malária 

Lixo Dengue, febre amarela, leishmaniose, salmonelose, leptospi-
rose, peste, toxoplasmose, cisticercose, teníase e rickettsioses

Esgoto
Diarréias, verminoses, esquistossomose, cisticercose e 
teníase 

Drenagem Malária

Habitação Doença de Chagas

Melhorias 
Sanitárias

Esquistossomose, diarréias, escabiose, tracoma, conjuntivite, 
além de outras verminoses 

Doenças relacionadas à falta
ou inadequação de saneamento



Esperança
para os excluídos

Sempre com um sorriso hospitalei-
ro e a mão estendida para cumpri-
mento de boas vindas. É assim que 
os “forasteiros” são recebidos pelos 

quilombolas da comunidade de Engenho II, 
próximo a Cavalcante (GO). A gentileza em 
abundância da comunidade contrasta com a 
precariedade das condições de vida da popu-
lação. Ali falta quase tudo. O abastecimento 
de água é irregular e a maioria dos domicílios 
não tem banheiro
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“Água tem muita, mas chega fraca para gen-
te. Ela vem por gravidade, direto da nascente. 
O problema é a encanação”. A reclamação de 
Cirilo dos Santos, líder comunitário dos qui-
lombolas do Engenho II, é pertinente. A água 
passa por mangueiras furadas que, geralmente, 
se rompem. “Veio um pessoal da Funasa aqui 
e prometeu ajudar a gente no abastecimento 
de água e na construção dos banheiros. Espero 
que a ajuda venha logo.”, diz esperançoso.

O sonho de uma vida melhor na região co-
meça a ser concretizado. A Fundação Nacional 
de Saúde (Funasa) liberou, em 1º de junho, 
um total de R$ 225.600 referentes às primeiras 
parcelas de convênios assinados entre a Fun-
dação e as prefeituras de Teresina de Goiás e 
Cavalcante, no Estado de Goiás. O valor total 
dos convênios é de R$ 567 mil. 

Os convênios foram assinados no começo 
deste ano, durante o lançamento da Política 
Nacional para Comunidades Remanescentes 
de Quilombos pelo Presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva. As primeiras obras 
para construção da rede de abastecimento de 
água atenderão às comunidades Vão do Mole-
que e Taboca, no município de Cavalcante, e 
Diadema, em Teresina de Goiás. Nestes mu-
nicípios habitam 3.333 pessoas de 673 famílias 
remanescentes de quilombos.

A comunidade kalunga de Engenho Novo 
busca o conhecimento. A escola funciona pela 
manhã e à tarde, de segunda a sábado. Funda-
da em março de 2003, tem seis professores, 58 
crianças matriculadas e 38 jovens e adultos. A 
professora Milza Francisco Maia, de 43 anos, 
23 dos quais dedicados à profissão, nasceu e 
cresceu no Engenho II. Ela estudou e voltou 
para dar aulas na comunidade. Milza Francisco 
conta que as crianças gostam de aprender. 

Além das aulas de português, matemática, 
ciências e educação religiosa, ela repassa aos 
estudantes noções de higiene. “Ensino que tem 

que lavar as mãos após usar o banheiro. Mas, a 
maioria não tem banheiro em casa. Aí fica di-
fícil de elas criarem o hábito. Se tivessem um 
banheiro ajudaria muito. Com a torneirnha 
seria outra vida!” Ela diz que se as casas tives-
sem banheiro as crianças ensinariam os adultos 
o uso correto das instalações e repassariam aos 
pais os hábitos higiênicos. 

Para reverter este quadro, a Funasa inseriu 
no programa saneamento rural, do PPA 2004-
2007, uma ação que tem entre seus objetivos 
implantar, ampliar ou melhorar os serviços de 
saneamento ambiental em áreas especiais, in-
cluindo as áreas remanescentes de quilombos. 

O programa despertou a atenção do Banco 
Mundial (Bird). Além das ações em curso, 
melhorias como construção de redes de água e 
esgoto e MSD nestas comunidades, de respon-
sabilidade da Funasa, devem ganhar do banco 
um reforço financeiro de, aproximadamente, 
R$ 16 milhões, nos próximos três anos.

A comunidade kalunga, que recebeu o pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva, em março 
deste ano, fascina não só os brasileiros. O pin-
tor francês Titouan Lamazou esteve na comu-
nidade dia 17 de junho pintando a mulher mais 
velha do local – Dona Joana Cesário de Torres, 
de 107 anos, parteira aposentada e “remedeira” 
das boas. O trabalho de Lamazou consiste em 
pintar as mulheres do Brasil, que juntamente 
com mulheres de outros 40 países serão retra-
tadas no livro “As Mulheres do Mundo”. O ar-
tista francês que eterniza os semblantes doces, 
fortes, sensíveis e enigmáticos de várias mu-
lheres em todo o mundo, enxergou em Dona 
Joana toda a força, dignidade e serenidade de 
um povo. Perguntada sobre qual o segredo de 
sua longevidade a mulher de mais de um sécu-
lo de vida responde que come “tudo o que é de 
comer”. O que é tudo de comer? Feijão, arroz, 
mandioca e muita pimenta. Ela só não usa óleo 
em sua dieta. Prefere o toucinho.
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“Se tivéssemos banheiros e abastecimento de água estas 
doenças poderiam ser evitadas.”

Lição de solidariedade

Há dois anos e oito meses, a Funasa capa-
citou o agente de Saúde Elias. Ele diz que as 
crianças do local estão constantemente com 
vermes. Adultos e crianças sofrem todos os 
anos de diarréia. “Se tivéssemos banheiros e 
abastecimento de água estas doenças pode-
riam ser evitadas”, afirma o agente de saúde. 
De acordo com ele, as bactérias entram pelos 
furos da mangueira e as pessoas se contami-
nam por meio desta água. Elias conta que a 
situação é pior no início e final do período 
das chuvas. 

Além das Melhorias Sanitárias Domicilia-
res (MSD) e abastecimento de água, o agente 
comunitário de saúde fala da importância de 
um posto de saúde na comunidade e dá uma 
lição de solidariedade. “Às vezes eu viajo 
durante dez dias para visitar apenas duas 

casas. Não tenho bicicleta, nem mesmo um 
burro. A falta de transporte dificulta muito. 
Faço todo o meu trabalho sem ganhar nada. 
Trabalho por dedicação ao próximo e dou o 
melhor de mim. Sei que se tivesse um pou-
quinho de apoio poderia fazer muito mais”, 
diz Elias. 

As melhorias sanitárias não devem tardar 
a chegar na comunidade do Engenho II. 
Por enquanto, a Funasa, por meio de uma 
parceria entre os ministérios da Saúde e das 
Cidades, vai garantir a construção de 1.200 
Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD) 
– os chamados banheirinhos (com pia, chu-
veiro e vaso sanitário) – nas comunidades de 
Teresina de Goiás e Monte Alegre, sendo 
600 este ano. O início das obras está previsto 
para os próximos meses.
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Qualidade de vida
ribeirinhos, assentados e extrativistas

O s trabalhos para melhorar a vida de 
quem mora na zona rural já come-
çaram. A comunidade quilombola 
de Pedro Cubas, localizada na 

cidade de Eldorado, interior de São Paulo, por 
exemplo, conta agora com uma rede de distri-
buição de água com torneiras nas portas das ca-
sas. A obra para captação da água, ampliação do 
sistema e construção de dois reservatórios, com 
capacidade de três mil e dez mil litros está bene-
ficiando 70 famílias e custou R$ 21 mil.

Até o final do ano, as obras de implantação do 
sistema de abastecimento de água em mais três 
comunidades quilombolas estarão concluídas. 
Um convênio, no valor de R$ 567 mil, entre a 
Funasa e as prefeituras de Teresina de Goiás e 
Cavalcante, levará água para os habitantes das 
comunidades de Vão do Moleque, Taboca e uma 
parte de Diadema. Nos dois municípios moram 
673 famílias remanescentes de quilombos, o 
equivalente a 3.333 pessoas.  Do montante, a 
Fundação já liberou R$ 220,9 mil.

Outro projeto, desenvolvido em conjunto 
pela Funasa, Fundação Palmares e Companhia 
de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco 
(Codevasf) e Parnaíba, levará água do Rio São 
Francisco aos remanescentes de quilombos da 
comunidade de Rio das Rãs, no município de 
Bom Jesus da Lapa (BA). A água do velho Chico 
beneficiará 576 famílias. 

A Funasa, por meio de uma parceria entre 
o Ministério das Cidades e da Habitação e a 
Fundação Universidade de Brasília (Fubra), vai 
implementar 1.200 Melhorias Sanitárias Domi-
ciliares (banheiro com pia, vaso sanitário e chu-
veiro) nas comunidades quilombolas localizadas 
nos municípios goianos de Teresina de Goiás e 
Monte Alegre. Nestes mesmos locais, o Ministé-
rio das Cidades firmou convênio com as prefei-
turas para a construção de 1.200 casas até o final 
do ano que vem. A metade será edificada ainda 
este ano e o restante em 2005. Estão previstas 
obras de saneamento básico nas comunidades 
quilombolas Caiana dos Crioulos, no município 
de Alagoa Grande (PB), Adutora Conceição das 
Crioulas, em Salgueiro (PE) e Murumutamba, 
em Santarém (PA).  

Posteriormente, a Funasa iniciará o trabalho 
de educação em saúde. Esta atividade tem como 
objetivos estimular a participação popular desde 
o planejamento da obra; executar ações coeren-
tes com as necessidades da população; capacitar 
a comunidade para o uso adequado dos serviços 
de saneamento e melhorias sanitárias domicilia-
res; preservar as melhorias; além de fortalecer as 
formas de organização comunitária, respeitando 
a identidade cultural.

A promoção de obras de saneamento básico 
em comunidades remanescentes de quilombos 
é resultado de um termo de cooperação técnica 

As ações de saneamento ambiental integram um conjunto de políticas públicas que visam elevar a qualida-
de de vida das populações do campo e reduzir as desigualdades socioeconômicas regionais. Para promover 
a inclusão social de populações ribeirinhas, assentamentos, reservas extrativistas e comunidades remanes-
centes de quilombos, a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) reservou R$ 135,8 milhões para obras de 
saneamento que serão implantadas até 2007.
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firmado entre a Funasa e a Fundação Cultural 
Palmares (FCP). A parceria entre os dois ór-
gãos vai desenvolver pesquisas, assessoramen-
to e aperfeiçoamento de recursos humanos. 
Neste trabalho conjunto, a Funasa é respon-
sável pela liberação dos recursos financeiros 
necessários para implementação da obra, pelo 
acompanhamento e supervisão das constru-
ções e pela disponibilização de profissionais da 
área de saneamento. 

Uma aliança entre a Funasa e o Banco 
Mundial (Bird) resultou em um projeto ou-
sado que também visa a melhoria da qualidade 
de vida das comunidades quilombolas. O sub-
componente IV, do projeto Vigisus II, prevê 
a aplicação de R$ 16,8 milhões, entre 2004 e 
2006. O objetivo é promover a inclusão social 
e a melhora da saúde das populações indígenas 
e quilombolas por meio de ações de sanea-
mento ambiental – redes de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário, além de melho-
rias sanitárias domiciliares.

Até o momento foram identificadas no 
Brasil 743 comunidades remanescentes de 
quilombos. Desses, o Ministério Extraordiná-
rio de Segurança Alimentar (Mesa) e a Funda-
ção Palmares selecionaram 150 comunidades 
remanescentes de quilombos, situadas em 52 
municípios em diversas regiões do Brasil, para 
serem beneficiadas pelo subcomponente IV 
do projeto Vigisus II. Ao todo, o projeto vai 
beneficiar 78.404 pessoas de 14.962 famílias 
vivendo em 19 estados brasileiros.

Dados do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatísticas (IBGE) apontam que, dos 
900.952 domicílios localizados nestes muni-
cípios, 89,4% têm cobertura de abastecimento 
de água na área urbana e 25,7% na área rural. 
Quanto ao esgotamento sanitário (rede geral 
mais fossa séptica), a situação é mais precária, 
sendo 75,6% de cobertura na área urbana e 
10,9% na área rural.

Depois da Nigéria, o Brasil concentra a 
segunda maior população negra do planeta, 
cerca de 80 milhões de pessoas. Quase meta-
de (46%) possui ascendência africana.

Os negros começaram a ser trazidos para 
o Brasil em meados do século XVI para tra-
balhar como escravos. Estima-se que o total 
de africanos desembarcados variava entre 3,5 
milhões e 4 milhões. Formalmente, o Brasil 
foi o último país a abolir o trabalho escravo 
no mundo. Em mais de 500 anos de existên-
cia como nação, para mais da metade da po-
pulação do país, 400 anos foram vividos sob 
o regime do escravismo. O que significa que 
a cada dez dias da nossa história, sete foram 
vividos sob o regime escravocrata.  

Os quilombos – comunidades de es-
cravos fugidos que tentavam sobreviver à 
margem da sociedade colonial – compõem  a 
face mais visível da resistência à escravidão. 
As comunidades quilombolas são formadas 
por negros. Elas nasceram como quilombos 
e sobrevivem no Brasil contemporâneo. A 
maior parte está na região Nordeste, princi-
palmente na Bahia e no Maranhão.

A Constituição Federal reconhece o di-
reito de posse da terra para as populações 
dos quilombos, e o processo de legalização 
teve início em 1995. A maioria das unidades 
é formada por algumas dezenas de famílias. 
Outras reúnem milhares de habitantes, 
como a comunidade Chapada do Norte, no 
Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, 
com cerca de 16 mil moradores. Localizados 
em terrenos acidentados (chapadas e serras) 
ou vales com florestas e terras férteis de di-
fícil acesso, os remanescentes de quilombos 
têm um modo de vida em que predominam 
a posse coletiva da terra, a agricultura de 
subsistência e a criação de animais.

Fonte: Almanaque Abril e publicação da Secretaria Especial de 
Políticas de promoção da Igualdade Racial.
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É um dos maiores eventos sobre saúde 
pública e ambiental do país com a par-
ticipação prevista de mais de 150 insti-
tuições nacionais e internacionais. O II 

Seminário Internacional de Engenharia de Saúde 
Pública está marcado para dezembro deste ano 
em Goiânia (GO), mas, desde já, estão abertas as 
inscrições para a II Mostra de Experiências Bem-
sucedidas – a ser realizada junto com o seminário. 
Será uma grande oportunidade para o intercâm-
bio de informações sobre saúde pública. O evento 
tem como tema principal Inovações Tecnológi-
cas em Saneamento Ambiental. 

O seminário deverá referenciar tecnologias 
relevantes em saneamento ambiental que possam 
ajudar no cumprimento das “Metas do Milênio” 
estabelecidas pelas Nações Unidas.

A realização do II Seminário é aguardada com 
expectativa pelas entidades ligadas ao setor de 
engenharia em saúde. “Ao promover o evento, 
a Funasa deixa claro seu interesse em melhorar 
cada vez mais a saúde pública e ambiental no país”, 
afirma a engenheira Anna Virgínia Machado, 
assessora da Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental (Abes). De acordo com ela, 
o seminário deve se preocupar em discutir como 
o país pode melhorar o acesso das pessoas à água 
potável e ao saneamento básico, a fim de cumprir 
as “Metas do Milênio”. “Essa temática tem adqui-

rido um valor especial recentemente”, completa 
Anna. “Avançamos muito na questão da água, 
mas ainda temos carências nas comunidades que 
vivem na área rural”.

 Anna marcou presença na primeira edição do 
seminário em março de 2002. De acordo com ela, 
a primeira edição do evento, dois anos atrás, carac-
terizou-se pelo alto nível dos palestrantes. “Não vi 
ninguém que tenha saído insatisfeito com a qua-
lidade das apresentações”, diz. Outro ponto posi-
tivo foi a “I Mostra de Experiências Bem-sucedi-
das”, que contou com a apresentação de cerca de 
20 trabalhos diferentes. “A Mostra é importante 
porque as experiências apresentadas precisam ser 
aplicadas em escala real”, explica Anna.

Os preparativos seguem em ritmo acelerado. 
O Comitê Organizador do II Seminário se reúne 
periodicamente para definir a programação. Às 
instituições e membros participantes do Comitê 
Organizador ficou a responsabilidade pela suges-
tão de  nomes das instituições que possam apoiar 
ou participar do evento. Além disso, ajudarão 
na divulgação da II Mostra, mantendo um link 
com o site da Funasa e fazendo sugestões de 
experiências. Informações sobre como se ins-
crever trabalhos para a II Mostra já estão abertas 
e informações podem ser encontradas no site 
www.Funasa.gov.br.
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Seminário internacional

A professora Liséte Celina 
Lange, do Departamento de 
Engenharia Sanitária e Meio 
Ambiente da UFMG, elo-
giou a iniciativa de realiza-
ção da II Mostra de Expe-
riências Bem-sucedidas. “É 
uma ótima oportunidade 
para troca de informações 
entre pesquisadores da área 
de saúde”, disse Liséte. Em 
2002, ela comandou a equipe 
que venceu a “I Mostra” com 
o trabalho sobre o aterro sa-
nitário na cidade de Catas 
Altas, a 118 quilômetros de 
Belo Horizonte. 

Liséte contou que a ex-
posição na I Mostra foi im-
portante para valorização dos 
pesquisadores. “O evento é 
uma grande oportunidade 
que a Funasa dá para divul-
gação de trabalhos. Trata-se 
de um incentivo a mais para 
nós pesquisadores”, disse. 
Na mostra de 2002, houve 
inscrições de 20 trabalhos. O 
aterro sanitário ficou em pri-
meiro lugar por reproduzir 
uma “situação real” em um 

projeto de engenharia de sa-
neamento ambiental.

Além disso, a experiência 
pode ser adequada a outros 
municípios, servindo de 
modelo. O aterro sanitário de 
Catas Altas atende a uma po-
pulação de aproximadamen-
te três mil pessoas. Contudo, 
o projeto também serve para 
um município de até dez mil 
habitantes. Catas Altas, além 
do aterro, instituiu a coleta 
seletiva, armazenamento de 
materiais recicláveis e a com-
postagem de fração orgânica.

Acredita-se que a II 
Mostra de Experiência terá 
o dobro de participantes. So-
bretudo, porque estão sendo 
estimuladas inscrições de tra-
balhos de servidores da pró-
pria Fundação. “Desde 2002, 
muitos servidores e pesqui-
sadores da Funasa têm se 
preparado para apresentar 
trabalhos na Mostra”, explica 
Anna Virgínia Machado, da 
Associação Brasileira de En-
genharia Sanitária Ambien-
tal (Abes).

Professora ressalta 
importância da II Mostra
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Em 2002, um grupo de professo-
res da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) ficou com o prêmio 
de melhor trabalho da “I Mostra”. 
Eles apresentaram a construção de um 
aterro sanitário no município mineiro 
de Catas Altas, que fica a 118 quilôme-
tros de Belo Horizonte. A cidade per-
tenceu ao ciclo do ouro e sempre teve 
como principal atividade a extração 
de minério de ferro. Por conta disso 
sofreu com a degradação do meio 
ambiente. Até 1995, Catas Altas per-
tencia a Santa Bárbara e não possuía 
um sistema de destinação do lixo orga-
nizado. Havia apenas um lixão a céu 
aberto na cidade, o que trazia diversos 
problemas ambientais.

No começo desta década, a equipe 
comandada pela professora Liséte 
Celina Lange, do Departamento de 
Engenharia Sanitária e Meio Ambiente 
da UFMG, iniciou os estudos para 
instalação de um aterro sanitário na 
cidade (leia reportagem nesta página). 
Interessado em colocar de vez o muni-
cípio no roteiro das cidades históricas 
de Minas, o prefeito de Catas Altas, 
José Hosken, apoiou o projeto de ime-
diato. Hoje colhe os frutos. “Já nem 
sei quantos prêmios a prefeitura rece-
beu por conta desse projeto. Conquis-
tamos visibilidade”, conta. 

A medida também ajudou a 
aumentar a arrecadação do municí-
pio. Segundo Hosken, Catas Altas 
recebe cerca de R$ 40 mil mensais do 
Governo de Minas Gerais. O repasse 
obedece a uma lei estadual que obriga 
o Estado a premiar os municípios 
mineiros que investem na defesa do 
meio ambiente. Os recursos são do 
Imposto sobre Mercadorias Circu-
lação e Serviços (ICMS). Segundo o 
prefeito de Catas Altas, atualmente a 
cidade recebe mais recursos por conta 
do aterro sanitário do que com a extra-
ção de ferro, que rende R$ 25 mil 
mensais ao município.

Experiência vencedora



Pesquisa
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O recurso financiará 26 pro-
jetos de pesquisas e cobrirá 
despesas com coleta e proces-
samento de dados; aquisição de 
material e equipamentos; des-
locamento de pesquisadores; 
e capacitação e treinamento de 
pessoal vinculado à pesquisa. 

O investimento em pesqui-
sa tem como objetivo fomentar 
ações sustentáveis de engenha-
ria de saúde pública e de sane-
amento ambiental integradas às 
diretrizes do Sistema Único de 
Saúde e à política de saneamen-
to do Governo Federal.

Os projetos selecionados re-
ferem-se a seis áreas temáticas 
de engenharia em saúde públi-
ca: sistema de abastecimento de 
água, com dez propostas esco-
lhidas; sistema de esgotamen-
to sanitário, com quatro; tra-
tamento de resíduos sólidos, 
com três; uma pesquisa sobre 
instalações sanitárias domicilia-
res; seis de gestão em saúde pú-
blica; e duas referentes a sanea-
mento em áreas indígenas.

Dentro de sistema de abas-
tecimento de água, os estudos 
desenvolvidos vão buscar al-
ternativas práticas e criativas 

Ciência
para promover saúde
Para possibilitar que a ciência desempenhe um papel fundamental na promoção 
à saúde e qualidade de vida, a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) está 
investindo R$ 1,585 milhão em projetos de engenharia em saúde pública



Pesquisa

para antigos problemas. A es-
cassez de água potável no semi-
árido nordestino, por exemplo, 
poderá ser solucionada com o 
desenvolvimento de tecnolo-
gia de baixo custo para aprovei-
tamento de água da chuva ou 
dessalinização de água salobra 
com menor custo de operação.

Em relação ao sistema de es-
gotamento sanitário, o produto 
esperado pelo desenvolvimento 
de pesquisas é o aprimoramen-
to de sistemas de tratamento de 
esgotos para populações disper-
sas ou pequenas comunidades 
rurais, assentamentos, áreas in-
dígenas e comunidades rema-
nescentes de quilombos. 

Quanto à área temática saú-
de dos povos indígenas, os pes-
quisadores investigarão os im-
pactos causados pelas ações de 
saneamento básico na saú-
de das populações indíge-
nas, verificando o nível 
de aceitação, identifi-
cando as cau-

sas de rejeição, propondo tec-
nologias alternativas e estabe-
lecendo relações com o quadro 
de mortalidade e doenças trans-
mitidas pela água.

De 31 de dezembro de 2003 
a 5 de abril deste ano, a Funasa 
recebeu 120 projetos. Um co-
mitê científico, formado por 
técnicos da Funasa e repre-
sentantes de entidades ligadas 
à engenharia em saúde públi-
ca, como a Organização Pan-
Americana de Saúde (Opas), a 
Associação Nacional dos Servi-
ços de Saneamento (Assemae) 
e a Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), aprovaram os pro-
jetos de pesquisas. A sele-
ção aconteceu 

em reuniões realizadas entre 5 
e 8 de abril.

A maioria das propostas são 
de universidades. O estado com 
maior número de pesquisas se-
lecionadas é o Paraná, com cin-
co estudos, sendo três da uni-
versidade federal do estado, um 
da Universidade Estadual de 
Maringá e um da Companhia 
de Saneamento do Paraná. Em 
seguida, aparecem Minas Ge-
rais, Santa Catarina e Bahia, 
com quatro proje-
tos cada.
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Pesquisa

Projetos selecionados

Informações sobre pesquisas
Departamento de Engenharia de Saúde Pública/Funasa

Coordenação de Desenvolvimento Tecnológico em Engenharia Sanitária - Fone: (61) 314-6278 Email: codet.pesquisa@Funasa.gov.br

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

• Avaliação do rendimento, qualidade da água produzida e 
custos de dessalinizadores instalados no município de Poço 
Redondo – SE/Poçodesal. Proponente: Fundação de Apoio 
ao Desenvolvimento – Fade-UFPE/PE.

• Metodologia para localização de obras superficiais e sub-
superficiais de captação de água através de mapeamento de 
zonas de qualidade de água – Maquasu. Proponente: Uni-
versidade Federal de Campina Grande – EFCG/PB. 

• Avaliação da eficiência do protocolo de tratamento de água 
utilizada na ETA Vila C no controle de larvas de Limno-
perna fortunei. Proponente: Companhia de Saneamento do 
Paraná – Sanepar/PR.

• Avaliação de métodos de remoção e inativação de formas de 
resistência de protozoários parasitos da água/MRI-Protoz. 
Proponente: Universidade Federal do Paraná – UFPR/PR.

• Avaliação da aplicação do dióxido de cloro no tratamento de 
água para consumo humano – Dióxido. Proponente: Fun-
dação Arthur Bernardes – Funarbe/MG.

• Avaliação da Filtração em Múltiplas Etapas para Remoção 
de Turbidez de Águas superficiais – Fimertas. Proponente: 
Fundação de Amparo à Pesquisa – Funape/GO. 

• Proteção sanitária das cisternas utilizadas na reservação 
de água pluviais para uso domiciliar: aspectos técnicos e 
educacionais/PSCAC. Proponente: Fundação Christiano 
Ottoni – FCO/MG. 

• Adsorsão de cianotoxinas em diferentes matrizes/Cianosorb. 
Proponente: Instituto de Tecnologia de Pernambuco/Itep/PE. 

• Utilização de processos oxidativos avançados para reme-
diação de águas contaminadas com toxinas produzidas por 
cianobactérias. Proponente: Departamento de Química da 
Universidade Federal do Paraná/PR. 

• Desfluoretação de águas subterrâneas. Proponente: Univer-
sidade de Santa Cruz do Sul/RS. 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
• Contribuições ao desenvolvimento de concepções alter-

nativas de tanques sépticos – Cats. Proponente: Fundação 
Universidade Federal do Paraná – Funpar/PR.

• Arranjos tecnológicos para tratamento de esgotos sanitários 
de forma descentralizada – Ated. Proponente: Fundação 
de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – Fapeu/
UFSC/SC. 

• Promoção de saneamento ambiental em pequenas comuni-
dades e regiões carentes. Proponente: Fundação de Amparo 
à Pesquisa e Extensão Universitária – Fapeu/UFSC/SC. 

• Saneamento Ambiental em Comunidades Rurais do Entor-
no do Parque Estadual do Rio Preto, Vale do Jequitinhonha/
MG. Proponente: Faculdades Federais Integradas de Dia-
mantina – Faculdade Ciências da Saúde – Fafeid/MG. 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

• Proposta de melhorias no sistema de manejo e disposição 
dos resíduos para pequenas comunidades/Proresol. Propo-
nente: Universidade Federal da Bahia - Escola Politécnica 
– Departamento de Engenharia Ambiental – DEA/EP/
UFBA/BA. 

• Implantação de um sistema de tratamento de matéria orgâ-
nica aeróbio em tribo indígena e em um pequeno povoado 
na Bahia. Proponente: Universidade Estadual de Feira de 
Santana – UEFS/BA. 

• Avaliação dos impactos ambientais e sanitários de recupera-
ção de áreas degradadas pela disposição de resíduos sólidos e 
sua correlação com a saúde pública. Proponente: Fundação 
Arthur Bernardes - Funarbe/MG. 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOMICILIARES 
• Tecnologias para otimização do uso da água no domicílio. Pro-

ponente: Fundação de Apoio à Pesquisa – Funape/UFG/GO. 

GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA 
• Tecnologia de Sistemas Condominiais de Esgotos: uma 

avaliação de sua aplicação em cidades de diferentes portes. 
Proponente: Fundação Escola Politécnica/BA. 

• Avaliação das condições sanitárias de microáreas, de ligações 
intradomiciliares da rede de esgotamento sanitário do pro-
grama Bahia Azul. Proponente: Departamento de Medicina 
Preventiva da Faculdade de Medicina – UFBA/BA. 

• Programas municipais de coleta seletiva de lixo como fator 
de sustentabilidade dos sistemas públicos de saneamento 
ambiental na região metropolitana de São Paulo – Coselix. 
Proponente: Faculdade de Saúde Pública – FSP/USP/SP. 

• Representações e práticas sociais ligadas à gestão da água- 
Reagua. Proponente: Fundação de Amparo à Pesquisa e 
Extensão Universitária – Fapeu/SC. 

• Percepções e Usos da água em pequenas comunidades: 
Uma perspectiva antropológica/Perc. Uso Água. Pro-
ponente: Fundação de Empreendimentos Científicos e 
Tecnológios/DF. 

• Gestão de Odores em uma ETE utilizando o processo de 
biofiltração - Odor. Proponente: Fundação de Amparo à 
Pesquisa e Extensão Universitária – Fapeu/SC. 

SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS 
• Impacto das Ações de Saneamento na Saúde das Populações 

das terras indígenas de Ivaí e Faxinal no estado do Paraná. 
Proponente: Fundação Universidade Estadual de Maringá 
– FUEM/PR. 

Pesquisa – ação no distrito de Iauaretê do município de São 
Gabriel da Cachoeira/AM. Proposta de melhorias sanitárias 
e mudanças de hábitos – Padi. Proponente: Faculdade de 
Saúde Pública – FSP/USP/SP.
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Q uando o assunto é saneamento, os 
indicadores brasileiros mostram 
um país com um enorme desafio 
pela frente. Dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) in-
dicam que 83 milhões de pessoas simplesmente 
não têm esgoto tratado em suas residências. É a 
metade de um Brasil que existe, principalmente, 
nas periferias dos grandes centros urbanos. 

Para reduzir diferenças sociais como essa, 
o Governo Federal investirá, este ano, R$ 400 
milhões em saneamento básico para regiões 
metropolitanas. O investimento vai melhorar 
a infra-estrutura em 300 municípios. Além de 
esgotamento sanitário, o dinheiro será utilizado 
para ampliar o fornecimento de água potável 
e a coleta de lixo. Afinal, em relação à água, o 
número assusta qualquer especialista. São 45 
milhões de brasileiros que não possuem abaste-
cimento em suas residências. Enquanto a coleta 
de lixo ainda é um problema para cerca de 14 
milhões de pessoas.

O Programa de Saneamento Ambiental em 
Regiões Metropolitanas é fruto de parceria entre 
ministérios da Saúde e das Cidades. Os recur-
sos, provenientes do orçamento da Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa), beneficiarão os 
municípios com obras de implantação e am-
pliação de sistemas de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e destinação adequada 
de resíduos sólidos. O investimento atenderá 
mais de 400 mil famílias, promovendo saúde 
e cidadania para as populações, além de gerar, 
aproximadamente, 100 mil empregos, dando 
um novo impulso à economia dos municípios 
favorecidos.

Coube à Funasa analisar e selecionar os 
projetos de engenharia e de educação em saúde 
apresentados pelos estados e municípios. Desde 

julho, a Fundação celebra convênios com os 
escolhidos e acompanha a execução das obras 
que, pelo cronograma do Projeto, deverão ser 
iniciadas em agosto deste ano.

Recursos por Estado

Mais saúde e cidadania 
para 300 municípios

Acre R$ 8,9 milhões

Alagoas R$ 19,1 milhões

Amazonas R$ 12,4 milhões

Amapá R$ 3,1 milhões

Bahia R$ 16,7 milhões

Ceará R$ 16,6 milhões

Distrito Federal R$ 1,3 milhão

Espírito Santo R$ 11,5 milhões

Goiás R$ 12,2 milhões

Maranhão R$ 8,4 milhões

Mato Grosso R$ 9,7 milhões

Mato Grosso do Sul R$ 4,12 milhões

Minas Gerais R$ 14,6 milhões

Pará R$  20,4 milhões

Paraíba R$ 3,6 milhões

Pernambuco R$ 42,5 milhões

Piauí R$ 3,5 milhões

Paraná R$ 8,5 milhões

Rio de Janeiro R$ 51,4 milhões

Rio Grande do Sul R$ 15 milhões

Rio Grande do Norte R$ 18,2 milhões

Rondônia R$ 4 milhões

Roraima R$ 8,6 milhões

Santa Catarina R$ 9,6 milhões

São Paulo R$ 44,2 milhões

Sergipe R$ 14,6 milhões

Tocantins R$ 6,9 milhões

Total R$ 404,22 milhões

Regiões metropolitanas
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Gestão administrativa

Qualidade da Gestão

A Funasa vai melhorar a 
qualidade dos serviços presta-
dos ao cidadão e, assim, pro-
mover a inclusão social por 
meio de ações de saneamento 
ambiental e de atenção à saúde 
dos povos indígenas.

No encontro, realizado em 
Vitória (ES), foi feita uma ava-
liação da gestão para identificar 
oportunidades de melhoria nas 
práticas da instituição. Com o 
novo modelo haverá uma rápi-
da identificação de efeitos inde-
sejados e, conseqüentemente, 
um redirecionamento das ativi-
dades, o que tornará mais ágeis 
as decisões e a operacionaliza-
ção das ações. O simpósio foi 
focado nos resultados. Assim, o 
cidadão e a sociedade brasileira 
serão melhor atendidos.

De acordo com o diretor do 
Departamento do Programa 
de Gestão do Ministério do 
Planejamento, Paulo Daniel de 
Barreto Lima, o primeiro passo 
para a melhoria da qualidade 
da gestão do serviço público 
é a mobilização do próprio 

servidor. Segundo ele, não se 
consegue melhorar a gestão 
fazendo imposições sobre as 
equipes de trabalho. É preciso 
sensibilizar o servidor e inves-
tir em capacitação. “O que se 
pretende com este simpósio é 
formar um grupo de servidores 
para que seja feita uma avalia-
ção da gestão. Este grupo deve 
analisar o conjunto das ações da 
Funasa e definir melhorias nos 
resultados”, ressaltou.

O presidente da Funasa, 
Valdi Camarcio Bezerra, ga-
rantiu que a discussão, iniciada 
no simpósio, terá continuida-
de. Segundo ele, o encontro é 
de extrema importância para 
a atual direção. “Queremos 
demonstrar a responsabilidade 
que temos com a qualidade 
da gestão do serviço público”, 
disse o presidente. “Precisamos 
sugerir, ousar e ter iniciativa. 
Temos um corpo técnico capaz 
disto”, acrescentou. 

Para Déo Costa Ramos, 
diretor do Departamento de 
Planejamento e Desenvolvi-

mento Institucional (Depin), o 
evento marcou a retomada pela 
Funasa do Programa de Qua-
lidade após uma importante 
reformulação deste programa 
no governo do presidente Lula. 
Ele ressaltou que o programa 
está fundamentado nos crité-
rios de liderança, estratégias e 
planos, cidadania e sociedade, 
processos e resultados.

Depois do simpósio, o passo 
seguinte foi preparar o “Plano 
de Melhoria de Gestão”. A 
Coordenação Geral de Mo-
dernização e Sistema de In-
formação (CGMSI) produziu  
um relatório completo sobre 
o atual sistema de Gestão da 
Funasa. A partir do documen-
to, elaborou-se uma avaliação 
da instituição. O material foi 
encaminhado para o Ministério 
do Planejamento, atendendo 
ao Programa de Qualidade 
no Serviço Público (PQSP) 
instituído pela Presidência da 
República. Até o fim de outu-
bro, o Ministério do Planeja-
mento irá se manifestar sobre 
o relatório, podendo ratificá-lo 
ou retificá-lo. Desse modo, a 
Funasa estará dentro dos pa-
drões do Governo Federal para 
implementar suas propostas de 
melhoria de “Gestão da Quali-
dade”.

O Plano de Melhoria da 
Gestão é regido por seis medi-
das: 1) comunicação formal do 
presidente sobre a importân-
cia do processo de qualidade; 

E xcelência na qualidade dos serviços. 
Esta é a meta da Fundação Nacional 
de Saúde (Funasa). Para alcançar este 
objetivo, a Fundação realizou, entre 

os dias 26 e 30 de abril, o I Simpósio Nacional 
sobre Evolução e Melhoria do Sistema de Gestão 
da Qualidade na Funasa, em Vitória (ES)
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Gestão administrativa

2) implantar os padrões de qualidade do atendi-
mento ao cliente; 3) elaborar nova estrutura or-
ganizacional para a Funasa; 4) estender o moni-
toramento da Supervisão Técnica Administrativa 
aos processos de trabalho da Coordenação Geral 
de Recursos Humanos/Departamento de Admi-
nistração; 5) divulgar procedimentos de trabalho 
dos processos do Departamento de Administra-
ção; 6) avaliar os sistemas de informação da área 
de apoio. Chegou-se a cada uma dessas medidas 
por meio de respectivos critérios de avaliação, 
que vão desde a “liderança” até “informação, co-
nhecimento e processos”.

Na prática, vai mudar o relacionamento dos 
diferentes órgãos da Funasa com os seus servi-
dores e o público externo. O objetivo é que, com 
base nessas ações, a gestão da organização esteja 
num ciclo de melhoria contínua. E as mudanças 
já começaram. Duas das seis medidas do Plano 
de Melhoria de Gestão já foram colocadas em 
prática. O item 5 foi aplicado durante a I Oficina 

para Padronização das Rotinas de Trabalho da 
Área de Logística de Administração, realizada 
entre os dias 31 de maio e 4 de julho. No even-
to, o Departamento de Administração fez uma 
exposição sobre os procedimentos relativo a 
processo de trabalho. 

A Funasa já tem definidos os “Padrões de 
Qualidade no Atendimento ao Cidadão”, o que 
atende o item 2 do Plano de Melhoria de Ges-
tão. Um folheto explicativo sobre o assunto está 
sendo distribuído. Ao todo, são nove padrões de 
atendimento que o servidor da Funasa deve ter 
com o público: 1) atenção, respeito e cortesia; 2) 
prioridades no atendimento; 3) tempo de espera 
para atendimento; 4) prazos para cumprimento 
dos serviços; 5) mecanismos de comunicação 
com os usuários; 6) procedimento para atender 
às reclamações; 7) forma de identificação dos 
servidores; 8) sistema de sinalização visual; 9) 
condições de limpeza e conforto.

Seminário orienta sobre sistema de gestão da qualidade
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ACRE - RIO BRANCO - AC
TEL.: 0XX68 - 223.2040
END.: AV. ANTÔNIO DA ROCHA VIANA Nº 1584 
- VILA IVONETE 
CEP: 69.914-610  
ALAGOAS - MACEIÓ - AL 
TEL.: 0XX82 - 241.8332
END. AV. DURVAL DE GOES MONTEIRO, 6122
-TABULEIRO DO MARTINS  
CEP: 57.080-000
AMAPÁ  - MACAPÁ - AP
TEL. : 0XX96 -  214 - 2010 / 214-2005  
END. RUA LEOPOLDO MACHADO, Nº 1.614 
-  CENTRO  CEP:  68.902-020
AMAZONAS - MANAUS - AM
TEL.: 0XX92 - 672 1131 / 1146 
END. RUA OSWALDO CRUZ, S/N 3º ANDAR, 
BAIRRO DA GLÓRIA 
CEP: 69.027-000 
BAHIA - SALVADOR - BA
TEL.: 0XX71 - 266. 2702 / 226. 1243
END. RUA DO TESOURO, Nº 21/23 - 7º ANDAR 
AJUDA - CENTRO

CEP:  40.020-050
CEARÁ - FORTALEZA -CE 
TEL.: 0XX85 - 466. 6970 / 6971 / 6988 
END. AV. SANTOS DUMONT, 1890 - ALDEOTA 
CEP: 60. 150-160
ESPÍRITO SANTO - VITÓRIA - ES 
TEL.E: 0XX27 - 3335. 8255 / 8123 / 8205
END. RUA MOACYR STRAUCH, 85, PRAIA DO 
CANTO 
CEP: 29.055-630
GOIÁS - GOIÂNIA - GO
TEL.:0XX62 - 229.4642   226.3260/3262
END. RUA 82, Nº 179 - SETOR SUL

CEP:  74.083-010 
MARANHÃO  - SÃO LUÍS - MA
TEL.: 0XX98 - 214. 3316 / 3365 / 3317  
END. RUA APICUM, 243 - CENTRO 
CEP:  65.025-070
MATO GROSSO - CUIABÁ -MT
TEL.: 0XX65 - 624.3836 / 2200 / 3302
END. AV: GETÚLIO VARGAS, 867 E 885 - CENTRO

CEP: 78.005-600
MATO GROSSO DO SUL 
- CAMPO GRANDE - MS 
TEL.: 0XX67 - 325. 1499 / 4304 / 4307
END. RUA JORNALISTA BELIZÁRIO DE LIMA, Nº 
263 
VILA GLÓRIA

CEP: 79.004-270 
MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE 
- MG
TEL.: 0XX31 3248 28 90
END. RUA ESPÍRITO SANTO, Nº 500, SALA 604 
- CENTRO  CEP: 30.160-030
PARÁ - BELÉM -PA 
TEL.: 0XX91 - 222.6646
END. AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 616 
- REDUTO - CEP: 66.053-000
PARAÍBA - JOÃO PESSOA - PB
TEL.: 0XX83 - 216. 2415

END. R.PROF.GERALDO VON SHOSTEN, 285 
- JAGUARIBE-CEP: 58.015-190
PARANÁ - CURITIBA - PR
TEL.: 0XX41 - 322.0197
END. RUA CÂNDIDO LOPES, 208, 8ª ANDAR, 
SALA 804 - CENTRO 
CEP: 80.020-060
PERNAMBUCO - RECIFE - PE 
TEL.: 0XX81)3427.8300 / 8301 / 8302 
END. AV. CONSELHEIRO ROSA E SILVA, 1489 
- AFLITOS

CEP:  52.050-020
PIAUÍ - TERESINA - PI
TEL.: 0XX86 - 232.3995
END. AV. JOÃO XXIII, 1317 - JOCKEY CLUB 
CEP:  64.049-010 
RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO 
- RJ
TEL.: 0XX21 - 2263.6263
END. RUA COELHO E CASTRO, Nº 6, 10º ANDAR, 
SAÚDE - CEP: 20.081-060
RIO GRANDE DO NORTE - NATAL 
- RN
TEL.: 0XX84 - 220. 4745  
END. AV. ALEXANDRINO DE ALENCAR, Nº 1402 
- TIROL CEP:  59.015-350
RIO GRANDE DO SUL - PORTO 
ALEGRE - RS
TEL.: 0XX51 - 3224.0194
END. AV. BORGES DE MEDEIROS, Nº 536, 11º 
ANDAR

CEP:  90.020-022
RONDÔNIA - PORTO VELHO - RO
TEL.: 0XX69 - 216.6138 
END. RUA FESTEJO 167 - COSTA E SILVA

CEP : 78.900-970
RORAIMA - BOA VISTA - RR
TEL.: 0XX95 - 623.9643 / 9421 
END. AV. CAPITÃO ENE GACÊS, Nº 1636 - S. 
FRANCISCO 
CEP: 69.304-000
SANTA CATARINA - FLORIANÓPOLIS 
- SC
TEL.: 0XX48 - 281. 7719 / 7712 / 7776
END. AV. MARINHEIRO MAX SCHRAMM, Nº 2179 
- ESTREITO

CEP: 88.095-001 
SÃO PAULO - SÃO PAULO - SP
TEL.: 0XX11 - 3363. 3000
END. RUA BENTO FREITAS, Nº 46 - VILA 
BUARQUE 
CEP:  01.220-000
SERGIPE - ARACAJU - SE
TEL.: 0XX79 -  259. 2383 
END. AV. TANCREDO NEVES, Nº 5425 - 
JABOTIANA 
CEP: 49.080-470
TOCANTINS - PALMAS - TO 
TEL.: 0XX63 - 218. 3601 / 3628
END. 103 SUL - CONJUNTO 02 / LOTE 1
CEP: 77.163-060

Coordenações regionais (Cores)
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

MINISTRO DA SAÚDE

HUMBERTO SÉRGIO COSTA LIMA

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL 

DE SAÚDE

VALDI CAMARCIO BEZERRA

DIRETOR-EXECUTIVO

LENILDO DIAS DE MORAIS

CHEFE DE GABINETE

CRISTINA SANTANA

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 

ENGENHARIA DE SAÚDE PÚBLICA

KÁTIA REGINA ERN

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

SAÚDE INDÍGENA

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRAÇÃO

WILMAR ALVES MARTINS

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL

DÉO COSTA RAMOS

AUDITOR-CHEFE

EDGARD TÁVORA DE SOUSA 

PROCURADOR-CHEFE

CLÁUDIO RENATO DO CANTO FARÁG

ASSESSOR PARLAMENTAR

JORGE AUGUSTO OLIVEIRA VINHAS

ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO E 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE

SUELENE GUSMÃO

REPORTAGEM: 

NÚCLEO DE IMPRENSA:

ADRIANO CEOLIN, ANA ALBUQUERQUE, ANALU 

FERNANDES, JASON PASCOAL, CLARA GUIMARÃES, 

MÁRCIA DELGADO, NELZA CONCEIÇÃO, 

RODRIGO OLIVEIRA, VERÔNICA FIGUEIREDO

FOTOGRAFIA: 

ARQUIVO FUNASA:

NELSON MUCHAGATA E EDMAR CHAPERMAN,

PROJETO GRÁFICO E ARTE FINAL:

GLÁUCIA OLIVEIRA E FLÁVIO RANGEL
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