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1 – Identificação 

 
Tabela 01 - Dados identificadores da unidade jurisdicionada 

 

Nome completo da Unidade 

 

Fundação Nacional de Saúde-FUNASA 

Coordenação Regional do Amazonas – 

CORE/AM 

 

Natureza Jurídica 

 

Fundação do Poder Executivo 

 

Vinculação Ministerial 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 

Normativos de criação, definição de competência e e strutura organizacional e 

respectiva data de publicação no Diário Oficial da União. 

 

Criada com base na disposição do art. 14. da Lei nº 8.029, de 12 de abril 

de 1990, tem sede e foro em Brasília-DF e prazo de duração 

indeterminado.  

A FUNASA, entidade de promoção e proteção à saúde, compete: 

1. Prevenir e controlar doenças e outros agravos à saúde; 

2. Assegurar a saúde dos povos indígenas e; 

3. Fomentar soluções de saneamento para prevenção e controle de 

doenças. 

A FUNASA – Coordenação do Amazonas tem a seguinte estrutura 

organizacional: 

1. COORDENAÇÕES CLASSE A 

1.1 – Assessoria de Planejamento - ASPLAN 

1.2 – Assessoria de Comunicação - ASCOM 

1.3 – Núcleo de Apoio a Saúde Indígena - NUASI 

1.3 Divisão de Recursos Humanos – DIREH 

1.3.1-Seção de pagamento – SAPAG  

1.3.2-Seção de cadastro – SACAD  



 
 
 

 
 

1.3.3-Seção de Capacitação – SECAP 

1.4 Divisão de Administração – DIADM 

1.4.1-Seção de Execução orçamentária e financeira  – SAEOF 

1.4.1.1 -Setor Orçamentário – SOORC 

1.4.1.2 -Setor financeiro – SOFIN 

1.4.2 -Seção de Recursos Logísticos - SALOG 

1.4.2.1-Setor de Comunicação-SOCOM 

1.4.2.2-Setor de material – SOMAT 

1.4.2.3-Setor de Transporte – SOTRA 

1.4.2.4-Setor de Patrimônio – SOPAT 

1.5 Divisão de engenharia de Saúde Pública – DIESP 

1.5.1-Seção de analise de projetos - SAPRO 

1.5.2-Setor de acompanhamento e avaliação – SECAV 

1.6 Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI 

1.6.1-Seção de Administração – SAADM 

1.6.2-Seção de Operação – SAOPE 

1.6.3-Casa de Saúde do Índio – CASAI  

Publicado no D.O.U nº 174, de 09/09/2003, pág 24, seção 1. 

Alterações no D.O.U nº 151, de 07/08/2007, pág 46, seção 1. 

 

CNPJ 

 

26989350/00020-5 

 

Nome e código no SIAFI 

 

Nome: Coordenação Regional do 

Amazonas/CORE-AM 

Código no SIAFI: 255004 

Gestão: 36211 

 

Código da UJ abrangidas 

 

Não consolida outras unidades 

 

Endereço completo da 

sede 

Rua Osvaldo Cruz, S/N, Bairro: Glória, CEP: 

69027-000   

Fone: (92) 3301 – 1191/Fax: (92) 3301 – 

1157  



 
 
 

 
 

 

Endereço da pagina 

institucional na internet 

 

Site: www.funasa.gov.br  

E-mail: coeam@saude.gov.br 

 

Situação da unidade 

quanto ao funcionamento 

 

Em funcionamento 

 

Função de governo 

predominante  

 

Saúde e Saneamento 

 

Tipo de atividade 

 

SAUDE INDIGENA E SANEAMENTO 

AMBIENTAL 

Nome Código  

Unidades gestoras 

utilizadas no SIAFI 

CORE –AM 255004 

 

 

2 – Responsabilidades Institucionais 

 

2.1 – Papel da unidade na execução das políticas pú blicas 

 

A Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, Instituição pública, 

vinculada ao Ministério da Saúde, criada com base na disposição do art. 

14. da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, tem sede e foro em Brasília-

DF e prazo de duração indeterminado.  

Possui como missão “Realizar ações de saneamento ambiental em 

todos os municípios brasileiros e de atenção integral à saúde indígena, 

promovendo a saúde pública e a inclusão social, com excelência de 

gestão, em consonância com o SUS e com as metas de desenvolvimento 

do milênio”. 

No que se refere a saúde indígena, desde agosto de 1999, o 

Ministério da Saúde outorgou a FUNASA através do Decreto nº 3.150 as 



 
 
 

 
 

ações de Saúde Indígena inclusive a Coordenação sobre os Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas - DSEI, funcionando como um subsistema 

de atenção a saúde Indígena inserido na estrutura do SUS.  
O embasamento legal, além das disposições constitucionais e das 

Leis nº 8.080 e 8.142, se pautou na Medida Provisória nº 1911-08, de 

29/7/1999 e na Lei nº 9.836, de 23/9/1999, que estabeleceram a 

responsabilidade do Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde e 

a definição do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. Desta forma, 

implementou-se a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos 

Indígenas, preconizada na Constituição Federal e na Lei Orgânica da 

Saúde.  
O modelo de organização de serviços utilizados são os Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas – DSEI, definidos a partir de diferentes 

aspectos geográficos, socioculturais, econômicos e epidemiológicos. A 

conceituação de Distritos Sanitários Especiais Indígenas segundo a 

Política Nacional de Saúde: 

 

“... um modelo de organização de serviços – orientado para um 

espaço etno-cultural dinâmico, geográfico, populacional e 

administrativo bem delimitado, que contempla um conjunto de 

atividades técnicas, visando medidas racionalizadas e qualificadas 

de atenção à saúde, promovendo a reordenação da rede de saúde e 

das práticas sanitárias e desenvolvendo atividades administrativo-

gerenciais necessárias à prestação da assistência, com controle 

social” (Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas 

2002). 

 

Os Distritos Sanitários estão organizados a partir de “uma rede de 

serviços de atenção básica de saúde dentro das áreas indígenas, 

integradas e hierarquizadas com complexidade crescente e articuladas 

com a rede do SUS” (Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos 

Indígenas 2002). 

Os Distritos são subdivididos em pólos-base que absorvem as 

demandas de média complexidade de forma bastante heterogênea pela 



 
 
 

 
 

insuficiência ou inexistência de serviços na rede SUS, demandando, às 

vezes, a compra de serviços particulares, para consultas especializadas, 

exames complementares, próteses e órteses. 

As equipes multidisciplinares de saúde realizam o atendimento 

primário e a saúde bucal nas aldeias e são compostas de diversas 

categorias profissionais: 

  

As equipes de saúde dos distritos deverão ser compostas por 

médicos, enfermeiros, odontólogo, auxiliares de enfermagem e 

agentes de saúde indígena, contando com a participação sistemática 

de antropólogos, educadores, engenheiros sanitaristas e outros 

especialistas e técnicos considerados necessários. (POLITICA 

NACIONAL DE SAÚDE, 2002.p, 14). 

  

As ações de saúde desenvolvidas pelos distritos contam ainda com 

Agentes Indígenas de Saúde-AIS, e Agentes Indígenas de Saneamento - 

AISAN, os quais possuem as suas atividades vinculadas aos postos de 

saúde e normalmente, são indicados pelas lideranças indígenas 

(caciques). 

Em todo território nacional existem 34 Dsei, a FUNASA atende a 

uma população de cerca de 400 mil índios, pertencentes a 210 povos, 

falantes de 180 línguas identificadas em todos os estados, exceto Piauí e 

Rio Grande do Norte. 

Na área de Engenharia de Saúde Pública, a Funasa atua 

coordenando programas de saneamento, objetivando o financiamento de 

obras que contribuam para impactar indicadores sanitários, 

epidemiológicos, ambientais e sociais. Apóia técnica e/ou financeiramente 

o desenvolvimento de ações de saneamento nos municípios, a partir de 

critérios epidemiológicos e ambientais em saúde, voltadas para a 

promoção à saúde e para a prevenção e controle de doenças e agravos, 

com destaque para a redução da mortalidade infantil.  

As ações de inclusão social, por meio da saúde, são feitas ainda 

com a prevenção e controle de doenças e agravos ocasionados pela falta 



 
 
 

 
 

ou inadequação nas condições de saneamento básico em áreas de 

interesse especial, como assentamentos, remanescentes de quilombos e 

reservas extrativistas.  A estreita relação entre as condições ambientais, 

os problemas sanitários e o perfil epidemiológico das doenças e agravos 

integra definitivamente as ações de saneamento da Funasa  ao Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

A Fundação Nacional de Saúde – Coordenação Regional do 

Amazonas tem sede em Manaus, com estrutura técnica e administrativa 

para dar suporte, orientar, acompanhar e executar ações de saneamento 

ambiental e de atenção integral a saúde dos povos indígenas. É 

composta pelas seguintes Divisões: Divisão de engenharia e Saúde 

Pública - Diesp, Divisão de Administração - Diadm, Divisão de recursos 

humanos - Direh, e Assessorias: de comunicação – Ascom e de 

planejamento - Asplan, Núcleo de apoio de Saúde Indígena – Nuasi, e 

pelos Dsei: Manaus, Médio Solimões e Afluentes, Alto Solimões, 

Parintins, Alto Rio Negro, Médio Purus e Vale do Javari. 

O Estado apresenta uma população de 101.299 indígenas, 

pertencentes a 69 etnias em 1.311 aldeias, composto por 93 Pólos Base, 

10 Casai´s e 45 Municípios de abrangência.  

Para prestar assistência aos povos indígenas do Amazonas, os 

Dsei atuam através de convênios com as seguintes Organizações Não 

Governamentais: Dsei Manaus/Saúde Sem Fronteira, Dsei 

Parintins/POSSETI; Dsei Médio Solimões/POSSETI; Dsei Médio 

Purus/FOIRN, Dsei Rio Negro/FOIRN; Dsei Alto Solimões/FADER, e Dsei 

Vale do Javari/Assassivaja. 

Além dos convênios, a Funasa/CORE-AM acompanha as ações de 

estados e municípios que recebem do Ministério da Saúde dois incentivos 

visando garantir o atendimento e a equidade à população indígena. 

Incentivo de Atenção Básica aos Povos Indígenas – IAB-PI, e Incentivo 

para Atenção Especializada aos Povos Indígenas – IAE-PI (Criados pela 

Portaria nº 1.163/GM, de 14/09/1999 e modificados a partir da Portaria nº 

2.656 de 17/10/2007). Os recursos objetivam compor o bloco de 



 
 
 

 
 

financiamento da Atenção Básica, Média e de Alta Complexidade.  

Além das Ações Básicas de Saúde, os Dsei´s vem desenvolvendo 

ações de Capacitação para as equipes de saúde, Conselheiros, Agentes 

Indígenas, e Assistência Farmacêutica; realiza ações de apoio e 

assistência através das Casas de Saúde do Índio para os índios 

encaminhados das aldeias para os Serviços de Referencia oferecidos 

pelo SUS e apóia o fortalecimento do Controle Social, dando condições 

para a implementação dos Conselhos Locais e Distritais. 

As ações desenvolvidas pela FUNASA/CORE-AM tem como 

objetivo estratégico promover a atenção integral à saúde indígena, 

visando à redução dos indicadores de morbi-mortalidade das populações 

indígenas, respeitando as especificidades etno-culturais e geográficas, 

atuando intersetorialmente com outras instâncias no âmbito do SUS. 

Principais ações e metas realizadas pela CORE-AM: 

 

AÇÔES 

• Intensificação das ações de imunização nas áreas indígenas; 

• Intensificação das ações de controle da malária; 

• Implementação do programa DST/AIDS; 

• Implementação das ações de saúde bucal; 

• Implementação das ações de atenção integral a saúde da mulher e da 

criança nas áreas indígenas; 

• Intensificação das ações de controle da tuberculose pulmonar positiva 

na população indígena; 

• Vigilância alimentar e nutricional dos povos Indígenas; 

• Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde; 

• Implantação e melhoria de serviços de saneamento em Escolas 

Públicas Rurais – “Saneamento em Escolas”; 

• Implantação e melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental 

para Prevenção e controle da Malária. 

• Implantação, ampliação ou melhoria do Serviço de Saneamento em 

áreas rurais, em áreas especiais (quilombos, assentamentos e reservas 



 
 
 

 
 

extrativistas) e em localidades com população inferior a 2.500 habitantes 

para prevenção e controles de agravos; 

• Saneamento básico em aldeias Indígenas para prevenção e controle 

de agravos; 

• Implantação e melhorias de sistemas públicos e manejo de resíduos 

sólidos em municípios de até 50.000 habitantes ou integrantes de 

consórcios públicos, exclusive de regiões metropolitanas ou regiões 

integradas de desenvolvimento econômico (RIDE); 

• Apoio à implantação, ampliação, melhoria do sistema público de 

esgotamento sanitário, abastecimento de água, coleta, tratamento e 

destinação final de resíduos sólidos, para prevenção e controle de 

agravos em municípios com população acima de 250 mil habitantes ou 

em regiões metropolitanas; 

• Apoio à gestão dos sistemas de saneamento básico em municípios de 

até 50.000 habitantes; 

• Apoio ao controle de qualidade da água para consumo humano; 

• Implantação e melhoria de sistemas públicos de abastecimento de 

água em municípios de até 50.000 habitantes ou integrantes de 

consórcios públicos, exclusive de regiões metropolitanas ou regiões 

integradas de desenvolvimento econômico (RIDE); 

• Implantação e melhorias de sistemas públicos de esgotamento 

sanitário em municípios de até 50.000 habitantes ou integrantes de 

consórcios públicos, exclusive de regiões metropolitanas ou regiões 

integradas de desenvolvimento econômico (RIDE); 

• Apoio à implantação de projetos de coleta e reciclagem de materiais; 

• Implantação de melhorias sanitárias domiciliares para prevenção e 

controle de agravos. 

METAS: 

• Alcançar cobertura vacinal adequada para menores de 05 anos de 

idade; 



 
 
 

 
 

• Implantar vigilância epidemiológica – VE das doenças imunoprevíníveis 

no Dsei Manaus; 

• Reduzir o IPA (Índice Parasitário Anual) em relação a 2006 nos Dsei´s; 

• Implantar as ações de controle de DST/HIV e AIDS em 07 Dsei´s; 

• Implementar as ações e serviços de saúde bucal em 7 Dsei (Vale do 

Javari, Alto Solimões, Alto Rio Negro, Manaus, Médio Purus, Parintins, 

Médio Solimões e Afluentes); 

• Implementar ações de atenção a Saúde da Mulher e da criança em 7 

Dsei (Vale do Javari, Alto Solimões, Alto Rio Negro, Manaus, Médio 

Purus, Parintins, Médio Solimões e Afluentes); 

• Reduzir em 20% a incidência de tuberculose pulmonar positiva nos 

Dsei Vale do Javari, Alto Solimões, Alto Rio Negro, Manaus, Médio 

Purus, Parintins, Médio Solimões e Afluentes; 

• Implantar a Vigilância Alimentar e Nutricional, priorizando crianças 

menores de 05 anos e gestantes em 2 Dsei (Dsei Vale do Javari e Alto 

Rio negro); 

• Construir e adquirir equipamentos para 2 Unidades de Saúde (Pólo 

Base: (1) Alto Rio Negro e (1) Médio Solimões); 

• Beneficiar escolas públicas rurais com sistema de abastecimento de 

água e instalações hidrosanitárias; 

• Beneficiar 3.000 famílias com a Implantação e Melhoria de Serviços de 

Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária 

• Beneficiar 600 Aldeias com Saneamento Básico para Controle e 

Prevenção de Agravos; 

• Apoiar 25 sistemas públicos de abastecimento de água com a 

implementação de ações voltadas para o controle da qualidade da 

água para consumo humano; 

• Beneficiar 9.000 famílias com a Implantação e Melhorias de Sistemas 

Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de Até 50.000 

Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos, Exclusive de 

Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento 



 
 
 

 
 

Econômico; 

• Beneficiar 750 famílias com a Implantação e Melhorias de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios de Até 50.000 

Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos, exclusive de 

Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento 

Econômico; 

• Beneficiar 3.750 famílias com sistema de Melhoria Sanitária 

Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos. 

 

Dentre as realizações de 2007 destacam-se as seguintes ações: 

Na saúde indígena: 

• Realização de exames preventivos em Tuberculose nos indígenas da 

região do Rio Negro; 

• Implantação de Consultório Odontológico móvel para atendimento aos 

indígenas da região do Rio Negro; 

• Realização do inquérito sorológico no Vale do Javari; 

• Dsei Rio Solimões é Selecionado para Projeto Piloto do Governo 

Federal de Suplementação de Ferro em Área Indígena; 

• Criação de consultório odontológico na Casa de Saúde do Índio de 

Manaus; 

• Entrega de 1.564 cestas básicas de alimento aos indígenas do Dsei 

Manaus; 

• Criação de Laboratório de Análises clínicas e de DST/Aids para 

atendimento aos indígenas do Dsei Parintins.  

• Capacitação de profissionais de Profissionais de saúde em teste rápido 

de HIV nos Distritos do Alto Solimões, Javari, Manaus e Parintins. 

 

No Saneamento Ambiental : 

• Beneficiamento de 87 mil moradores no município de Manacapuru com 

a obra de revitalização do Sistema de Abastecimento de água e inicio da 

construção das obras de melhorias sanitárias domiciliares em 835 casas; 



 
 
 

 
 

• Construção de caixa d´agua beneficiando 101 etnias no pólo base de 

Uaretê no Dsei Rio Negro. 

 

Enquanto parcerias exitôsas destacan-se as seguites ações: 

 

• Prefeitura de Parintins em parceria com a FUNASA realizam 

construção de um poço tubular; 

• Parceria entre FUNASA e Fundação de Oncologia do Amazonas –

FCECON, na realização de Capacitações de Profissionais de Saúde em 

Oncologias; 

• Parceria entre FUNASA e Fundação de Vigilância e Saúde – FVS, na 

promoção de ação de controle de málaria (realizada ações de 

termonebulização, tratamento de casos positivos e busca ativa passiva da 

doença ), em 17 aldeias localizadas no DSEI VALE DO JAVARI; 

• Parceria entre Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a 

Fome, Companhia de Abastecimento – CONAB, e FUNASA, 

implementam o Programa de Distribuição de Alimentos a Populações 

Especificas; atendendo a cerca de 2.400 famílias em 2007. 

• Parceria entre Dsei Rio Negro com Organização Expedicionária da 

Saúde na promoção de ações de saúde realiza 592 consultas e 105 

procedimentos cirúrgicos. 

• Articulação junto ao Laboratório Central-LACEN, para a realização de 

exames para HIV de pacientes suspeitos do Dsei Médio Purus; 

• Articulação junto ao CECON para fornecimento de kit’s de PCCU; 

• Disponibilização de kit’s para HIV e Hepatites Virais e Preservativos. 

 

3 – Estratégias de atuação 

No exercício de 2007, no âmbito da saúde indígena foram definidos 

três Distritos como Prioritários: Dsei Vale do Javari, Dsei Médio Solimões 

e Afluentes e Dsei Médio Purus, nos quais foram realizadas as seguintes 

ações: 



 
 
 

 
 

 

DSEI MÉDIO PURUS 

Aquisição de Horas vôo para atendimentos de saúde a os índios 

Suruwaha ; 

Acompanhamento do caso da indígena Iganani Suruwahá  – 

Paciente com acompanhamento fisioterápico devido a seqüelas de 

paralisia cerebral, o caso solicita atenção especial por apresentar 

obstáculos étnicos e culturais que comprometem o andamento do 

tratamento. O caso da paciente já foi encaminhado ao Ministério Publico 

Federal pelas Organizações da Sociedade Civil locais, mas a Funasa vem 

conseguindo junto ao CONDISI responder a questionamentos e 

comprovar o desenvolvimento de seu papel junto às populações 

indígenas; Inquérito sorológico do Dsei Médio Purus  – A ação vem 

sendo realizada em parceria com a Fundação de Medicina Tropical – 

FMT, desde março de 2007, na primeira fase  foram contemplados 03 

pólos bases, estes definidos a partir das especificidades geográficas e 

sazonais da área do médio Purus. Essa ação visa realizar exames 

bioquímicos sorológicos que identifiquem os casos de hepatites virais no 

Dsei possibilitando o planejamento das ações de saúde realizadas pela 

FUNASA. Na primeira etapa foram coletadas 802 amostras. A parceria 

Interinstitucional  entre FUNASA, FMT e Secretaria de Saúde e Hospital 

Regional de Lábrea, viabilizou a montagem de um laboratório de pequeno 

porte no próprio município, para analise do material coletado. Na 

segunda fase do inquérito , foram coletadas 309 amostras referentes a 

um pólo base e aldeias mais próximas da Casa de Saúde do Índio de 

Lábrea.   A próxima fase desse trabalho é o manejo clinico e tratamento 

que somente será viabilizado após dos resultados apresentados enquanto 

dados epidemiológicos. 

Reinauguração do pólo base Japiim  – o pólo base que atende cerca 

de 214 indígenas, foi entregue pela FUNASA – Coordenação do 

Amazonas que prestou apoio administrativo e técnico na inauguração do 

Pólo Base Japiim após passar por reforma em abril/2007; 



 
 
 

 
 

 

DSEI VALE DO JAVARI 

Inquérito sorológico do Dsei Vale do Javari  – este trabalho reúne 

ações de investigação, prevenção, diagnostico e tratamento de casos de 

hepatites virais. A primeira etapa do trabalho  de inquérito sorológico, a 

coleta de material, foi realizada ainda em 2006(20 a 27/12/2006), foram 

coletadas 309 amostras no pólo base de São Luiz em indígenas de etnia 

mayuruna, kanamary e kulina. Na segunda etapa do inquérito sorológico 

de coleta de amostras foi no período de 15 a 23/03/2007, a população 

atingida foram de 336 pessoas, nos pólos bases de médio Curuçá e 

Javari, nas etnias Mayruna, Kanamary e Kulina.  

Até o momento foram realizados 03 Manejos Clínicos,  1º - Período : 

14 a 21 de abril de 2007,Local : Hospital de Guarnição de Tabatinga/ AM, 

Nº. de Indígenas atendidos : 32, Pólo Base : São Luis, Etnias : 

Mayoruna, Kanamary, Kulina. 2º Período:  20 a 30 de junho de 2007, 

Local : Unidade Mista de Saúde de Benjamin Constant/ AM, Nº. de 

Indígenas atendidos : 85, Pólo Base : São Luis e Médio Curuçá, Etnias : 

Marubo, Mayoruna, Kanamary e Kulina. 3º Período : 31 de outubro a 22 

de novembro de 2007, Local : Fundação de Medicina Tropical do 

Amazonas em Manaus/ AM, Nº. de Indígenas atendidos : 10, Pólo Base : 

São Luis e Médio Curuçá, Etnias : Marubo, Mayoruna, Kanamary e Kulina. 

Reforma de 02 pólos bases, um no Alto Ituí e o outro no Jaquirana. 

Intensificação  das ações de Imunização. 

 

DSEI MEDIO SOLIMÕES E AFLUENTES 

Construções de estruturas físicas – Foram construídos: 01 Casa de 

Apoio (Município de referencia de Uarini), 01 Pólo Base (Aldeia de 

Miratú/Uarini), 01 Pólo Base no município de Marãa. 

Capacitação no Sistema de Vigilância Alimentar-SISV AN/Indígena , 

para indígenas e profissionais da equipe multidisciplinar; 

Capacitação para organização de serviços dos Pólos Bases - O 

Evento abordou as orientações técnicas da FUNASA e da Política 



 
 
 

 
 

Nacional de Saúde Indígena, com o objetivo de otimizar as ações 

desenvolvidas no âmbito do Distrito. 

MISSAO DE SAUDE AOS POVOS INDIGENAS – Este trabalho foi 

realizado no período de 17/07 a 01/09/2007, abrangeu 03 pólos bases( 

BUA-BUA, CUIU – CUIU, KUMARU, BIÁ E BUGAIO), nos rios Japurá, 

Juruá e Jutaí. Foram formadas duas equipes as quais foram direcionadas 

pelas atividades: Levantamento de perfil epidemiológico, vigilância 

alimentar e nutricional, recadastramento de famílias, busca ativa de casos 

de hipertensão e diabéticos, Implementação do programa de saúde bucal, 

pré natal, consulta de enfermagem para menores de 05 anos, busca ativa 

de malaria, exames laboratoriais, 

Visitas de Supervisão Técnicas em Pólos – Bases e aldeias – Pólo base 

de Uarini, Coari. 

Missão de suporte a saúde indígena no município de Itamarati  – 

Foram realizadas ações de Imunização, atendimento de enfermagem e 

palestras educativas, abrangendo os pólos bases de Morada Nova, Furo 

Preto, Boiador, Itaúba, Flexal, Kurabi, Baku.   

 

GESTÃO 

No exercício de 2007, no que se refere a gestão as prioridades 

realizadas foram as seguintes ações: 

A viabilização através de tomada de preços e contratos da 

implantação do sistema de abastecimento de água para atender as 

comunidades indígenas do município de São Gabriel da Cachoeira, 

Parintins e Autazes.  

A realizações de pregões eletrônicos, de sistema de registro de preços 

e presenciais, para aquisição entre outros, de equipamento de para 

estruturação das farmácias nos Dsei´s, Locação de veículos para Casai 

Manaus, e Prestação de serviços de agente de portaria, aquisição de 

gêneros alimentícios para manter o funcionamento as estruturas dos 

Dsei´s. 



 
 
 

 
 

Foram firmados contratos para: fornecimento de passagens aéreas e 

fluviais, locação de veículos, agentes de portaria, levantamento 

topográfico e fornecimento de serviços de energia elétrica e água 

encanada. 

  
4 – Gestão de programas e ações 

4.1 Programas 

 

PROGRAMA: 0122 - Serviços Urbanos de Água e Esgoto 

 Este programa tem por objetivo ampliar a cobertura e melhorar a 

qualidade dos serviços de saneamento ambiental urbano e tem como 

público alvo às populações com menor nível socioeconômico, bem como 

aquelas residentes em áreas de habitação subnormal, localizadas nas 

periferias dos grandes centros urbanos e em municípios de pequeno 

porte. As deficiências de cobertura e de qualidade dos serviços de 

saneamento ambiental, que atingem de forma mais direta e intensa as 

populações com menor nível socioeconômico, com conseqüências 

negativas sobre o ambiente e a qualidade de vida nas cidades, assim 

como as escassezes de recursos para a expansão da cobertura dos 

sistemas existentes, são dentre outras, as razões que justificam a 

existência do programa. 

As ações são executadas de forma descentralizada, via convênios 

celebrados com Estados e Municípios. O programa está sob a 

responsabilidade do Ministério das Cidades. 

 

PROGRAMA: 1287 - Saneamento Rural 

 Este Programa, de caráter interministerial, tem por objetivo ampliar a 

cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento ambiental 

em áreas rurais, no sentido da melhoria das condições de vida das 

populações rurais dispersas, como aquelas residentes em assentamentos 

da reforma agrária, comunidades remanescentes de quilombo, reservas 



 
 
 

 
 

extrativistas, aldeias indígenas e em localidades com até 2.500 

habitantes; 

 

PROGRAMA: 0150 - Identidade Étnica e Patrimônio Cul tural dos 

Povos Indígenas 

O objetivo deste programa é garantir o pleno exercício dos direitos 

sociais básicos dos índios e a preservação do patrimônio cultural das 

sociedades indígenas, tendo as ações da FUNASA o objetivo de garantir 

a atenção à saúde das populações indígenas, contemplando as 

especificidades sociais, étnicas, culturais e geográficas, visando à 

redução dos agravos aos quais estes grupos estão expostos, numa 

perspectiva de qualidade dos serviços e ações de saúde. Programa sob a 

responsabilidade do Ministério da Justiça. 

 
4.1.1 PROGRAMAS 

4.1.1.1 Dados Gerais 

PROGRAMA - 0122 – Serviços Urbanos de Água e Esgoto  

Tipo de programa Finalístico 

Objetivo geral Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos 

serviços de saneamento ambiental urbano.  

Gerente do Programa Ministério das Cidades 

Indicadores ou parâmetros 

utilizados 

Taxa de Cobertura dos Serviços de Urbanos de 

abastecimento de água (%) 

Taxa de Cobertura dos serviços Urbanos de 

coleta de esgoto (%) 

Taxa de tratamento de esgoto coletados (%) 

Público-alvo 

(beneficiários)  

População Urbana de menor nível socioeconômico, 

e a residente em periferias de grandes centros e em 

municípios de pequeno porte. 

 

PROGRAMA - 1287 – Saneamento Rural  



 
 
 

 
 

 

Tipo de programa Finalístico 

Objetivo geral Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos 

serviços de saneamento ambiental em áreas rurais.  

Gerente do Programa Francisco Danilo Forte 

Gerente executivo José Raimundo Machado dos Santos 

Indicadores ou 

parâmetros utilizados 

• Taxa de Cobertura de água em 

áreas rurais (%) 

• Taxa de Cobertura de esgotamento 

sanitário em áreas rurais (%) 

• Taxa de cobertura de 

abastecimento de água em áreas 

indígenas (%)  

Público-alvo 

(beneficiários) 

Populações rurais dispersas, residentes em 

assentamentos de reforma agrária e em localidades 

de até 2.500 habitantes e as minorias étinicoraciais 

como quilombolas, população indígena e outros 

povos de floresta.   

 

PROGRAMA - 0150 – Identidade étnica e patrimônio cu ltural dos 

povos indígenas . 

 

Tipo de programa Finalístico 

Objetivo geral Garantir o pleno exercício dos direitos sociais básicos 

dos índios e a prevenção do patrimônio cultural das 

sociedades indígenas, garantir a atenção a saúde das 

populações indígenas.  

Gerente do Programa Ministério da Justiça  

Gerente executivo FUNAI 

Indicadores ou 

parâmetros utilizados 

• Coeficiente de incidência 

Parasitária de Malária na 



 
 
 

 
 

População Indígena (1/1000) 

• Taxa de Famílias Indígenas em 

situação de vulnerabilidade social 

(%) 

• Coeficiente de Incidência de 

Tuberculose Bacilífera na 

População Indígena (1/100.000) 

• Coeficiente de mortalidade Infantil 

entre crianças Indígenas menores 

de 01 ano (1/1000)  

Público-alvo 

(beneficiários) 

Sociedade indígena 

 

4.1.1.2 Principais ações do programa 

 

AÇÃO 7684: Saneamento Básico em Aldeias Indígenas p ara 

Prevenção e Controle de Agravos. 

Objetivo: Dotar as aldeias de condições adequadas de saneamento 

básico. Contribuir para redução da morbimortalidade por doenças de 

veiculação hídrica. Contribuir para o controle de doenças parasitárias 

transmissíveis por dejetos e contribuir para o controle de agravos 

ocasionados pela falta de condições de saneamento básico em áreas 

indígenas. 

 

AÇÃO 2272: Gestão e Administração do Programa (Iden tidade Étnica 

e Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas) 

Objetivo:  Constituir centro de custos administrativos dos programas, 

agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em ações 

finalísticas do próprio programa. 

 



 
 
 

 
 

AÇÃO 6501: Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. 

Objetivo: Garantir a oferta de serviços de saúde visando à promoção, 

prevenção e recuperação da saúde das comunidades indígenas. 

 

AÇÃO 2272: Gestão e Administração do Programa (Sane amento 

Ambiental Urbano) 

Objetivo:  Constituir centro de custos administrativos dos programas, 

agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em ações 

finalísticas do próprio programa. 

 

4.1.1.3 – Gestão das ações 

4.1.1.3.1.1 – Dados Gerais 

 

Ação: 7684 - Saneamento Básico em Aldeias Indígenas  para 

Prevenção e Controle de Agravos 

Tipo Ação Orçamentária 

Finalidade 

 

Dotar as aldeias de condições adequadas de 

saneamento básico. Contribuir para redução da 

morbimortalidade por doenças de veiculação 

hídrica. Contribuir para o controle de doenças 

parasitárias transmissíveis por dejetos e 

contribuir para o controle de agravos 

ocasionados pela falta de condições de 

saneamento básico em áreas indígenas. 

Descrição 

 

Instalação de sistemas simplificados de 

abastecimento de água com captação, adução, 

tratamento e distribuição de água, bem como 

sistemas de reservatórios e de chafariz; 

implantação de esgotamento sanitário e rede de 

coleta; melhorias sanitárias nas aldeias 

(construção de banheiros, privadas, fossas 



 
 
 

 
 

sépticas, pias de cozinha, lavatórios, tanques, 

filtros, reservatórios de água e similares de 

resíduos sólidos). 

Unidade responsável pelas  

decisões estratégicas 

Presidência da Fundação Nacional de 

Saúde - FUNASA 

Unidade executora Departamento de Engenharia de Saúde 

Pública - DENSP 

Áreas responsáveis por 

gerenciamento ou execução 

Coordenação Geral de Engenharia 

Sanitária – CGESA. 

Coordenador nacional da 

ação 

José Raimundo Machado dos Santos  

 

Responsável Regional:  Narciso Cardoso Barbosa 

Responsável Técnico Regional: Francisco Assis Portela Filho 

 

Ação: 2272 - Gestão e Administração do Programa. 

Tipo Ação Orçamentária 

Finalidade 

 

Constituir um centro de custos administrativos dos programas, 

agregando as despesas que não são passíveis de apropriação 

em ações finalísticas do próprio programa. 

Descrição 

 

Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal 

ativo; manutenção e uso, de frota veicular própria, ou de 

terceiros, por órgão da União; manutenção e conservação de 

imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos 

órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, 

incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e 

administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição 

de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de 

informação gerenciais internos; estudos que têm por objetivo 

elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas 

públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e 



 
 
 

 
 

divulgação de políticas, etc; produção e edição de publicações 

para divulgação e disseminação de informações sobre políticas 

públicas e demais atividade-meio necessárias à gestão e 

administração do programa.  

Unidade responsável pelas  

decisões estratégicas 

Presidência da FUNASA 

Unidade executora Departamento de Saúde Indígena – DESAI 

Departamento de Engenharia de Saúde 

Pública - DENSP 

Áreas responsáveis por 

gerenciamento ou execução 

Coordenação Geral de Planejamento e 

Avaliação Indígena – CGPAS 

Coordenação Geral de Engenharia 

Sanitária – CGESA. 

Coordenador nacional da 

ação 

Wanderley Guenka - DESAI 

José Raimundo Machado dos Santos - 

DENSP 

 

Responsável Regional:  Narciso Cardoso Barbosa 

Responsável Técnico 

Regional:  

Francisco Assis Portela Filho – Chefe DIESP 

Batolomeu Vitoriano de Oliveira – Chefe 

do DSEI Médio Purus; 

Plínio Souza da Cruz – Chefe do DSEI Alto 

Solimões; 

Josemar Cavalcante da Silva – Chefe do DSEI 

do Vale do Javari; 

José Mario Trindade – Chefe do DSEI de 

Parintins; 

Francisco Pinheiro das Chagas – Chefe do 

DSEI do Médio Solimões e Afluentes; 

Maurazina Coelho Ferreira de Sabóia – Chefe 

do DSEI Manaus  

Luiz Lopes de Aguiar Neto – Chefe do DSEI do 



 
 
 

 
 

Alto Rio Negro. 

 

 

Ação: 6501 - Atenção à Saúde dos Povos Indígenas . 

Tipo Ação Orçamentária 

Finalidade 

 

 

Garantir, a oferta de serviços de saúde visando à 

promoção, prevenção e recuperação da saúde das 

comunidades indígenas.  

Descrição 

 

 

Assistência à saúde no âmbito dos DSEIs: contratação de 

recursos humanos de nível médio e superior; aquisição de 

insumos estratégicos (medicamentos, imunobiológicos e 

correlatos); deslocamento das Equipes Multidisciplinares de 

Saúde Indígena e das equipes  técnicas (aéreo, terrestre e 

fluvial), incluindo diárias e passagens; manutenção dos 

postos de saúde, dos pólos-base e das casas de saúde do 

índio (gêneros alimentícios, materiais de expediente, de 

limpeza e de higiene). Acompanhamento  e supervisão 

sistemática às EMSI para a realização das seguintes ações: 

Intensificação das ações de imunização nas áreas indígenas; 

Intensificação das ações de controle da malária; 

Implementação do programa DST/AIDS; Implementação das 

ações de saúde bucal; Implementação das ações de atenção 

integral a saúde da mulher e da criança nas áreas indígenas; 

Intensificação das ações de controle da tuberculose 

pulmonar positiva na população indígena; 

Vigilância alimentar e nutricional dos povos Indígenas; e 

Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. 

Divulgação e visibilidade das ações realizadas (produção de 

publicações, manuais, cartilhas e correlatos). 



 
 
 

 
 

Desenvolvimento e conclusão de estudos e pesquisas sobre 

saúde indígena; e Qualificação de profissionais de saúde de 

nível médio e superior para execução de ações de saúde 

para a população indígena; capacitação de lideranças 

indígenas para atuação como agentes indígenas de saúde; 

capacitação de técnicos para atuação na área gerencial das 

unidades de saúde nos DSEI's; realização de educação 

continuada para as equipes de saúde indígena; capacitação 

de operadores do SIASI e monitores do DESAI; qualificação 

de profissionais de saúde e técnicos dos DSEI's em 

vigilância em saúde; capacitação para uso de ferramentas 

informatizadas; acompanhamento da instalação, manutenção 

e aplicação de ferramentas informatizadas. 

Unidade 

responsável 

pelas decisões 

estratégicas 

Presidência da FUNASA. 

Unidade 

executora 

Departamento de Saúde Indígena – DESAI 

Áreas 

responsáveis 

por 

gerenciamento 

ou execução 

Coordenação Geral de Atenção a Saúde Indígena - 

CGASI 

Coordenador 

nacional da 

ação 

Wanderley Guenka 

 

Responsável 

Regional:  

Narciso Cardoso Barbosa 

Responsável Técnico 

Regional:  

Batolomeu Vitoriano de Oliveira – Chefe do DSEI 

Médio Purus; 



 
 
 

 
 

Plínio Souza da Cruz – Chefe do DSEI Alto Solimões; 

Josemar Cavalcante da Silva – Chefe do DSEI do Vale 

do Javari; 

José Mario Trindade – Chefe do DSEI de Parintins; 

Francisco Pinheiro das Chagas – Chefe do DSEI do 

Médio Solimões e Afluentes; 

Maurazina Coelho Ferreira de Sabóia – Chefe do DSEI 

Manaus e 

Luiz Lopes de Aguiar Neto – Chefe do DSEI do 

Alto Rio Negro. 

 

4.1.1.3.1.2 – Resultados 

A seguir detalharemos sinteticamente a partir de informações 

fornecidas pela Divisão de Engenharia e Distritos Sanitários que 

compõem a Coordenação do Amazonas sobre os resultados das ações 

desenvolvidas no âmbito do Amazonas referentes à Saúde Indígena e 

saneamento ambiental.  

 

DIVISÃO DE ENGENHARIA DE SAÚDE PÚBLICA - RELATÓRIO DE 

GESTÃO DO ANO DE 2007 

1.  Identificação 

A Divisão de Engenharia de Saúde Pública – DIESP faz parte da 

estrutura organizacional da Coordenação Regional do Amazonas da 

Fundação Nacional de Saúde. 

Está dividida em três seções: 

a) Seção de Análises de projetos - SAPRO 

b) Seção de Acompanhamento e Avaliação - SACAV 

c) Unidade Regional do Controle da Qualidade da Água - URCQA 

 

2. Responsabilidades institucionais: 



 
 
 

 
 

a) Coordenar, acompanhar, supervisionar e avaliar as atividades de 

Engenharia de Saúde Pública, no âmbito da Coordenação Regional; 

b) Prestar apoio técnico a programas e ações de saneamento 

desenvolvidas por órgãos estaduais e municipais; 

c) Analisar projetos de saneamento e edificações destinados à saúde; 

d) Acompanhar e supervisionar obras realizadas com transferência de 

recursos da FUNASA; 

e) Executar ações de saneamento e edificações em áreas indígenas; 

f) Coordenar, acompanhar e prestar suporte técnico na operação e 

manutenção de sistemas de abastecimento de água em áreas indígenas; 

g) Realizar ações de monitoramento e controle da qualidade de água e 

inspeções sanitárias em Sistemas de Abastecimento de Água em apoio a 

municípios de pequeno porte e em áreas indígenas; 

h) Elaborar projetos de estruturas e instalações relativas a obras e 

edificações sob responsabilidade da FUNASA, bem como acompanhar 

sua execução. 

 

3. Estratégia de atuação 

     No exercício de 2007 a Divisão de Engenharia de Saúde Pública, 

basicamente, priorizou o acompanhamento de obras que tiveram início 

em exercícios anteriores e que se encontravam e ainda estão em 

andamento. Essas obras são resultantes de convênios entre as 

prefeituras municipais e de administração indireta por empreitada global. 

Além do acompanhamento de obras, a Divisão realizou outras atividades 

relacionadas à operação, manutenção e controle de qualidade da água 

para consumo humano em Serviços de Abastecimento de Água em terras 

indígenas.  

 

4. Gestão de programas e Ações 

4.1 Programas 



 
 
 

 
 

 A Divisão de Engenharia de Saúde Pública da Coordenação Regional 

do Amazonas operacionaliza os seguintes programas: 

 

Programa: 0122 - Serviços Urbanos de Água e Esgoto  – Neste 

programa estão contempladas ações de Implantação, ampliação ou 

Melhoria de Sistema de Abastecimento de água para a prevenção de 

Controle de Agravos em municípios de até 30.000 habitantes. A 

Importância dessa ação está relacionada à prevenção de controle de 

agravos, dotando os domicílios e estabelecimentos coletivos com 

abastecimento de água adequado e seguro. Outras ações de destaque 

dentro deste programa são: Implantação de Melhorias Sanitárias 

Domiciliares para Prevenção e Controle de agravos com dotação de 

domicílios e estabelecimentos coletivos de condições sanitárias 

adequadas e Apoio ao Controle da Qualidade da Água para Consumo 

Humano, principalmente em áreas indígenas onde essa ação é tratada 

com alta prioridade. 

 

Programa: 1287 - Saneamento Rural  - Este programa se reveste de 

primordial importância para as atividades da Divisão de Engenharia de 

Saúde Pública da Core-Am, visto que uma de suas ações está voltada 

para o Saneamento Básico em Aldeias Indígenas, principalmente para 

dotá-las de sistemas simplificados de abastecimento de água com o 

objetivo de contribuir para a redução de doenças de veiculação hídrica. 

 

Programa: 1138 – Drenagem Urbana Sustentável – A única ação deste 

programa - Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo 

Ambiental para Prevenção e Controle da Malária é de fundamental 

importância, pois inviabiliza a proliferação do mosquito transmissor da 

malária.                                                                                                             

Dos programas elencados se têm dado maior atenção as Ações de 

Implantação, ampliação ou Melhoria de Sistema de Abastecimento de 



 
 
 

 
 

água para a prevenção de Controle de Agravos em municípios de até 

30.000 habitantes; Saneamento Básico em Aldeias Indígenas, 

principalmente para dotá-las de sistemas simplificados de abastecimento 

de água por ser prioridade da Funasa Core-Am; Implantação de Melhorias 

Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de agravos e o Apoio 

ao Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano. 

Na atual conjuntura, essas ações vêm sendo executadas mediante 

convênios celebrados com as prefeituras municipais, por administração 

indireta por empreitada global e administração direta.  

 

4.2 Principais Ações dos Programas executadas duran te o exercício 

de 2007 

 

Ação: 3861 - Implantação, ampliação ou Melhoria de Sistema de 

Abastecimento de água para a prevenção de Controle de Agravos em 

municípios de até 30.000 habitantes. 

QUADRO 1 - MUNICIPIOS BENEFICIADOS NO ANO DE 2005 

VALORES MUNICÍPIO Nº. do 

CONVÊNIO 

AÇÃO TIPO DO 

RECURSO 
FUNASA EMPENHADO PAGO 

% DE 

EXECUÇÃO 

Alvarães 2078/05 MSD Emenda 250.000,00 200.000,00 100.000,00 0 

Apui 2079/05 MSD Emenda 500.000,00 400.000,00 400.000,00 64,4 

Barcelos 2081/05 MSD Emenda 500.000,00 400.000,00 200.000,00 55,00 

Barreirinha 2225/05 MSD Funasa 255.369,17 255.369,17 204.295,34 0 

Benjamin Constant 2080/05 MSD Emenda 500.000,00 200.000,00 200.000,00 0 

Boa V. doS Ramos 2082/05 MSD Emenda 250.000,00 200.000,00 200.000,00 0 

Borba 2083/05 MSD Emenda 500.000,00 500.000,00 200.000,00 53,57 

Borba 1538/05 AGUA Funasa 500.000,00 500.000,00 200.000,00 0 

Canutama 2084/05 MSD Emenda 500.000,00 400.000,00 400.000,00 50,00 

Careiro 2085/05 MSD Emenda 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,00 

Envira 2088/05 MSD Emenda 250.000,00 200.000,00 100.000,00 0 

Itamaratí 2090/05 MSD Emenda 400.000,00 320.000,00 320.000,00 0 



 
 
 

 
 
Manacapuru 2091/05 MSD Emenda 3.000.000,00 3.000.000,00 2.400.000,00 45,08 

Manacapuru 2751/05 AGUA Emenda 1.000.000,00 1.000.000,00 800.000,00 0 

Manaquiri 1539/05 AGUA Funasa 500.000,00 500.000,00 400.000,00 0 

Maués 2093/05 MSD Emenda 250.000,00 200.000,00 200.000,00 97,00 

Nova O.  do Norte 2094/05 MSD Emenda 500.000,00 500.000,00 400.000,00 80,00 

Novo Airão 0027/05 MSD Emenda 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0 

Parintins 2232/05 MSD Funasa 1.000.000,00 1.000.000,00 800.000,00 77,30 

Rio Preto da Eva 2096/05 MSD Emenda 250.000,00 200.000,00 200.000,00 59,70 

Santa Isabel do 
Rio Negro 

2097/05 MSD Emenda 500.000,00 500.000,00 200.000,00 0 

São G. da 
Cachoeira 

2098/05 MSD Emenda 444.032,00 355.225,60 355.225,60 0 

Tapauá 1850/05 Esgoto Emenda 990.973,28 800.000,00 400.000,00 0 

Tefé 0028/05 MSD Emenda 100.000,00 100.000,00 40.000,00 100,00 

Tefé 2099/05 MSD Emenda 1.000.000,00 800.000,00 400.000,00 0 

Tonantins 1541/05 AGUA Funasa 500.000,00 500.000,00 398.039,54 0 

Urucurituba 2100/05 MSD Emenda 500.000,00 400.000,00 200.000,00 22,00 

Totais 15.590.374,45 14.080.594,77 10.367.560,48  

MSD = Melhorias Sanitárias Domiciliares 

 

QUADRO 2 - MUNICIPIOS BENEFICIADOS NO ANO DE 2006 

MUNICÍPIO Nº do 

CONVÊNIO 

AÇÃO TIPO DO 

RECURSO 

VALOR FUNASA  VALOR 

EMPENHADO  

VALOR PAGO  % DE 

EXECUÇÃO

Careiro 1454/06 MSD Emenda 180.000,00 180.000,00 69.768,00 0 

Iranduba 0375/06 AGUA Funasa 1.565.249,00 1.565.249,00 1.252.199,20 0 

Manacapuru 3062/06 AGUA Funasa 2.000.000,00 2.000.000,00 800.000,00 0 

Manaus 1917/06 MSD Emenda 5.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 0 

Nhamunda 1455/06 MSD Emenda 324.000,00 324.000,00 259.200,00 78,80 

Nova O.  do Norte  0377/06 AGUA Funasa 1.000.000,00 1.000.000,00 800.000,00 0 

Tonantins 2528/06 AGUA Funasa  1.000.000,00 1.000.000,00 400.000,00 0 

Urucurituba 0384/06 MSD Funasa 300.000,00 300.000,00 119.872,00 42,00 

Totais 11.369.249,00 11.369.249,00 7.701.039,20  

  



 
 
 

 
 

Conforme se observa nos quadros 1 e 2 muitas obras ainda não 

possuem percentual de execução, embora parte dos recursos já tenha 

sido liberada. A falta dessa informação é conseqüência da carência de 

pessoal técnico para acompanhar a execução das obras.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Ação: 7684 – Saneamento Básico em Aldeias Indígenas  para 

prevenção e Controle de Agravos. 

Dentro dessa ação Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para 

prevenção e Controle de Agravo foi acompanhada a execução de 18 

sistemas simplificados de abastecimento de água que estavam sendo 

construídos aldeias indígenas de: Vila Batista, Vila da Paz, Nova Alegria e 

São Francisco de Assis no município de Parintins; Santa Maria do Taboca 

e Nova Esperança no município de Itacoatiara; Laguinho Beacin, 

Fronteira, Limão, Piranha, Jutaí e Kwatá no município de Borba; Nova 

Itália, Bom Pastor e Canimaru no município de Amaturá; Ponta Natal, 

Boca do Jawari no Município de Manicoré e Santa Maria do Yauaretê no 

município de São Gabriel da Cachoeira. Dessas obras foram concluídas 

as seguintes: Santa Maria do Taboca, Nova Esperança, Laguinho Beacin, 

Fronteira,  Limão, Nova Itália, Bom Pastor, Canimaru, São Francisco de 

Assis e Santa Maria do Yauaretê. Obras parcialmente concluídas: Vila 

Batista, Vila da Paz e Nova Alegria. As demais continuam em andamento.  

Nos quadros a seguir são mostrados os serviços executados em 

cada sistema e o percentual de execução realizado no ano de 2007.  

PROCESSO Nº 25.120.005.066/2005-73 

OBRA: 

Construção dos sistemas de abastecimento de água das 

aldeias de Santa Maria do Taboca e Nova Esperança no 

Município de Itacoatiara e Novo Airão. 

CONTRATO Nº: 11/2006 

VALOR R$: 

R$ 186.505,69  

SANTA MARIA DO TABOCA  (R$ 90.053,84)   

NOVA ESPERANÇA R$ 96.451,85) 



 
 
 

 
 

 

PERCENTUAIS DE EXECUÇÃO FÍSICA 

1. SISTEMA SIMPLIFICADO DA ALDEIA DE SANTA MARIA DO  

TABOCA 

Item Discriminação Valor total 
(R$) 

Valor  
medido 

(R$) 

Valor da 
medição 

(R$) 

Valor a 
Medir (R$) 

% 
Executado 

1 INSTALAÇÃO DA 
OBRA 

6.960.16 6.960.16 0.00 0.00 100.00 

2 CAPTAÇÃO E 
ENERGIA 

49.307.44 49.307.44 0,00 0,00 100.00 

3 RESERVAÇÃO 9.601.27 9.601.27 0.00 0.00 100.00 

4 ABRIGO 6.502.88 6.502.88 0.00 0.00 100.00 
5 CHAFARIZ-

ALTERADO P/ 
REDE/LIGAÇÃO 

6.023.48 6.023.48 0,00 0,00 100.00 

6 CERCA 5.766.67 5.766.67 0.00 0.00 100.00 

7 REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO 

5.891.94 5.891.93 0.00 0.00 100.00 

8 ADITIVO (NOVO 
POÇO TUBULAR) 

34.071.98 34.071.98 0,00 0.00 0.00 

  TOTAL 124.125.82 124.125.82 0,00 0,00 100.00 
 

 

2. SISTEMA SIMPLIFICADO DA ALDEIA NOVA ESPERANÇA  

Item Discriminação Valor total 
(R$) 

Valor 
medido 

(R$) 

Valor da 
medição 

(R$) 

Valor a 
Medir (R$) 

% 
Executado 

1 INSTALAÇÃO DA 
OBRA 

6.960.16 6.960.16 0.00 0.00 100,00 

2 CAPTAÇÃO E 
ENERGIA 

49.307.44 49.307.44 0.00 0.00 100,00 

3 RESERVAÇÃO 9.601.27 9.601.27 0.00 0.00 100,00 

4 ABRIGO 6.502.88 6.502.88 0.00 0.00 100,00 

5 CHAFARIZ 6.023.49 6.023.49 0.00 0.00 100,00 

6 CERCA 5.766.67 5.766.67 0.00 0.00 100,00 

7 REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO 

5.891.94 5.891.94 0.00 0.00 100,00 

8 EQUIPAMENTOS E 
ACESSÓRIOS 

6.398.00 6.398.00 0.00 0.00 100,00 

  TOTAL 96.451.85 96.451.85 0.00 0,00 100.00 

 

Conforme se observa, as obras realizadas foram totalmente 

concluídas e estão atendendo os anseios das duas comunidades 

indígenas onde moram 155 indígenas. Com isso, espera-se contribuir 



 
 
 

 
 

para a redução das doenças de veiculação hídrica e melhorar a qualidade 

de vida das pessoas ali residentes. Os recursos empregados foram da 

Programação Funasa referente a ano de 2006 e as obras só foram 

concluídas em 2007.  
 

PROCESSO N.º: 25120.007.821/2005-54 

OBRA: 

Construção do Sistema de Abastecimento de água das aldeias 

indígenas de Laguinho Beacin, Fronteira e Limão no município 

de Borba 

CONTRATO Nº: 11/2006 

VALOR R$: R$ 224.920,98 

Fonte: Relatório final junho 2007.   
 

PERCENTUAIS DE EXECUÇÃO FÍSICA 

1. SISTEMA SIMPLIFICADO DA ALDEIA LAGUINHO DO BEACI N 

  
Item Discriminação Valor total 

(R$) 
Valor 

medido 
(R$) 

Valor da 
medição 

(R$) 

Valor a 
Medir (R$) 

% 
Executado 

1 INSTALAÇÃO DA 
OBRA 

6.337.37 6.337.37 0.00 0.00 100.00 

2 CAPTAÇÃO 38.493.98 38.493.98 0,00 0.00 100.00 

3 RESERVAÇÃO 16.473.29 16.473.29 0.00 0.00 100.00 

4 ABRIGO 5.365.96 5.365.96 0.00 0.00 100.00 

6 CERCA 3.592.73 3.592.73 0,00 0.00 100.00 

7 REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO 

22.121.20 22.121.20 0.00 0.00 100.00 

  TOTAL 92.384.53 92.384.53 0,00 0.00 100.00 
 

 

2. SISTEMA SIMPLIFICADO DA ALDEIA FRONTEIRA 

Item Discriminação Valor total 
(R$) 

Valor 
medido 

(R$) 

Valor da 
medição 

(R$) 

Valor a 
Medir (R$) 

% 
Executado 

1 INSTALAÇÃO DA 
OBRA 

6.337.37 6.337.37 0.00 0.00 100.00 

2 CAPTAÇÃO 38.493.98 38.493.98 0,00 0.00 100.00 
3 RESERVAÇÃO 16.473.29 16.473.29 0.00 0.00 100.00 
4 ABRIGO 5.365.96 5.365.96 0.00 0.00 100.00 

6 CERCA 3.592.73 3.592.73 0.00 0.00 100.00 

7 REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO 

10.342.98 10.342.98 0.00 0.00 100.00 

  TOTAL 80.606.31 80.606.31 0,00 0.00 100.00 



 
 
 

 
 

3. SISTEMA SIMPLIFICADO DA ALDEIA LIMÃO 

Item Discriminação Valor total 
(R$) 

Valor medido 
(R$) 

Valor da 
medição (R$)  

Valor a 
Medir (R$) 

% Executado  

1 INSTALAÇÃO DA OBRA 6.337.37 6.337.37 0.00 0.00 100.00 

2 CAPTAÇÃO 38.493.98 38.493.98 0,00 0.00 100.00 

3 RESERVAÇÃO 16.473.29 16.473.29 0.00 0.00 100.00 

4 ABRIGO 5.365.96 5.365.96 0.00 0.00 100.00 

6 CERCA 3.592.73 3.592.73 0,00 0.00 100.00 

7 REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO 

10.342.98 10.342.98 0.00 0.00 100.00 

8 EQUIPAMENTOS E 
ACESSÓRIOS 

4.270.40 4.270.40 0,00 0.00 0.00 

  TOTAL 84.876.71 84.876.71 0,00 0.00 100.00 

Fonte: Relatório de fiscalização de obra n.º 05 - final 
 

As obras dos três sistemas simplificados de abastecimento de água 

foram iniciadas em 2006 e concluídas em 2007. As obras foram 

realizadas com recursos financeiros da Programação Funasa e estão 

atendendo as três comunidades indígenas com água potável. Com isso, 

espera-se contribuir para a redução das doenças de veiculação hídrica e 

melhorar a qualidade de vida das 350 pessoas ali residentes.  

PROCESSO N.º: 25120.005.065/2005-29 

OBRA: 

Construção do Sistema de Abastecimento de água nas 

aldeias indígenas de Nova Itália, Bom Pastor e Canimaru 

no município de Amaturá/AM. 

CONTRATO Nº: 10/2006 

VALOR R$: 377.023,99 

 
PERCENTUAIS DE EXECUÇÃO FÍSICA 

 
SISTEMAS SIMPLIFICADOS DAS ALDEIAS INDÍGENAS DE NOV A 

ITÁLIA, BOM PASTOR E CANIMARU NO MUNICÍPIO DE 

AMATURÁ/AM. 

 As obras constantes desse processo foram concluídas em 2007 e já 

estão em funcionamento, estando atendendo uma população indígena de 

1.567 pessoas. 

 



 
 
 

 
 

PROCESSO N.º: 24120.007.086/2006-60 

OBRA: 

Construção dos sistemas de abastecimento de água das 

aldeias indígenas de Vila Batista, Vila da Paz, Nova Alegria e 

São Francisco de Assis no município de Parintins – AM 

CONTRATO Nº: 08/2007 

VALOR R$: 211.998,12 

 

PERCENTUAIS DE EXECUÇÃO FÍSICA 

 
1. SISTEMA SIMPLIFICADO DA ALDEIA VILA BATISTA 

 
Item Discriminação Valor total 

(R$) 
Valor  

medido (R$)  
Valor da 
medição 

(R$) 

Valor a 
Medir (R$) 

% Executado  

1 SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

2.992.00 2.992.00 0.00 0.00 100.00 

2 CAPTAÇÃO 30.235.20 3.899.20 24.360.00 1.976.00 93.46 

3 RESERVAÇÃO 4.246.00 0.00 0.00 4.246.00 0.00 

4 ABRIGO 3.772.06 0.00 0.00 3.772.06 0.00 

5 CHAFARIZ 1.700.92 0.00 0.00 1.700.92 0.00 

6 CERCA 3.749.68 0.00 0.00 3.749.68 0.00 

7 REDE DE 
DISTRIBIÇÃO 

3.416.00 0.00 0.00 3.416.00 0.00 

  TOTAL 50.111.86 6.891.20 24.360.00 18.860.66 62.36 

 

2. SISTEMA SIMPLIFICADO DA ALDEIA VILA DA PAZ 

Item Discriminação Valor total 
(R$) 

Valor 
medido (R$)  

Valor dessa 
medição 

(R$) 

Valor a 
Medir (R$) 

% 
Executado 

1 SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

2.992.00 2.992.00 0.00 0.00 100.00 

2 CAPTAÇÃO 30.235.20 3.899.20 26.336.00 0.00 100.00 

3 RESERVAÇÃO 4.246.00 0.00 4.246.00 0.00 0.00 

4 ABRIGO 3.772.06 0.00 3.772.06 0.00 100.00 

5 CHAFARIZ 1.700.92 0.00 0.00 1.700.92 0.00 

6 CERCA 3.749.68 0.00 0.00 3.749.68 0.00 
7 REDE DE 

DISTRIBIÇÃO 
3.416.00 0.00 0.00 3.416.00 0.00 

  TOTAL 50.111.86 6.891.20 34.354.06 8.866.60 82.31 

 

 

3. SISTEMA SIMPLIFICADO DA ALDEIA NOVA ALEGRIA 



 
 
 

 
 
Item Discriminação Valor total 

(R$) 
Valor já 
medido 

(R$) 

Valor dessa 
medição 

(R$) 

Valor a 
Medir (R$) 

% 
Executado 

1 SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

2.992.00 2.992.00 0.00 0.00 100.00 

2 CAPTAÇÃO 30.235.20 4.259.26 25.975.94 0.00 100.00 
3 RESERVAÇÃO 4.246.00 4.246.00 0.00 0.00 0.00 
4 ABRIGO 3.772.06 3.772.06 0.00 0.00 100.00 

5 CHAFARIZ 1.700.92 1.700.92 0.00 0.00 100.00 

6 CERCA 3.749.68 3.749.68 0.00 0.00 100.00 

7 REDE DE 
DISTRIBIÇÃO 

3.416.00 3.416.00 0.00 0.00 0.00 

8 EQUIPAMENTO 
RESERVA 

11.550.68 9.200.00 2.350.68 0.00 0.00 

 TOTAL  61.662.54 24.135.92 28.326.62  5.08 
 

4. SISTEMA SIMPLIFICADO DA ALDEIA SÃO FRANCISCO 

Item Discriminação Valor total 
(R$) 

Valor já 
medido 

(R$) 

Valor dessa 
medição 

(R$) 

Valor a 
Medir (R$) 

% 
Executado 

1 SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

2.992.00 2.992.00 0.00 0.00 100.00 

2 CAPTAÇÃO 30.235.20 4.259.26 25.975.94 0.00 100.00 
3 RESERVAÇÃO 4.246.00 4.246.00 0.00 0.00 0.00 
4 ABRIGO 3.772.06 3.772.06 0.00 0.00 100.00 

5 CHAFARIZ 1.700.92 1.700.92 0.00 0.00 100.00 

6 CERCA 3.749.68 3.749.68 0.00 0.00 100.00 

7 REDE DE 
DISTRIBIÇÃO 

3.416.00 3.416.00 0.00 0.00 0.00 

8 EQUIPAMENTO 
RESERVA 

11.550.68 9.200.00 2.350.68 0.00 0.00 

 TOTAL  61.662.54 24.135.92 28.326.62  5.08 
 

RESUMO GERAL DESTE PROCESSO 

Item Discriminação Valor total 
(R$) 

Valor 
medido 

(R$) 

Valor das 
medições 

(R$) 

Valor a 
Medir (R$) 

% 
Executado 

1 SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

 
11.968.00 

 
11.968.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
100.00 

2 CAPTAÇÃO 120.940.80 16.316.92 102.647.88 1.976.00 98.37 

3 RESERVAÇÃO 16.984.00 8.492.00 4.246.00 4.246.00 0.00 

4 ABRIGO 15.088.24 7.544.12 3.772.06 3.772.06 75.00 
5 CHAFARIZ 6.803.68 3.401.84 0.00 3.401.84 50.00 
6 CERCA 14.998.72 7.499.36 0.00 7.499.36 50.00 
7 REDE DE 

DISTRIBIÇÃO 
13.664.00 6.832.00 0.00 6.832.00 0.00 

8 EQUIPAMENTO 
RESERVA 

 
11.550.68 

 
9.200.00 

 
2.350.68 

 
0.00 

 
100.00 

  TOTAL 211.998.12 62.054.24 113.016.62 27.727.26 82.58 
Fonte: Relatório de Fiscalização da Obra nº 02. 



 
 
 

 
 
 

 Das quatro obras constantes deste processo, uma já está concluída e 

as três restantes encontram-se em fase de conclusão.  
 

PROCESSO N.º: 25.120.007.102/2006-14 

OBRA: 

Melhorias e Ampliação de Sistemas de Abastecimento 

de água nas aldeias Piranha, Jutaí e Kwatá no 

município de Borba e Ponta Natal e Boca do Jawari no 

Município de Manicoré.  

CONTRATO Nº: 01/2007  

VALOR R$: 277.811,56 

 

PERCENTUAIS DE EXECUÇÃO FÍSICA  

 
1. ALDEIA PIRANHA - BORBA 

Item Discriminação Valor total 
(R$) 

Valor  
medido (R$) 

Valor das 
medições 

(R$) 

Valor a 
Medir (R$)  

% 
Executad

o 
1 INSTALAÇÃO DA 

OBRA 
6.084.60 6.084.60 0.00 0.00 100.00 

2 CAPTAÇÃO 31.144.28 19.357.20 0.00 11.787.08 62.15 

3 RESERVAÇÃO 16.179.08 0.00 0.00 16.179.08 0.00 

4 ABRIGO 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

5 CERCA 3.510.46 0.00 0.00 3.510.46 0.00 

6 REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO 

5.314.24 5.314.24 0.00 0.00 100.00 

  TOTAL 62.232.66 30.756.04 0.00 31.476.62 49.42 
 

2. ALDEIA JUTAÍ – BORBA 

Item Discriminação Valor total 
(R$) 

Valor  
medido (R$) 

Valor das 
medições 

(R$) 

Valor a 
Medir (R$) 

% 
Executado 

1 INSTALAÇÃO DA 
OBRA 

6.084.60 6.084.60 0.00 0.00 100.00 

2 CAPTAÇÃO 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

3 RESERVAÇÃO 16.179.08 0.00 0.00 16.179.08 0.00 

4 ABRIGO 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

5 CERCA 3.510.46 0.00 0.00 3.510.46 0.00 

6 REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO 

5.314.24 5.314.24 0.00 0.00 100.00 

7 EQUIPAMENTOS E 
ACESSÓRIOS 

14.101.50 1.549.44 0.00 12.552.06 0.00 

  TOTAL 45.189.88 12.948.28 0.00 32.241.60 28.65 

 3. ALDEIA KWATÁ – BORBA 



 
 
 

 
 
Item Discriminação Valor total 

(R$) 
Valor já 

medido (R$)  
Valor da 
medição 

(R$) 

Valor a 
Medir (R$) 

% 
Executado 

1 INSTALAÇÃO DA 
OBRA 

6.084.60 0.00 6.084.60 0.00 100.00 

2 CAPTAÇÃO 31.144.28 0.00 19.357.20 11.787.08 62.15 

3 RESERVAÇÃO 16.179.08 0.00 0.00 16.179.08 0.00 

4 ABRIGO 5.685.52 0.00 0.00 5.685.52 0.00 

5 CERCA 3.510.46 0.00 0.00 3.510.46 0.00 

6 REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO 

5.314.23 0.00 0.00 5.314.23 0.00 

 TOTAL 67.918.17 0.00 25.441.80 42.476.37 37.46 
 

                             RESUMO DE EXECUÇÃO DAS ALDEIAS DO MUNICÍPIO DE BORBA 
 
Item Discriminação Valor total 

(R$) 
Valor 

medido (R$)  
Valor da 
medição 

(R$) 

Valor a 
Medir (R$) 

% 
Executado 

1 INSTALAÇÃO DA 
OBRA 

18.253.80 12.169.20 6.084.60 0.00 100.00 

2 CAPTAÇÃO 62.288.56 19.357.20 19.357.20 23.574.16 62.15 

3 RESERVAÇÃO 48.537.24 0.00 0.00 48.537.24 0.00 

4 ABRIGO 5.685.52 0.00 0.00 5.685.52 0.00 

5 CERCA 10.531.38 0.00 0.00 10.531.38 0.00 

6 REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO 

15.942.71 10.628.48 0.00 5.314.23 66.67 

7 EQUIPAMENTOS E 
ACESSÓRIOS 

14.101.50 1.549.44 0.00 12.552.06 10.99 

  TOTAL 175.340.71 43.704.32 25.441.80 106.194.59 39.44 

 

 4. ALDEIA PONTA NATAL - MANICORÉ 

Item Discriminação Valor total 
(R$) 

Valor 
medido (R$)  

Valor da 
medição 

(R$) 

Valor a 
Medir (R$) 

%  
Executado  

1 INSTALAÇÃO DA 
OBRA 

6.084.60 0.00 6.084.60 0.00 100.00 

2 CAPTAÇÃO 31.144.28 0.00 19.357.20 11.787.08 62.15 

3 RESERVAÇÃO 16.179.08 0.00 0.00 16.179.08 0.00 

4 ABRIGO 5.775.26 0.00 0.00 5.775.26 - 

5 CERCA 3.510.46 0.00 0.00 3.510.46 0.00 

6 REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO 

11.161.75 0.00 7.507.03 3.654.72 67.26 

7 EQUIPAMENTOS E 
ACESSÓRIOS 

4.637.96 0.00 0.00 4.637.96 - 

  TOTAL 78.493.39 0.00 32.948.83 45.544.56 41.98 
 

 

  

5. ALDEIA BOCA DO JAWARI 



 
 
 

 
 
Item Discriminação Valor total 

(R$) 
Valor  

medido (R$)  
Valor da 
medição 

(R$) 

Valor a 
Medir (R$) 

% 
Executado 

1 INSTALAÇÃO DA 
OBRA 

6.084.60 0.00 0.00 6.084.60 0.00 

2 CAPTAÇÃO 17.892.86 0.00 0.00 17.892.86 0.00 

3 RESERVAÇÃO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 ABRIGO 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

5 CERCA 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

6 REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO 

0.00 0.00 0.00 0.00 - 

7 EQUIPAMENTOS E 
ACESSÓRIOS 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL 23.977.46 0.00 0.00 23.977.46 0.00 

 

RESUMO DE EXECUÇÃO DAS ALDEIAS DO MUNICÍPIO DE 

MANICORÉ 

Item Discriminação Valor total 
(R$) 

Valor 
medido (R$)

Valor da 
medição 

(R$) 

Valor a 
Medir (R$) 

% 
Executado 

1 INSTALAÇÃO DA 
OBRA 

12.169.20 0.00 6.084.60 6.084.60 50.00 

2 CAPTAÇÃO 49.037.14 0.00 19.357.20 29.679.94 39.47 
3 RESERVAÇÃO 16.179.08 0.00 0.00 16.179.08 0.00 

4 ABRIGO 5.775.26 0.00 0.00 5.775.26 0.00 

5 CERCA 3.510.46 0.00 0.00 3.510.46 0.00 

6 REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO 

11.161.75 0.00 7.507.03 3.654.72 67.26 

    7 EQUIPAMENTOS E 
ACESSÓRIOS 

4.637.96 0,00 0,00 4.637.96 0,00 

8 TOTAL  102.470.85 0.00 32.948.83 69.522.02 32.15 

 

 As obras constantes deste processo (PROCESSO N.º 

25.120.007.102/2006-14)  estão em andamento. O retardamento de sua 

execução tem sido motivado pelo aumento da freqüência de chuvas na 

região, dificultando o acesso de materiais até o local das obras. 

 

Ação: 0798 – Apoio ao Controle da Qualidade da Água  Para 

Consumo Humano 

 O objetivo desta ação é apoiar técnica e financeiramente os 

responsáveis pela operação de sistemas ou solução alternativa de 

abastecimento de água visando à melhoria dos procedimentos de controle 



 
 
 

 
 

da qualidade da água e o atendimento dos padrões de potabilidade 

estabelecidos na legislação vigente.  

Esta ação, na Coordenação Regional do Amazonas, tem sido 

voltada para o abastecimento de água em aldeias indígenas. No ano de 

2007 foram monitoradas 36 Soluções Alternativas Coletivas de 

abastecimento de água.  

 Consolidado das atividades realizadas em 2007 em r elação à ação 

supracitada .  

 

   No Quadro 03 estão os consolidados das atividades realizadas em 

terras indígenas e municípios com ênfase para o numero total de SAA e 

SAC para os quais foram prestados serviços relacionados à qualidade da 

água, seja para monitoramento, controle ou caracterização de manancial.  

Quadro 03 – Consolidado das atividades realizadas no exercício de 

2007 

Quadro Resumo – Atendimento 

Número de Aldeias visitadas 38 

Número de outras localidades trabalhadas (não indígenas) 26 

População indígena beneficiada 12.448 

Número de SAA e SAC, monitorados. 36 

Número de amostras de água coletadas 485 

Número de Análises Físico-Químicas realizadas 2.574 

Número de Análises Microbiológicas realizadas 370 

Número de sistemas de desinfecção instalados 13 

SAA = Serviço de Abastecimento de Água; SAC  = Solução Alternativa Coletiva 

 

Quadro 10 - Recursos Financeiros descentralizados e m 2007 para o 

Controle da Qualidade da Água em terras indígenas –  IQUALIAGUA 



 
 
 

 
 
Item Discriminação Valor total 

(R$) 
Valor 

medido (R$)
Valor da 
medição 

(R$) 

Valor a 
Medir (R$) 

% 
Executado 

1 INSTALAÇÃO DA 
OBRA 

12.169.20 0.00 6.084.60 6.084.60 50.00 

2 CAPTAÇÃO 49.037.14 0.00 19.357.20 29.679.94 39.47 

3 RESERVAÇÃO 16.179.08 0.00 0.00 16.179.08 0.00 

4 ABRIGO 5.775.26 0.00 0.00 5.775.26 0.00 

5 CERCA 3.510.46 0.00 0.00 3.510.46 0.00 
6 REDE DE 

DISTRIBUIÇÃO 
11.161.75 0.00 7.507.03 3.654.72 67.26 

    7 EQUIPAMENTOS E 
ACESSÓRIOS 

4.637.96 0,00 0,00 4.637.96 0,00 

8 TOTAL  102.470.85 0.00 32.948.83 69.522.02 32.15 

 

ATIVIDADES DE ROTINA 

 Além das atividades programadas para serem executadas em 2007, 

muitas outras foram executadas, como: 

Na parte administrativa da Divisão de Engenharia de Saúde 

Pública foram realizadas as seguintes atividades: 

1. Elaboração de 255 Propostas de Concessão de Diárias para todo quadro 

funcional da DIESP a fim de atender as demandas de supervisão técnica, 

fiscalização, visitas técnicas preliminares, monitoramento da qualidade da 

água, visitas técnicas iniciais e finais de obras resultantes de convênios 

celebrados com Funasa em todo o Estado do Amazonas.  

2. Realização de 41 Pedidos de Bens de Serviços.   

3. Outros serviços de rotina do setor. 

 

PROBLEMAS ENCONTRADOS  

1. Formalização de Convênios, Acompanhamento de obras e outras 

atividades. 

1.1 Exigüidade de tempo para análise de projetos para formalização 

de convênios; 

1.2 Problema de acesso ao SISCON; 

1.3 Projetos incompletos e mal elaborados pelas Prefeituras; 



 
 
 

 
 

1.4 O não atendimento em tempo hábil, pelas Prefeituras ou 

Convenentes, de documentação relativa aos projetos de saneamento; 

1.5 Dificuldade de realização de visita técnica e acompanhamento 

de convênio devido à extensão territorial do Estado, grandes distâncias e 

inacessibilidade em determinados períodos do ano; 

1.6 Quadro reduzido de técnicos para analise, aprovação e 

acompanhamento de projetos de obras de saneamento resultantes de 

convênios, agravado pela extinção dos contratos dos engenheiros 

contratados pelas ONG´s e consultores por produtos; 

1.7 Centralização da aquisição de passagens aérea na presidência 

da Funasa com descompasso devido ao fluxo de relatórios; 

1.8 Estrutura logística insuficiente (transporte fluvial/combustível) 

nos principais pontos de apoio para acompanhamento da execução de 

obras resultantes de convênio e por administração indireta. 

1.9 Não viabilização do pagamento de diárias em tempo hábil aos 

servidores que se deslocam para outras localidades a fim de executar 

missões relacionadas ao trabalho. 

 

2. Soluções Propostas:  

2.1    Contratação de empresa aérea que possua hidroavião e/ou 

helicóptero, de embarcação tipo expresso (rápido) nas localidades onde a 

Funasa não possui apoio logístico para realização das visitas técnicas 

preliminares para formalização de convênios; 

2.2  Maior divulgação aos interessados, das orientações para 

elaboração de projetos, visando apresentá-los devidamente corretos; 

2.3  Atendimento pelos interessados das pendências relatadas, o 

mais breve possível; 

2.4  Contratação de técnicos qualificados principalmente na área de 

Engenharia de Saúde Pública; 

2.5  Desburocratizar o processo de aquisição de passagens e de 

pagamento de diárias para os servidores que se deslocam de seu local de 

trabalho para cumprir missão em outras localidades. 



 
 
 

 
 

2.6  Efetivação de parceria com os Municípios Conveniados na 

questão do apoio logístico para acompanhamento e fiscalização das 

obras. 

 

PERSPECTIVAS PARA 2008 

  Os principais eixos de atuação da Divisão de Engenharia de 

Saúde Pública para o ano de 2008 estão pautados nas seguintes ações: 

  1. Dotar as comunidades indígenas com abastecimento de 

água potável com aplicação de recursos do ano de 2007; 

  2. Conclusão das obras em andamento; 

  3. Viabilizar a contratação de obras e serviços para 

abastecimento de água em áreas indígenas com recursos de 2008; 

  4. Assegurar a operação e manutenção dos serviços de 

saneamento em áreas indígenas; 

  5. Implantar programa de controle da qualidade da água 

para consumo humano em aldeias indígenas para atender as exigências 

da Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde; 

  6. Implantar sistema de desinfecção da água nos sistemas 

de abastecimento das áreas indígenas que ainda não foram 

contemplados com essa medida. 

  7.  Decréscimo das ações de saneamento em função da 

redução do corpo técnico da Divisão de Engenharia de Saúde Pública da 

Coordenação Regional, principalmente nas ações de análise, aprovação e 

acompanhamento de convênios. 

 

CONCLUSÃO 

Apesar das dificuldades enfrentadas para a realização de um 

trabalho mais profícuo, acredita-se que as ações desenvolvidas pela 

Divisão de Engenharia de Saúde Pública, da Coordenação Regional do 

Amazonas, no ano de 2007 atingiram a maioria dos objetivos propostos. 

 

 



 
 
 

 
 

                      DSEI MÉDIO PURUS 

 

PROGRAMA: 0150 – Identidade Étnica e Patrimônio Cul tural dos 

Povos Indígenas .  

AÇÃO: 2272  – Gestão e Administração do Programa; 

Conforme a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos 

Indígenas, “os Distritos Sanitários estão organizados a partir de uma rede 

de serviços de atenção básica de saúde dentro das áreas indígenas, 

integradas e hierarquizadas com complexidade crescente e articuladas 

com a rede do SUS”. Tentando viabilizar esta rede de serviço junto às 

normas institucionais, o DSEI-Médio Purus, foi implantado em meados de 

1999, com uma extensão territorial de 158.162.2 Km², abrangendo os 

municípios de Lábrea, Canutama e Tapauá, com sua sede situada em 

Lábrea. Atualmente a população indígena é composta por 4.758 

habitantes, com 08 Etnias, (Apurinã, Banawá, Deni, Jamamadi, Jarawara, 

Mamuri, Paumari, Suruwahá), divididos em 10 pólos-base (Tumiãa, São 

Pedro, Crispim, Casa Nova, Japiim, Iminaã, Abaquadi, Tawamirim, 

Marrecão, CASAI), com um total de 69 aldeias e 02 CASAI’s (Lábrea e 

Tapauá), para atendimento da população referenciada dos pólos. Os 

Pólos-Base absorvem as demandas de média complexidade de forma 

bastante heterogênea pela insuficiência ou inexistência de serviços na 

rede SUS, havendo a necessidade de encaminhamento de pacientes à 

cidade de Manaus para realização de atendimentos especializados, 

exames complementares, próteses e órtese. 

Quanto ao quadro de profissionais de Nível Superior poderemos 

realizar uma análise comparativa referente ao ano de 2006 e 2007, para 

que possamos mostrar o aumento de equipe multidisciplinar atuante no 

DSEI-MP. 

 

 

 



 
 
 

 
 

Quadro de Funcionários 

Profissional Quantitativo em 2006 Quantitativo em 2 007 

Enfermeiros 07 09 

Nutricionista 00 01 

Farm/bioquímica 00 01 

Assist. Social 00 01 

Odontólogos 03 05 

Técnicos Enfermagem 09 26 

ACD 00 02 

AIS 40 65 

AISAN 10 16 

 

Comparativos de dificuldades existentes em 2006 e melhorias 

apresentadas em 2007 após o aumento da equipe Multidisciplinar no Dsei 

Médio Purus: 

Dificuldades 2006 Melhorias 2007 

Enfermeiros responsáveis por 

vários programas de saúde devido 

ao numero insuficiente dos 

mesmos; 

Formulários de acompanhamentos 

com carência de informações;  

Debilidade na assistência e 

acompanhamentos dos programas 

preconizados pelo Ministério da 

Saúde; 

Carência de repasse de informação 

de doenças compulsórias. 

 

Individualidade dos programas; 

Confecção de novos formulários; 

Consolidação de todos os dados; 

Padronização das fichas de 

notificação; 

Implantação de novos programas 

protocolados; 

Informatização de dados no 

sistema; 

Organização e atualização do 

SIASI/SIVEP; 

Pólos bases com equipes 

permanentes em área. 

 



 
 
 

 
 

Com relação à estrutura física e equipamentos permanentes do Dsei, 

existe a necessidade urgente de tomar providências, sob pena do DSEI 

ficar impossibilitado de realizar as ações nas aldeias:  

 

Necessidades estruturais do DSEI MÉDIO PÚRUS  

Estrutura física Problemas/ Providências 

Sede do DSEI: 

 

Ampliação e construção do 

almoxarifado para armazenamento 

de medicamentos, pintura interna e 

externa. 

Veículos: 

 

Estão necessitando de manutenção 

(latarias, alinhamento e mecânica); 

Motores de popa / rabetas 

verticais  (15 e 40 HP): 

 

Encontram-se todos sucateados, 

sendo mais coerente substituí-los 

do que recuperá-los; 

Motores de popa rabetas longas  

(5,5,  8 e 11 HP): 

Precisam de manutenção, assim 

também como suas canoas;  

Comunicação:  Aproximadamente 70% das 

comunidades necessitam de rádio-

fonias. 

Flutuante: 

 

Pintura interna e externa, 

substituição de portas (02) e 

janelas (04); 

 

PROGRAMAS DE SAÚDE DESENVOLVIDOS NO DSEI-MP E METAS  

ALCANÇADAS  

Programas Metas 

Hiperdia Notificação de todos os pacientes; 

Acompanhamento dos casos notificados; 

Padronização do tratamento com assistência 

médica e laboratorial; 



 
 
 

 
 

Assistência farmacêutica. 

 

Tuberculose e Hanseníase 

Palestras educativas em todas comunidades;    

Busca ativa aos pacientes sintomáticos;  

Tratamento e Acompanhamento monitorando os 

pacientes Tuberculínicos e Hansenianos; 

Rastreamento e tratamento profilático dos 

comunicantes.  

Crescimento e 

Desenvolvimento 

Acompanhamento de crianças de 0 a 07 anos; 

Monitoramento da situação nutricional; 

Parcerias com outras instituições; 

Execução e repasse no controle da diarréia. 

DST/AIDS e 

Hepatites virais 

Entrega regular de preservativo; 

Coleta de PCCUM e acompanhamento dos casos 

encontrados; 

Sorologia pra Hepatites Virais; 

Acompanhamento da vacinação contra Hep. B e do 

cartão vacinal; 

Palestras em escolas nas aldeias, com assuntos 

relacionados a DST/Aids;  

Capacitação dos profissionais de NS quanto a 

Teste Rápido (TR) para HIV; 

Capacitação dos profissionais em Aconselhamento 

e Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA); 

Capacitação em relação a AbordagemSindrômica; 

Atualização dos técnicos de enfermagem para 

abordagem sindrômica; 

Vigilância das DSTs. 

Assistência 

Farmacêutica 

Mudança da farmácia do prédio em local 

centralizado, proporcionando acesso e facilidade 



 
 
 

 
 

para a distribuição dos fármacos; 

Melhora no atendimento de entregas de 

medicamento vigorando as normas da ANVISA; 

Solicitação e adequação dos fármacos conforme a 

necessidade da população indígena; 

Reorganização dos medicamentos, transportando 

todos da FUNAI e Casai para o Flutuante, local 

onde adaptado com estrados e limpeza geral, 

uniformizando e conservando os medicamentos. 

SISVAN Capacitação em SISVAN 

 

 

 

Imunização 

Reforma na sala de imunização; 

19 ações de imunização, totalizando uma cobertura 

de 76,6%; 

Participação e contemplação MVPI; 

Correção das doses de vacinas no sistema; 

Implantação de novos imunobiológicos e aquisição 

de insumos. 

 

Serviço Social – Avanço para DSEI-MP em 2007 

            Em 2007, foi o primeiro ano com um profissional de Serviço Social, 

desenvolvendo ações de acompanhamento e inserção da população 

indígena aos programas sociais governamentais de cunho social. Dentre 

as principais atividades desenvolvidas destacam-se: 

• Acompanhamento e visitas junto a CASAI 

• Visitas hospitalares (verificar as reais necessidades e evolução 

clinica do pacientes internados). 

• Relatório mensal sobre a natalidade e mortalidade infantil 

indígena. 

• Levantamento de óbitos indígenas. 

• Controle de encaminhamentos (Levantamento de indígenas 

transferidos para Manaus).  

• Viabilizar o serviço funeral junto à Prefeitura de Lábrea. 



 
 
 

 
 

• Inserir os indígenas em programas sociais. 

• Viabilizar junto ao Cartório Certidão de Nascimento Civil 

• Atendimento ao Público indígena (Orientação social) 

• Informativo semanal de pacientes REMOVIDOS para CAPITAL 

 

RESUMO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO D SEI 

MÉDIO PURÚS 

• O DSEI-MP realizou um total de 11 ações de saúde nos Pólos 

Bases. 

• Recadastramento dos povos indígenas; 

• Trabalho com os Programas do Ministério da Saúde; 

• Consultas de enfermagem; 

• Educação em saúde para os indígenas aldeados; 

• Tratamento de Pediculose; 

• Controle de verminose; 

 

AÇÃO: 3869 – Estruturação de Unidades de Saúde para  Atendimento 

à População  

 As reais condições da estrutura dos Dsei serão descritas a seguir: 

• Postos de Saúde :  

No Dsei Lábrea existem 30 postos de Saúde, todos precisam de 

recuperação, e 08 ampliados; 

• Pólos Bases:  

 No Dsei Lábrea existem 09 Pólos Bases, todos estão necessitando de 

recuperação; e 04 de ampliação; 

• CASAI’s: Lábrea e Tapauá: 

As duas Casai´s precisam de reforma geral (pintura, substituição de 

janelas, portas e adequação do sistema elétrico e hidráulico) e a 

localizada no Município de Lábrea, necessitando de ampliação e melhor 

adequação de suas enfermarias; 

 



 
 
 

 
 

O DSEI-MP necessita em caráter de urgência da aquisição de motores 

de popa radio-fonia, matérias permanentes para equipar as unidades de 

saúde em área, visto que sem tais matérias, dificulta significativamente o 

trabalho das equipes em área.  

 

AÇÃO: 6140 – Vigilância e Segurança Alimentar e Nut ricional dos 

Povos Indígenas; 

O Dsei Médio Purus ainda não implantou o cadastro único das 

famílias indígenas. O que se deve em parte, a aquisição de equipamento 

para os pólos-bases os quais necessitam entre outros, de insumos 

básicos como balança adulta e pediátrica assim como as devidas 

manutenções periódicas. 

 

AÇÃO: 6143 – Promoção da Educação em Saúde dos Povo s 

Indígenas; 

O DSEI-MP trabalha em conjunto ao Conselho Distrital de Saúde 

Indígena - CONDISI, com o objetivo de fortalecer o Controle Social. As 

equipes que atuam em área trabalham em todas as ações de saúde com 

educação e saúde, destacando todos os programas preconizados pelo 

Ministério da Saúde, repassando informações a cerca de cada um, 

estimulando e mobilizando todos envolvidos.  

Trabalhamos em parceria com algumas ONG’s, que atuam como 

intérpretes em determinadas aldeias. 

 

AÇÃO: 6501 – Atenção a Saúde dos Povos Indígenas ; 

No ano de 2007 no Dsei Médio Purus as ações de trabalho 

ganharam mais qualidade no que se refere à atenção básica de saúde 

aos indígenas aldeados, o que se deve principalmente a contratação de 

novos profissionais. No entanto dificuldades como a falta de recurso para 

investimento e ainda o insuficiente numero de profissionais impedem a 

consolidação da Missão Institucional da FUNASA.  

 



 
 
 

 
 

Gastos com diária e passagens Dsei Médio Púrus 

Diárias 25.061,38 

Passagens 33.237,79 

 

DSEI MÉDIO SOLIMÕES E AFLUENTES 

O Dsei Médio Solimões e Afluentes, na sua dimensão geográfica 

de atuação implementa ações objetivando a realização da Missão 

Institucional da FUNASA “Realizar ações de Saneamento Ambiental em 

todos os municípios brasileiros e de atenção integral a Saúde Indígena, 

promovendo saúde pública e a inclusão social, com excelência de gestão, 

em consonância com o SUS e com as metas de desenvolvimento do 

milênio”. Iremos discorrer a seguir sobre como os programas e suas 

respectivas ações definidos no Plano Plurianual – PPA estão sendo 

realizadas no contexto do Dsei-MSA. 
 

PROGRAMA: 0150 - Identidade Étnica e Patrimônio Cul tural dos 

Povos Indígenas 
 

Ação: 2272 - Gestão e Administração do Programa. 

No Dsei Médio Solimões e Afluentes, no que se refere a esta ação, 

os resultados no Exercício de 2007 são os pontuados a seguir: 

Neste DSEI, o numero de pessoal ativo è 345  profissionais, 

sendo 23 funcionários do quadro permanente da FUNASA, 24 

colaboradores de nível superior e 298 de nível médio e 01 estagiário de 

ensino médio. O atual quadro de profissionais é insuficiente, em parte 

devido à lotação errada de profissionais técnicos e também devido a não 

contratação de certas categorias técnicas como exemplo o nutricionista. 

O Dsei MSA, dispõe de frota veicular fluvial e terrestre, totalizando 

n: 73 de motores de popa e 11 carros e motos.  Os motores de popa que 

são utilizados nas ações de saúde estavam sucateados, necessitando de 

manutenção e reposição de peças. Como avanço podem ser citados os 

serviços prestados para conserto, manutenção e reposição de peças para 

esses motores. 



 
 
 

 
 

Na estrutura física do Dsei MAS constam como imóveis próprios: 

01 prédio onde funciona a sede do Distrito, 14 Pólos Bases, 01 Casai. 

Como imóveis Alugados: 01 prédio onde funciona a Casai Eirunepé. 

Sobre a manutenção e conservação foram realizados três reformas nos 

estabelecimentos de saúde no exercício de 2007. 

No que se refere à tecnologia da Informação pouco se evoluiu 

neste sentido no Dsei Médio Solimões e Afluentes. No Exercício de 2007 

foram instaladas 04 antenas nos pólos-bases de Barreira da Missão e 

Marajaí, Casai/Tefé e sede do Dsei-MSA, com o objetivo de instalação e 

implantação do SIASI, no entanto o sistema de informações de saúde 

indígena – SIASI ainda é alimentado de forma precária devido a 

problemas estruturais e geográficos regionais. 

Na sede da Coordenação da FUNASA os serviços técnicos e 

administrativos como solicitação de diárias são implementados pelo 

Sistemas Integrados de Passagens e Diárias, no Dsei MSA, as 

solicitações são feitas em modelos impressos e encaminhados a Core 

para solicitação no SIPAD. 

Em caso de passagens aéreas, cabe a Presidência da FUNASA 

em Brasília a emissão. Passagens fluviais, são fornecidas pela empresa 

de sede em Manaus que ganhou Pregão para atender a demanda da 

Core –AM. Abaixo quadro com os valores gastos em 2007 com 

passagens fluviais e diárias no DSEI MSA. 

 Gastos de diárias e passagens fluviais em 2007 

Diárias 39.262,90 

Passagens fluviais 116.659,00 

 

Ação: 3869 - Estruturação de Unidades de Saúde para  Atendimento à 

População Indígena. 

No Dsei – MSA, existem duas Casai´s sendo uma localizada no 

município de Tefé e outra no município de Eirunepé, sendo a primeira 

imóvel da própria instituição necessitando de uma reforma e adaptação 

dos espaços e a segunda situada no município de Eirunepé, um imóvel 



 
 
 

 
 

alugado e impróprio para realizações de ações de saúde. Necessita-se de 

construção imediata de uma Casa do índio e um Pólo-Base, pois na 

estrutura atual funcionam os dois serviços, prejudicando o fluxograma de 

atendimento, ações e permanência das equipes em área, decorrente da 

falta de condições de trabalho e instalações.  

Os pólos-base estão em sua maioria necessitando de reformas 

urgentes, pois os profissionais trabalham em locais insalubres, sem 

respeitarem as regras de biosegurança. 

A radiofonia é o meio de comunicação mais usado pelos pólos, mas em 

vários deles não funcionam seja pela falta do radio ou pela falta de 

bateria, necessitando da aquisição dos mesmos. 

Na mesma situação encontram-se barcos e motores que necessitam tanto 

de manutenção preventiva quanto de aquisição de novos motores. 

A sede do distrito também é inadequada, pois não há garagem, 

almoxarifado, as salas são pequenas e mal divididas e sem iluminação, 

tornando-se insalubres aos profissionais. 

 

RELAÇÃO DE PEDIDOS DE BENS E SERVIÇOS/2007 

ITEM N° PBS VALOR R$ SITUAÇÃO 

01 002/2007 Aquisição de Equipamentos 164.000,00 Não atendido 

02 004/2007 Aquisição de Gás GLP 3.750,00 Atendido 

03 007/2007 Aquisição de Pães 6.050,00 Atendido 

04 
008/2007 Aquisição de Gen. Alim. não 

Perecíveis 
132.500,00 Não atendido 

05 009/2007 Locação de Embarcação 7.670,00 Não atendido 

06 
010/2007 Aquisição de Gen. Alim. Não 

Perecíveis 
61.500,00 Não atendido 

07 011/2007 Aquisição de Gen. Alim. Perecíveis 6.800,00 Não atendido 

08 012/2007 Aquisição de Lubrificantes 77.300,00 Não atendido 

09 013/2007 Manut. de Veículos 5.300,00 Atendido 

10 014/2007 Manut. Equipamentos Ar cond. 1.400,00 Atendido 



 
 
 

 
 

11 015/2007 Conserto da Lancha Kanamarí 3.970,00 Atendido 

12 
016/2007 Aquisição de Peças e Acessórios 

Veículos 
7.900,00 Atendido 

13 017/2007 Aquisição de Equip. Ar cond. Split 7.400,00 Não atendido 

14 018/2007 Aquisição de Gen. Alim. Perecíveis 6.215,00 Não atendido 

15 019/2007 Reforma do Flutuante 7.350,00 Atendido 

16 
020/2007 Locação de Embarcação 

(Vacinação) 
5.800,00 Atendido 

17 021/2007 Locação de Motor de Popa 40 HP 4.800,00 Não atendido 

18 025/2007 Aquisição de Notebooks 7.396,00 Não atendido 

19 029/2007 Aquisição de Gen. Alim; Perecíveis 5.000,00 Não atendido 

20 039/2007 Manut. Lancha 2267 2.250,00 Não atendido 

TOTAL DE PEDIDOS DE BENS DE SERVIÇO ATENDIDOS R$ 36.220,00 

TOTAL DE PEDIDOS DE BENS DE SERVIÇO NÃO 

ATENDIDOS 
R$ 482,831,00 

 

Ação: 4641 - Publicidade de Utilidade Pública. 

A coordenação técnica participou de alguns programas nas rádios 

locais (Rural e radio Xibé), iniciando parcerias com as mesmas para que 

seja cedido espaços mensais para que pudéssemos divulgar as ações e 

informações a serem dadas as populações indígenas. 

 

Ação: 6140 - Vigilância e Segurança Alimentar e Nut ricional dos 

Povos Indígenas. 

Foi realizado em novembro de 2007 o curso em Capacitação para 

o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional envolvendo um 

profissional de nível superior e um de nível médio (enfermeiros e técnicos 

de enfermagem) de cada pólo-base, foram também trocadas balanças 

adulto e pediátrica e demais materiais necessários à implantação do 

programa. 

 



 
 
 

 
 

Ação: 6143 - Promoção da Educação em Saúde dos Povo s Indígenas. 

Assessoramento técnico aos gestores estaduais, municipais, 

técnicos dos DSEI´s, representantes de ONG´s e OSCIP"s, e comunidade 

indígena na elaboração, execução, acompanhamento e supervisão de 

projetos e atividades educativas de caráter permanente; incentivo à 

integração das ações de educação em saúde com o Programa de 

Educação em Saúde e Mobilização Social, visando estimular a 

participação comunitária, o controle e inclusão social e a geração de 

emprego e renda; inclusão do PESMS como condição específica para 

financiamento de projetos de saneamento em áreas indígenas; 

realização, nas aldeias, de planejamento participativo das ações 

educativas. 

 

Ação: 6501 - Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. 

Realizado curso em Capacitação Pedagógica para preparar os 

profissionais de nível superior para capacitarem suas equipes, também foi 

empenhado recurso para realização de capacitação dos Agentes 

indígenas de Saúde, que será realizado em abril deste ano em função da 

invasão da Core-AM nos meses de novembro e dezembro de 2007.    

A equipe técnica inseriu dois supervisores de área na sua composição 

para realizar supervisão da Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena, 

levando-se em conta a extensão geográfica do Dsei-MSA.  

Foram feitas parcerias com alguns representantes das prefeituras para 

que fossem enviados medicamentos e outros insumos através de seus 

próprios meios melhorando a logística de municípios mais distantes e/ou 

que tenham dificuldade de transporte. 

Dificuldades apresentadas: atraso de pagamento das embarcações 

que são responsáveis pelo transporte de pacientes e profissionais, 

prejudicando o atendimento; 



 
 
 

 
 

Os profissionais contratados pela conveniada tiveram seus contratos 

encerrados no mês de outubro de 2007, dando continuidade dos 

trabalhos sem contratação, aguarda-se a efetivação dos novos contratos;  

Algumas prefeituras estão em atraso de pagamentos e outras com 

salários defasados;  

  Dificuldades na emissão de passagens aéreas; 

Não pagamento de diárias no ano de 2007, levando vários servidores 

e colaboradores se negarem a realizar trabalhos em campo em função do 

não recebimento das diárias.  
 

 PROGRAMA: 1203 - Vigilância Epidemiológica e Contro le de 

Doenças Transmissíveis 

Levantamento de dados do arquivo do distrito e informatização do mesmo 

incluindo também Censo Vacinal e Relatório Mensal (COMOA). 

Apresentado aos profissionais de nível superior em reunião técnica as 

morbidades notificáveis através da Portaria 33/SVS de 15 de julho de 

2005 no Diário Oficial nº135 seção 1 pagina 111. 
 

Ação: 3994 - Modernização do Sistema Nacional de Vi gilância em 

Saúde – VIGISUS  

Distribuição em reunião técnica de impressos atualizados para 

coleta de informações precisas e que sejam relevantes para o 

acompanhamento epidemiológico, enfatizando a importância do repasse 

das informações e da qualidade das mesmas.   
 

DSEI ALTO RIO SOLIMÕES  

A Política Nacional de Atenção a Saúde Indígena dos Povos 

Indígenas propõe a estruturação de um modelo diferenciado de atenção à 

saúde dentro as conformidades do Sistema Único de Saúde (SUS). Desta 

forma desde a criação dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

(DSEI), o DSEI Alto Rio Solimões empenha-se em assegurar aos povos 

indígenas o acesso integral à saúde, de modo a favorecer a superação 

dos fatores que os tornam mais vulneráveis aos agravos, respeitando as 

especificidades culturais e epidemiológicas sendo orientado por uma 



 
 
 

 
 

abordagem diferenciada e global, contemplando não somente os 

aspectos de assistência a saúde, mas também o saneamento básico, 

nutrição, habitação, ambiente, educação sanitária e a integração 

instrucional. Para subsidiar as ações foi criada uma rede de serviços nas 

terras indígenas, de forma a superar as deficiências de cobertura, acesso 

e a aceitabilidade do SUS para os indígenas. 
 

AÇÃO: 2272 – GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA 

Dentro do processo de implementação das ações de saúde, o 

DSEI Alto Rio Solimões têm como parceiros a Conveniada FADERH-

AM(Convênio 2428/2006) que  visa apenas à contratação de Recursos 

Humanos  e as Secretarias Municipais de Saúde dos seguintes 

municípios: Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, 

Amaturá, Santo Antônio do Içá, Japurá e Tonantins. A extensão territorial 

do DSEI é de 214.217,8 Km2 e a sede está localizada no município de 

Tabatinga/AM juntamente com a Casa de Saúde Indígena – CASAI. 

A rede de assistência a saúde é composta por 11 Pólos Base 

sendo assim distribuídos (Umariaçú I, Umariaçú II e Belém do Solimões – 

Município de Tabatinga/AM; Filadélfia e Feijoal – Município de Benjamin 

Constant; Vendaval, Campo Alegre e São Paulo de Olivença – Município 

de São Paulo de Olivença/AM; Nova Itália – Município de Amaturá; 

Betânia – Município de Santo Antônio do Içá, Maku-Yuhup – Município de 

Japurá e Tonantins – Município de Tonantins/AM). Além da Casa de 

Saúde Indígena temos também como referência os hospitais municipais. 

O meio de transporte predominante é o Fluvial, mas também se faz 

necessário a utilização de transporte aéreo e terrestre. O transporte fluvial 

é realizado através de motores de popa que foram adquiridos deste a 

implantação do DSEI. Os deslocamentos constantes de pacientes e 

profissionais de saúde são muitas vezes inviabilizados pelo tempo de vida 

útil dos motores de popa tendo a necessidade de aquisição de novos 

motores. O mesmo acontece com os meios de transporte terrestres. O 

DSEI precisa adquirir veículo para dar suporte aos Pólos Base e para o 

deslocamento de pacientes em cada município de referência.  



 
 
 

 
 

O número de Recursos Humanos total do DSEI é 601 funcionários 

distribuídos conforme Tabela de Recursos Humanos DSEI ARS – 2007, 

abaixo descrita. O atual quadro de profissionais administrativos e 

membros da EMSI são insuficientes perante a uma população de 41.066 

indígenas distribuídos em 175 aldeias e para o funcionamento correto do 

DSEI. 

Tabela 01: Recursos Humanos DSEI Alto Rio Solimões,  2007 

Categoria Profissional (N. Superior) Funasa  SAS/MS Conveniada  Vigisus  Município  Outras  Total  

Médico 0 0 0 0 6 0 6 

Enfermeiro 1 0 3 0 20 0 24 

Odontólogo 0 0 0 0 13 0 13 

Nutricionista 0 0 1 0 1 0 2 

Farmaceutico 0 0 0 0 1 0 1 

Assistente Social 0 0 0 0 1 0 1 

Psicólogo 0 0 0 0 0 0 0 

Antropólogo 0 0 0 0 0 0 0 

Administrador 0 0 0 0 0 0 0 

Contador 0 0 0 0 0 0 0 

Outros Prof. de Nível Superior 0 0 0 0 0 0 0 

Total por Instituição 1 0 4 0 42 0 47 
        

Categoria Profissional (N. Médio) Funasa  SAS/MS Conveniada  Vigisus  Município  Outras  Total  

Agente Indígena de Saúde 0 0 115 0 197 0 312 

Agente Indígena de Saneamento 0 0 15 0 27 0 42 

Técnico de Enfermagem 0 0 9 0 37 0 46 

Técnico de Entomologia 0 0 0 0 0 0 0 

Técnico de Higiene Dentária 0 0 0 0 0 0 0 

Técnico de Laborário 0 0 8 0 0 0 8 

Técnico de Administração 0 0 0 0 0 0 0 

Auxiliar de Enfermagem 3 0 17 0 13 0 33 

Auxiliar de Administração 2 0 13 0 0 0 15 

Microscopista 0 0 0 0 0 0 0 

Motorista (viatura terrestre) 1 0 6 0 0 0 7 

Piloto Fluvial ou Motorista Fluvial 0 0 11 0 0 0 11 

Outros Prof. de Nível Médio 16 0 36 0 2 0 54 

Vigilantes (VISAN) 0 0 0 0 0 26 26 

Total por Instituição 22 0 230 0 276 0 554 

        

Soma Total do DSEI 601       



 
 
 

 
 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA:  

As ações de 2007 relacionadas à Assistência Farmacêutica estão 

relacionadas através de tópicos, conforme segue: 

• Reestruturação da Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF, com a 

confecção de prateleiras e grades, pintura e climatização para 

armazenamento e estoque de medicamentos conforme padronização da 

ANVISA; 

• Implementação da seleção de  medicamentos com participação da equipe 

multidisciplinar  saúde indígena, coordenação técnica e chefia do DSEI; 

• Implantação de rotina de aquisição de medicamentos e insumos trimestral 

junto a CORE-AM; 

• Informatização do controle de estoque na CAF; 

• Estabelecimento de fluxo de distribuição de medicamentos e insumos  

nos 11 Pólos e CASAI; 

• Padronização de impressos de solicitação e termo de entrega; 

• Estruturação de postos de medicamentos nos pólos base de Belém do 

Solimões, Feijoal, Filadélfia e Umariaçú I e II; 

• Sensibilização e conscientização do uso racional de medicamentos com 

participação dos profissionais; 

• Supervisão e acompanhamento das atividades relacionadas à Assistência 

Farmacêutica nos 11 Pólos Base e CASAI; 

A distribuição de medicamentos e insumos aos Pólos Base e Casai e 

realizada conforme a demanda de cada Pólo e de acordo com a 

disponibilidade do estoque na CAF. Os medicamentos especiais são 

adquiridos através de recurso da administração direta do DSEI com cota 

mensal estabelecida. O transporte dos medicamentos e insumos da 



 
 
 

 
 

CORE-AM a sede do DSEI-ARS se dá por barcos de linha assim como 

alguns Pólos Base. 

 

AÇÃO: 6140 – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL DOS POVOS INDÍGENAS 

O Ano de 2007 foi marcado pela intensificação da implantação do 

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional Indígena (SISVAN Indígena) 

no Distrito Sanitário Especial indígena do Alto Rio Solimões. Logo foi 

traçado um estratégias e ações para o desenvolvimento do trabalho no 

DSEI.  

As equipes de Saúde do DSEI receberam no ano 2007 Treinamento 

em Serviço no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Dos onzes 

Pólos Bases, dez receberam a capacitação e realização da Pesagem 

Coletiva de crianças menores de cinco anos, sendo que os pólos de 

Filadélfia e Nova Itália foram realizadas chamada Nutricional dessa 

mesma população, contando com apoio das Prefeituras Municipais de 

Benjamin Constant e Amaturá (Tabela 02).       

A implantação do programa deu-se ao longo de todo ano, sendo 

somente o pólo base de Vendaval não beneficiado neste mesmo período, 

por problemas técnicos apresentados no decorrer do processo.  Portanto 

o ano base não possui indicadores suficientes para definir o perfil 

nutricional da população indígena no DSEI Alto Solimões.  

Tabela 02  – Pólos Bases com o SISVAN Indígena implantado 

Município Pólos Bases Implantado  Mês de Implantação 
 Umariaçú I sim mar/07 
Tabatinga Umariaçú II sim nov/06 e out/07 
  Belém Solimões sim set/06 

Feijoal sim mar/07 Benjamin Constant 
Filadélfia sim jan/07 
SPO sim jun/07 
Vendaval não problemas técnicos São Paulo de Olivença 

Campo Alegre sim jun/07 
Amaturá Nova Itália sim ago/07 



 
 
 

 
 

Betânia Santo Antônio Do Içá sim jun/07 
Tonantins Tonantins  sim jun/07 
Fonte: Funasa/DSEI ARS, 2008. 

 

È válido ressaltar que nesse período de implantação foi realizado 

levantamento das necessidades de equipamentos antropométricos e 

conseqüentemente foi constatado a insuficiência desses materiais no 

DSEI. Justificando, ausência de dados e/ou produção de algumas equipes 

que não possuíam material mínimo necessário para dar segmento ao 

programa proposto. 

A Equipe de Vigilância Nutricional do Departamento Nacional de 

Saúde Indígena deram andamento no processo de compra dos 

equipamentos antropométricos, para estruturar o SISVAN nos 34 Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas em todo território nacional.  Chegando ao 

longo no de 2007 no DSEI, os seguintes equipamentos, conforme tabela 

abaixo: 

Tabela 03  – Equipamentos recebidos pelo DSEI Alto Rio Solimões 

no ano de 2007. 

Equipamentos Marca Quantidade 
Mês de 
Recebimento 

        
Balança adulta, mecânica tipo plataforma Welmir 5 Março 
Balança pediátrica mecânica  Welmir 7 Abril 
Balança pediátrica digital Balmak 5 Junho 
Antropômetro portátil de alumínio Equipel 12 Junho 
KIT AIS   174  Abril 
Fonte: Funasa/DSEI ARS, 2008. 

 

 Realizou-se movimentação no DSEI para promover a oficina no 

SISVAN Indígena, com todos os responsáveis pelo programa dos Pólos 

Bases, com o objetivo de fortalecer as ações em Vigilância Alimentar e 

Nutricional, prevista para o mês de novembro, no período de 21 a 23. 

Contudo, a mesma não foi realizada em função da ocupação pelos 

indígenas na Coordenação Regional do Amazonas, inviabilizando os 

processos licitatórios para efetiva logística e programação do evento. 



 
 
 

 
 

PROGRAMA: 1203 – Vigilância Epidemiológica e Contro le de 

Doenças Transmissíveis 

O monitoramento pode ser definido como um processo de coleta de 

informações para avaliar a situação de desenvolvimento das atividades de 

saúde em relação aos seus objetivos e aos resultados esperados. O 

monitoramento e a avaliação são estratégias independentes, porém inter-

relacionadas para se coletar dados e relatar descobertas sobre o bom ou 

mau funcionamento de um projeto ou instituição. O DSEI Alto Rio 

Solimões basea-se no processo de monitoramento para promover a 

credibilidade e relatar os seus resultados. Além disso, o processo ajuda a 

instituição a formular e a justificar as solicitações de recursos, acima de 

tudo, identifica os programas e práticas potencialmente promissoras. 

Baseado no processo de monitoramento os eixos observados e 

avaliados são as atividades exercidas pelos Recursos Humanos 

contratados e também os programas por eles desenvolvidos, sendo: 

Saúde da Mulher e da Criança, Saúde do Adolescente, Saúde do Adulto, 

Saúde do Idoso, Saúde Bucal, SISVAN, DST/AIDS, Tuberculose, Malária, 

Imunização, Vigilância em Saúde. 

Utilizam-se como base para o monitoramento das ações de saúde as 

informações epidemiológicas enviadas mensalmente pelos Pólos Base e 

CASAI e essas são consolidadas na Coordenação Técnica do DSEI Alto 

Rio Solimões gerado a Planilha Anual de Informações Epidemiológicas.  

A qualidade da informação é de suma importância para a Coordenação 

Técnica do DSEI Alto Rio Solimões bem como avaliar e monitorar os 

dados epidemiológicos e se faz necessário a implantação do SIASI 

(Sistema de Atenção a Saúde Indígena). O processo de implantação 

iniciou-se no final do ano de 2006 com as EMSI realizado o 

cadastramento da população assistida. A digitação do cadastro foi 

iniciada em junho de 2007 e atualmente está em fase final de digitação. 

Após treinamento com as equipes de saúde e os responsáveis de cada 

Pólo Base, todo o DSEI poderá contar com informações mais precisas e 

relatórios a disposição para um melhor planejamento das ações. 



 
 
 

 
 

O DSEI Alto Rio Solimões atende a uma população de 41.061 

indígenas pertencentes a 08 povos (Ticuna, Kocama, Kaixana, Canamari, 

Kambeba, Whitota e Maku-Yuhup) distribuídos entre as 175 aldeias que 

formam os 11 Pólos Base de Saúde. 

Considerando os 11 Pólos Base, a Tabela 04  mostra o total de 

populações indígenas do DSEI e também a quantidade de Aldeias por 

Pólo Base. 

Tabela 04:  População Indígena do DSEI – ARS por Pólo Base e Aldeia, Dezembro 2007. 

Pólo Base Nº. Aldeias População Geral 
Belém do Solimões 33 7.279 
Betânia 11 4.038 
Campo Alegre 09 4.490 
Feijoal  14 4.605 
Filadélfia 17 4.409 
Maku  - Yuhup 01 276 
Nova Itália 13 2.241 
SPO - Sede 31 3.397 
Tonantins - Sede 23 1.809 
Umariaçú I 01 1.376 
Umariaçú II 04 3.696 
Vendaval 18 3.450 

TOTAL 175 aldeias 41.066 
Fonte:  Censo Vacinal 2007 – Coordenação Técnica – DSEI-ARS 

 

INDICADORES GERAIS: 

Os indicadores são variáveis que indicam o processo que foi feito 

em relação a metas ou objetivos. Os indicadores de desempenho 

fornecem aos gerentes e avaliadores critérios mensuráveis para 

determinar como seus programas estão em relação à obtenção dos 

resultados esperados. A análise sistemática da situação de saúde requer 

o acompanhamento de indicadores padronizados, capaz de medir, de 

forma sintética, aspectos relevantes do estado de saúde da população e a 

sua correlação com fatores condicionantes e determinantes. 

A seguir, apresenta-se a evolução de indicadores de resultados, com 

base nos dados e informações pertinentes. Esta evolução tem como 

parâmetros a linha base estabelecida no período de 2004 a 2007 e, 

enquanto para que, para alguns outros indicadores a referência é de 2005 

a 2007, dependendo do tipo de dado. 

A Tabela 05  representa os serviços prestados no ano de 2007 pela 

equipe dos 11 Pólos Base que constitui o DSEI Alto Rio Solimões. Os AIS 



 
 
 

 
 

realizaram em torno de 86.441 visitas durante o ano e uma média mensal 

de 7.203 visitas domiciliares o que corresponde a 17,54% da cobertura 

mensal da população do DSEI Alto Rio Solimões (41.066). Esforços para 

descentralizar mais a prestação de serviço do Pólo Base para as aldeias 

de abrangência estão sendo providenciados. A Equipe Multidisciplinar de 

Saúde não deve se concentrar no Pólo Base e sim nas aldeias de sua 

área. Com base nessa política é possível identificar fatores de risco 

inerentes a saúde e também conhecer e entender os conceitos do 

processo saúde doença e suas formas de cura dos indígenas 

trabalhados. 

Tabela 05: Serviços prestados as Aldeias Indígenas do DSEI Alto Rio Solimões, janeiro 

a Dezembro 2007. 

Tabela 05: Serviços prestados as Aldeias Indígenas do DSEI Alto Rio Solimões, janeiro a Dezembro 2007. 
Reuniões Visitas Domiciliares Atendimento/Consulta Procedimentos 

Diversos Categoria Profissional 
Aldeia  PB Total  Aldeia  PB Total Aldeia  PB Total Aldeia  PB Total 

 Médico  446 45 491 172 348 520 2049 10109 12158 1536 7791 9327 

 Enfermagem  573 326 899 1647 1520 3167 2657 16222 18879 1740 10285 12025 

 Aux./Téc. de Enfermagem  1584 143 1727 2351 5703 8054 1211 9703 10914 5204 28505 33709 

 Odontológico  81 79 160 79 138 217 1303 6950 8253 2076 10290 12366 

 AIS  1623 476 2099 24987 61454 86441 7684 7993 15677 6743 4643 11386 

 Téc. Laboratório  104 27 131 321 173 494 500 1807 2307 411 0 411 

TOTAL 4.411 1.096 5.507 29.557 69.336 98.893 15.404 52.784 68.188 17.710 61.514 79.224 

Fonte : Consolidados Epidemiológicos da Coordenação Técnica/DSEI Alto Rio Solimões, 2007. 
 

Na Tabela 04  apresenta-se somente os indicadores do ano de 2007. 

São indicadores básicos, mas que retrata ao DSEI – Alto Rio Solimões no 

ano de 2007. Com base nesses indicadores foi possível estabelecer 

metas de 2008 até 2010. No ano de 2006 o DSEI passou por uma 

formulação de informações epidemiológicas para conseguir responder 

frente a dificuldades de saúde vivenciadas em anos anteriores.  

Ao observarmos a Tabela 04 : percebemos que temos como ponto 

importante o programa de pré-natal e o SISVAN como programas 

prioritários para a melhoria das condições de saúde do DSEI Alto Rio 

Solimões. 

 

Tabela 04: Indicadores do DSEI – Alto Rio Solimões, 2007. 



 
 
 

 
 

INDICADOR VALOR DESCRIÇÃO 

Coeficiente Geral de Mortalidade 2,6 Nº de óbitos / população total x 1000 

Coeficiente de Mortalidade Neonatal 17,0 Nº de óbitos < 28 dias / nascidos vivos x 1000 

Coeficiente de Mortalidade Infantil 
Tardia 

0,0 Nº de óbitos 28 dias a < 1 ano / nascidos vivos x 1000 

Coeficiente de Natimortalidade 26,4 Nº de nasc. mortos / (nasc. vivos + nasc. mortos) x 1000 

Razão de Natimortalidade 27,1 Nº de nasc. mortos / nasc. vivos  x 1000 

Coeficiente de Mortalidade Perinatal 33,5 Nº de nasc. mortos + óbitos < 7 dias / (nasc. vivos + 
nasc. mortos) x 1000 

Coeficiente de Mortalidade Materna 180,8 Nº de óbitos por causas maternas / nascidos vivos x 
100.000 

Coeficiente Geral de Natalidade 26,9 Nº de nasc. vivos/ população total x 1000 

Coeficiente de Fecundidade 105,9 Nº de nasc. vivos/ população feminina de 15-49 anos x 
1000 

Fonte:  Consolidado Epidemiológico da Coordenação Técnica – DSEI-ARS, 2007. 

 

As informações de Coeficiente de Natalidade Geral das populações 

indígenas do DSEI Alto Rio Solimões têm como linha base o período de 

2004 a 2007. É importante ressaltar que todos os dados compõem os 12 

meses de cada ano. 

No gráfico abaixo, Gráfico 01:  Coeficiente de Natalidade Geral das 

Populações Indígenas DSEI-ARS 2004 a 2007, fica evidenciado o 

aumento significativo do coeficiente de Natalidade Geral em 2007. Esse 

coeficiente retrata a importância do trabalho das Equipes 

Multidisciplinares no DSEI Alto Rio Solimões.  A série histórica de anos 

anteriores retrata a dificuldade e o quantitativo inferior de profissionais 

prestando serviços no DSEI no período de 2004 a 2006. 

 
Fonte:  Consolidado Epidemiológico da Coordenação Técnica – DSEI-ARS, 2004 a 2007. 
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No Gráfico 02:  é evidenciada a queda da mortalidade infantil a 

partir do ano de 2006. No ano de 2004 e 2005 o número de registro de 

nascidos vivos e óbitos são muito discrepantes em comparação com o 

ano de 2006 e 2007. Esse fato poderá ser justificado pelo quantitativo de 

Recursos Humanos disponíveis nesses períodos e pelo atraso no repasse 

do recurso à ONG conveniada, estimulando o profissional da Equipe 

Multidisciplinar de Saúde a abandonar suas atividades. 

 

 
Fonte:  Consolidado Epidemiológico da Coordenação Técnica – DSEI-ARS, 2004 a 2007. 

 

Na Tabela 05:  é possível averiguar o aumento da taxa de 

incidência das morbidades no DSEI Alto Rio Solimões. A tabela retrata os 

dados referentes aos anos de 2005 a 2007 por ordem de acometimento. 

Percebe-se um aumento significativo da taxa de 2007 em relação a anos 

anteriores devido à preparação e adequação da equipe de saúde  realizar 

a busca ativa de casos novos.  

A diarréia é uma patologia que tem como ser reduzida através dos 

sistemas de saneamento básico, tratamento dos doentes e educação de 

saúde realizadas pelas Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena. 

Com a instalação de novas estações de tratamento de água e a ativação 

de sistemas inoperantes percebe-se a diminuição dos casos no ano de 

2007. O monitoramento das morbidades é de suma importância para 



 
 
 

 
 

poder traçar o perfil das aldeias indígenas assim como tomar medidas 

cabíveis frente a elas. 

 

Tabela 05:  Taxa de Incidência de Morbidades no DSEI Alto Rio Solimões, 2005 a 2007. 

 

Taxa de incidência 
Morbidade  

2005 2006 2007 

Infecção Aguda Via Aérea Superior 44,7 108,6 173,0 

Diarréia e gastroenterite 129,9 156,8 135,2 

Nasofaringite Aguda (Resfriado) 73,0 48,4 78,3 

Amebíase 31,0 54,2 78,2 

Helmintíase 86,6 42,4 66,3 

Micose 43,2 40,5 64,0 

Malária Vivax 38,2 45,9 61,7 

Dermatite e eczema 23,7 35,7 41,0 

Doenças Infec. Intestinal 35,3 81,5 40,9 

Fonte:  Consolidado Epidemiológico da Coordenação Técnica – DSEI-ARS, 2005 a 2007. 

 

IMUNIZAÇÃO: 

Na Imunização o DSEI em parceria com a FADERH-AM, Secretárias 

Municipais de Saúde e PNI Municipais e Estadual desenvolveram em 

média 06 campanhas de multivacinação nas aldeias ao longo do ano de 

2007. A Imunização teve avanços com a implantação de Salas de 

Vacinas (Pólo Base Belém do Solimões, Umariaçu I, Umariaçu II, São 

Paulo de Olivença e Nova Itália). 

O DSEI participou do Mês de Vacinação dos Povos Indígenas 2007, 

que apesar de ter como população alvo as crianças menores de ano e de 

01 - 04 anos, as Mulheres em Idade Fértil (MIF) e os indígenas de 60 

anos ou mais, trabalhou também com toda a população das aldeias dos 

Pólos Base (Vendaval, Campo Alegre, São Paulo de Olivença, Belém do 

Solimões e Betânia) envolvidos no período de abril a maio de 2007. Os 

objetivos do Mês de Vacinação dos Povos Indígenas são: 

• Aumentar coberturas e acesso a vacinação, reduzindo iniqüidades na 

população indígena nas áreas de difícil acesso;  



 
 
 

 
 

• Fortalecer a vigilância epidemiológica das doenças imunopreveníveis nas 

aldeias de difícil acesso; 

• Promover atividades de rotina para completar esquemas de vacinação; 

• Melhorar a qualidade da informação e fortalecer o sistema de informação 

de imunizações e vigilância epidemiológica nos DSEIs prioritários; 

• Promover o planejamento integrado entre os DSEIs e Coordenações 

estaduais/municipais de saúde das atividades de imunizações e vigilância 

e sua implementação.  

A demográfica nominal e do censo vacinal se tornou um fluxo de 

trabalho constante para as EMSI do DSEI no ano de 2007. Iniciou-se 

paralelamente a atualização da base de dados do Demográfico do 

sistema SIASI para a futura implantação do módulo de imunização. Os 

Pólos Base de Vendaval, Umariaçu I, Umariacu II e Nova Itália concluíram 

o cadastro e a atualização dos dados aconteceu na coordenação Técnica 

do DSEI, atualizando as informações demográficas e repassando-as para 

Brasília. 

Para as campanhas de multivacinação foram liberados todos os 

insumos, transportes e complementação das EMSI para efetivas 

campanhas com avanços no numero de indígenas com esquema de 

imunização completo e conseqüentemente imunizados contra doenças 

imunopreviníveis.  

Na Tabela 06 , demonstra o número de indígenas com esquema vacinal 

completo por Pólo Base e o consolidado do DSEI Alto Rio Solimões, 

2007. 

 

Tabela 06 - Número de Indígenas com Esquema Vacinal  Completo, 

2007 

POLO-BASE <1ano 1-6 anos 7-59 anos >=60 anos TOTAL MIF 

BELÉM DO SOLIMÕES 311 2.804 3.091 217 7.978 1.555 

Nº de pessoas com esquema 
completo 256 2.709 2.804 191 7200 1.258 



 
 
 

 
 

PERCENTUAL (%) 82% 97% 91% 88% 90% 81% 

 <1ano 1-6 anos 7-59 anos >=60 anos TOTAL MIF 

BETÂNIA 52 923 2.471 191 4.256 1.040 

Nº de pessoas com esquema 
completo 0 750 2.063 146 2.959 320 

PERCENTUAL (%) 0% 81% 83% 76% 69% 31% 

 <1ano 1-6 anos 7-59 anos >=60 anos TOTAL MIF 

CAMPO ALEGRE 131 914 3.282 242 4.579 1.199 

Nº de pessoas com esquema 
completo 32 743 2.585 181 3.541 996 

PERCENTUAL (%) 24% 81% 78% 75% 77% 83% 

 <1ano 1-6 anos 7-59 anos >=60 anos TOTAL MIF 

FEIJOAL 168 790 2.638 187 3.783 940 

Nº de pessoas com esquema 
completo 143 779 2.487 175 3.584 727 

PERCENTUAL (%) 85% 99% 94% 93% 95% 77% 

 <1ano 1-6 anos 7-59 anos >=60 anos TOTAL MIF 

FILADÉLFIA 65 894 3.189 261 4.409 1.195 

Nº de pessoas com esquema 
completo 21 874 2.862 258 4.015 1.160 

PERCENTUAL (%) 32% 98% 90% 99% 91% 97% 

 <1ano 1-6 anos 7-59 anos >=60 anos TOTAL MIF 

NOVA ITÁLIA 65 480 1.504 101 2.150 545 

Nº de pessoas com esquema 
completo 29 457 1.523 94 2.103 535 

PERCENTUAL (%) 44% 95% 94% 93% 97% 98% 

 <1ano 1-6 anos 7-59 anos >=60 anos TOTAL MIF 

MAKU - YUHUP 12 64 187 17 280 72 

Nº de pessoas com esquema 
completo 5 12 18 12 47 10 

PERCENTUAL (%) 42% 19% 10% 70% 17% 14% 

 <1ano 1-6 anos 7-59 anos >=60 anos TOTAL MIF 

SPO - SEDE 49 689 2.653 226 3.617 1.006 

Nº de pessoas com esquema 
completo 35 506 2.219 131 2.817 722 

PERCENTUAL (%) 71% 73% 84% 58% 78% 72% 

 <1ano 1-6 anos 7-59 anos >=60 anos TOTAL MIF 

TONANTINS - SEDE 69 408 1.252 100 1.829 416 

Nº de pessoas com esquema 
completo 03 245 632 59 939 178 

PERCENTUAL (%) 4% 60% 50% 59% 51% 43% 



 
 
 

 
 

 <1ano 1-6 anos 7-59 anos >=60 anos TOTAL MIF 

UMARIAÇÚ I 58 295 1.101 71 1.525 347 

Nº de pessoas com esquema 
completo 

38 279 967 64 1.348 309 

PERCENTUAL (%) 64% 94% 88% 90% 89% 89% 

 <1ano 1-6 anos 7-59 anos >=60 anos TOTAL MIF 

UMARIAÇÚ II 139 945 3.167 224 4.475 1.158 

Nº de pessoas com esquema 
completo 

24 734 2.072 144 2.974 795 

PERCENTUAL (%) 17% 78% 65% 64% 66% 69% 

 <1ano 1-6 anos 7-59 anos >=60 anos TOTAL MIF 

VENDAVAL 139 764 2.397 187 3.487 891 

Nº de pessoas com esquema 
completo 

61 687 2.218 147 3.113 734 

PERCENTUAL (%) 32% 90% 91% 79% 87% 85% 

Fonte: Imunização/Coordenação Técnica/DSEI Alto Rio Solimões 
 

Tabela 07 - Número de Indígenas com Esquema Vacinal  Completo do 

DSEI Alto Rio Solimões, 2007 

 <1ano 1-6 anos 7-59 anos >=60 anos TOTAL MIF 

DSEI – população total 1.258 9.970 26.932 2.024 42.368 10.364 
Total de pessoas com esquema 

completo 
647 8.775 22.450 1.602 34.640 7.744 

TOTAL (%) 51% 88% 83% 79% 82% 75% 

Fonte: Imunização/Coordenação Técnica/DSEI Alto Rio Solimões 
 

DST/HIV 

O programa de DST/HIV está em fase reestruturação na sede do DSEI 

e nos Pólos Base. No ano de 2007 foi realizado a capacitação em Teste 

Rápido para HIV, mas por problemas operacionais no envio do teste 

rápido, pelo Programa Estadual de DST, os Pólos Base não estão 

realizando o teste.  

A seguir segue a Tabela 08  que demonstra o número de casos 

diagnosticados e tratados nos Pólos Base através da metodologia da 

Abordagem Sindrômica do MS durante o ano de 2007.  



 
 
 

 
 

Tabela 08 - Doenças Sexualmente Transmissíveis 
 Diagnosticado   Tratado  

 < 1 ano   1a 4   5 a 9   10 a 14   15 e +   < 1 ano   1a 4   5 a 9   10 a 14   15 e +  Condição 
 M   F   M   F   M   F   M   F   M   F  

 
T

ot
al

  

 M   F   M   F   M   F   M   F   M   F  

 
T

o ta
l  

A63 Verrugas Anogenitais (HPV) 

B34.4 
Infecção sub-clínica pelo 
Papilomavirus Humano (HPV) 

A63 
Condiloma 
Acuminado                  

(1º episódio) 

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

       
4  

       
2   6  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

       
5  

        
1  

 6  

A60.0 a A60.9 
Infecção Anogenital pelo vírus Herpes 
Simples (HSV) 

A60 Herpes Genital             
(1º episódio) 

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

      
10  

       
7  

          
17  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

      
10  

       
7  

         
17  

A50.0 a A50.9 Sífilis congênita A50 Sífilis congênita         
1  

       
2  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

     
-  

       
2  

            
5  

        
1  

       
2  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

       
2  

           
5  

A51.3 a A51.4 Sífilis secundária 

A51.5 a A51.9 Sífilis precoce latente 

A52.0 a A52.9 Sífilis terciária ou tardia 

A53.0 a A53.9 Sífilis não especificada 

A53 
Sífilis (excluída 

a forma 
primária) 

        
-  

        
-  

       
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

       
4  

       
5  

            
9  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

       
4  

       
4  

           
8  

A51.0 a A51.2 Sífilis primária 

A57 Cancro mole 

A55 Linfogranuloma venéreo 

A58 Donovanose 

N48.5 Síndrome úlcera genital em homem 
N76.5, N76.6 
e N77.0 Síndrome úlcera genital em mulher 

N48.5 

Síndrome da 
úlcera genital 

(excluído herpes 
genital) 

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

       
7  

       
4  

           
11  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

       
7  

       
4  

          
11  

A54.0 a A54.9 Gonorréia em mulher 

A56.0 Cervicite por clamidia 

N72 
Síndrome cervicite (inflamação do 
colo de útero) 

N86 Outras cervicites 

N72 

Síndrome do 
corrimento 

cervical 
(cervicite) 

        
-  

        
1  

        
-  

        
1  

        
-  

        
-  

        
-  

        
1   

   
136  

        
138  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

       
2        

   
126  

       
128  

A54.0 a A54.9 Gonorréia em homem 

A56.0 uretrite por clamídia 

N34.2 Outras uretrites 

R36 Secreção uretral 

R36 
Síndrome do 
corrimento 

uretral (uretrite) 

        
-  

        
-  

        
1  

        
-  

        
-  

        
-  

        
1  

        
   

100  
      

         
102  

        
-  

        
-  

        
1  

        
-  

        
-  

        
-  

        
1  

         
     

96  
       

        
98 

  Outros             
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

       
3  

            
3  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

        
-  

       
3  

           
3  

Total         
1  

       
3  

        
1  

        
1  

        
-  

        
-  

     
1  

       
1  

    
125  

   
159  

       
291  

        
1  

       
2  

        
1  

        
-  

        
-  

        
-  

        
1  

       
2  

   
122  

   
147  

        
276  



 
SAUDE BUCAL 

O Programa de Saúde Bucal do DSEI ARS está planejado para dar 

prioridade a prevenção da cárie através da escovação dental, 

fluorterapia e educação em Saúde (palestras, orientações) nas 

comunidades indígenas por razões evidentes (alto índice de cárie). 

Neste ano como estratégia de implantação da escovação foi feita uma 

parceria com uma instituição indígena de educação, a OGPTB 

(Organização Geral dos Professores Ticunas Bilíngües) porque 

entendemos que seria inexeqüível para o Cirurgião Dentista 

acompanhar todo o processo devido as condições geográficas da 

região. Para isso os 504 professores desta instituição, que estão 

distribuídos por todo o DSEI, foram treinados para executarem a 

escovação diária supervisionada nas escolas abrangentes. Esse 

treinamento aconteceu nos meses de fevereiro e julho na comunidade 

de Filadélfia, município de Benjamin Constant, onde os professores 

foram treinados por todos os Cirurgiões Dentistas do DSEI. No total 

são 15 mil alunos indígenas beneficiados sendo que cada um deles 

recebeu uma escova dental (a cada seis meses) e um creme dental (a 

cada três meses).  A escovação é organizada na escola com o apoio 

do Cirurgião Dentista e supervisão do professor que conta também 

com cartazes e um livro de Saúde Bucal confeccionados com 

ilustrações de desenhos dos próprios professores da OGPTB e texto 

educativo desenvolvido com os profissionais da FUNASA. O livro foi 

editado pelo Ministério da Educação assim como os cartazes 

temáticos. O professor tanto supervisiona a escovação dental diária 

dos alunos como também desenvolvem na sala de aula durante o ano 

todo o conteúdo do Livro de Saúde Bucal. Outras escolas municipais e 

estaduais estão sendo incluídas neste processo. 

No que diz respeito ao atendimento clínico odontológico do DSEI 

ARS se faz necessário destacar que, devido ao alto índice de cárie de 



 
sua população indígena, é alto o número de procedimentos cirúrgicos, 

principalmente exodontias (extrações dentárias) e por isso o Cirurgião 

Dentista precisa contar com um mínimo de condições para executar 

essa tarefa. Insumos odontológicos (anestésicos, agulhas descartáveis, 

compressas de gaze, etc.) e equipamentos básicos como cadeira 

odontológica móvel para atendimento nas aldeias, refletor e aparelhos 

periféricos são imprescindíveis e por isso houve um planejamento 

cuidadoso para que durante o ano de 2007 não faltasse esse apoio ao 

profissional dos Pólos Bases.  

Os insumos odontológicos foram adquiridos através da CORE/AM 

que disponibilizou a compra através de um Pregão Eletrônico pelo qual 

o DSEI adquiriu uma quantidade suficiente para suprir todos os  Pólos 

Bases durante o ano. Portanto não houve problemas de fornecimento 

aos profissionais que executaram procedimentos clínicos tanto nos 

Pólos Bases como nas aldeias adstritas.  

Foram adquiridas também por este pregão da CORE/AM 25 mil 

unidades de escovas dentais, 18 mil unidades de cremes dentais 90g 

além de flúor gel para aplicação tópica. Esse material foi distribuído 

para que todos os Cirurgiões Dentistas do DSEI executassem o 

Programa de Prevenção de Saúde Bucal nas Escolas das 

comunidades de sua abrangência de trabalho. Em uma parceria com 

os professores da OGPTB esse programa foi implantado nas escolas 

para que todos os alunos (15 mil em todo DSEI) praticassem 

escovação dental supervisionada pelos professores e com apoio dos 

profissionais dos Pólos Bases.  

Quanto aos equipamentos odontológicos houve um significativo 

avanço no DSEI no que diz respeito a sua estruturação física e 

aquisição de cadeiras odontológicas elétricas e aparelhos periféricos 

como autoclaves, amalgamadores, fotopolimerizadores, etc. Alguns 

Pólos Bases receberam uma nova sala para instalação do consultório 



 
odontológico (Pólos Bases de Betânia, São Paulo de Olivença, Belém 

do Solimões, Feijoal, Filadélfia e Umariaçú I). Foram adquiridas 04 

unidades de cadeiras odontológicas elétricas para os Pólos Bases de 

Betânia, São Paulo de Olivença, Belém do Solimões e Umariaçú I.  

O DSEI ARS não conta ainda com auxiliares e técnicos 

odontológicos para auxiliar no trabalho do Cirurgião Dentista, o que 

consideramos um problema para a execução do Programa de Saúde 

Bucal. Nesse sentido desenvolvemos este ano uma parceria com o 

CETAM para implantar um curso de formação de ACD e THD indígena 

para todos os Pólos Bases do DSEI. Ficou acordado depois de várias 

reuniões entre FUNASA/CETAM que para cada Cirurgião Dentista será 

formado um ACD e um THD indígena que deverá ser escolhido pela 

própria comunidade indígena. Os alunos já foram selecionados e 

matriculados sendo que o curso terá sua aula inaugural no dia 25 de 

março de 2008. 

 

SAUDE DA MULHER 

No programa Saúde da Mulher é possível identificar um aumento do 

número de gestantes, Gráfico 03 , e também do número de gestantes 

acompanhadas através do pré-natal. As informações foram baseadas 

nos Consolidados Epidemiológicos dos anos de 2006 e 2007. 

Conforme é preconizado pelo Ministério da Saúde o número de 

consulta de pré-natal para cada gestante é de 06 a 08 consultas. O 

programa de saúde SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional) tem contribuído de forma significativa para esse salto 

positivo no acompanhamento das gestantes em função do mesmo ter 

como população inicial alvo as gestantes, proporcionando uma atenção 

melhor por parte da Equipe Multidisciplinar de Saúde. É importante 

frisar que a participação e a capacitação dos Agentes Indígenas de 

Saúde (AIS) são de extrema importância para a continuidade do 



 
monitoramento de saúde das gestantes no DSEI Alto Rio Solimões. A 

organização e readequação da estrutura física bem como a aquisição 

de equipamentos assistenciais estão prevista no Plano Distrital de 2008 

a 2010. Uma das dificuldades na execução do pré-natal é o acesso por 

parte das Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena e das 

gestantes à rede laboratorial mínima preconizada pelo Ministério da 

Saúde. O envolvimento e as parcerias com as secretárias municipais 

de saúde devem se estreitar cada vez mais para que possamos 

oferecer às usuárias um serviço com qualidade e suporte básico à vida. 

 

 
Fonte:  Consolidado Epidemiológico da Coordenação Técnica – DSEI-ARS, 2006 e 2007. 

 

Parte integrante do programa saúde da mulher, os Exames de 

Prevenção de Câncer Cérvico Uterino, passa por dificuldades para 

conseguir atingir a população alvo. Atualmente, temos como Mulheres 

em Idade Fértil (MIF) aproximadamente 10.448 indígenas. Ao observar 

os Gráfico 04  e Gráfico 05  constatamos que nos anos de 2004 e 2005 

praticamente não se realizaram os exames de Prevenção de Câncer 

Cérvico Uterino (PCCU) e também os Exames de Mamas. Em meados 



 
de 2006 a informação começa a ter novo rumo e no final de 2007 o 

DSEI Alto Rio Solimões fechou com 614 exames realizados de PCCU e 

1.349 de exames de mama, números extremamente baixos, que 

representa apenas 6,61% da população preconizada para o PCCU e 

14,53% para o exame de mamas. A dificuldade em se atingir um 

número maior de MIF está na lógica do funcionamento do programa. 

Muitos municípios que agregam a rede de referência e que são 

também os que fornecem os kits e encaminham o material biológico 

para análise enfrentam dificuldades para a execução do programa. A 

dificuldade para se ter uma cobertura melhor está intimamente 

relacionada ao número de kits de PCCU recebidos e a desmotivação 

por parte da Equipe Multidisciplinar de Saúde e usuárias por não 

receberem os resultados. Espera-se com a capacitação de Saúde da 

Mulher realizada em meados de julho de 2007, para o ano de 2008 

possamos estar apresentado uma cobertura mais satisfatória. 

 

 
Fonte:  Consolidado Epidemiológico da Coordenação Técnica – DSEI-ARS, 2004 a 2007. 

 



 

 
Fonte:  Consolidado Epidemiológico da Coordenação Técnica – DSEI-ARS, 2004 a 2007. 

 

TUBERCULOSE 

A tuberculose sempre foi motivos de preocupação em se tratando de 

área indígena devido às condições de moradia e a relação de 

proximidade com os portadores do Bacilo de Koch, agente etiológico da 

tuberculose.  

Os aspectos clínicos e epidemiológicos da tuberculose no Alto Rio 

Solimões testemunham o longo tempo de contato dos indígenas com o 

bacilo. Nesta região, a tuberculose afeta todas as faixas de idade e 

sexos. A deterioração das condições de vida dos indígenas como 

conseqüência da invasão do seu território, da degradação do ambiente, 

processo migratório intenso, assim como o abandono freqüente pelos 

doentes dos tratamentos anti-tuberculosos, podem explicar a incidência 

elevada desta doença. 

As concepções e práticas locais em matéria de saúde e de doença 

têm provavelmente repercussões, tanto sobre o acesso aos cuidados 

de saúde, quanto sobre a observância dos tratamentos. Faz-se 

necessário criar estratégias mais bem adequadas às características 

étnicas e culturais do Alto Rio Solimões, como também às condições 

logísticas locais, visando aumentar a rapidez e a qualidade dos 



 
diagnósticos, reforçar a adesão aos tratamentos, contribuindo para a 

melhoria das condições de vida dessas populações.  

Frente a esses impasses, o acesso laboratorial para o diagnóstico 

do bacilo de Koch, foram implantados e estratégias de tratamento 

como a adoção ao tratamento domiciliar supervisionado (DOTS) 

desenvolvidos. Infelizmente a linha de base de cálculo de indicadores 

não tem como informação o número de casos sendo tratados através 

do tratamento domiciliar supervisionado (DOTS), mas questionários 

aplicados aos Pólos Base constatam que essa estratégia de tratamento 

é utilizada. 

No Gráfico 06 , observa um aumento significativo dos casos de 

Tuberculose Pulmonar nos anos de 2006 e 2007 frente a anos 

anteriores. Esses resultados são justificados pela capacitação dos 

profissionais de saúde frente ao programa da Tuberculose no DSEI 

Alto Rio Solimões. É evidente que o acometimento de Tuberculose 

Pulmonar em maiores de 15 anos é maior do que em menores de 15 

anos, resultado que se expressa pelas ações de imunização frente a 

uma doença imunoprevinível.  

A capacitação dos profissionais teve como público alvo médicos, 

enfermeiros, auxiliares e/ou técnicos de enfermagem e os técnicos de 

laboratórios. Para os Agentes Indígenas de Saúde foi realizada apenas 

oficinas para poder lançar e intensificar a estratégia de tratamento 

supervisionado (DOTS). 



 

 
Fonte:  Consolidado Epidemiológico da Coordenação Técnica – DSEI-ARS, 2004 a 2007. 

 

A cobertura de BCG do 1º semestres de 2007 na faixa-etária de 

menores de 15 anos retrata e justifica a incidência dos casos estarem 

acometidos nas populações com idade acima dos 15 anos, conforme a 

Tabela 09 . 

 

Tabela 09: Cobertura da Vacina BCG, na faixa-etária menores de 15 anos, 1º 

semestre de 2007, DSEI Alto Rio Solimões 

Faixa 
Etária Pop. Geral 

Nº de 
Vacinados 

com a 
BCG 

Cobertura 
Vacinal (%) 

<1 ano 1.313 1.281 97,56 
1 ano 1.220 1.168 95,74 
2 - 4 anos 4.485 4.316 96,23 
5 - 14 anos 12.398 11.944 96,34 

TOTAL 19.416 18.709 96,36 
                                 Fonte:  Cobertura Vacinal, Coordenação Técnica – DSEI-ARS, 1º semestre 
 

PROGRAMA: 0150 Identidade Étnica e Patrimônio Cultu ral dos 

Povos Indígenas 

AÇÃO: 6143 Promoção da Educação em Saúde dos Povos 

Indígenas 



 
A Assessoria de Comunicação – Ascom da Core –Am, 

desenvolveu no exercício de 2007 as seguintes atividades referentes à 

Saúde Indígena e Saneamento Ambiental: 

 

Ação: Promoção da Educação em Saúde dos Povos 

Indígenas: Sobre as ações referentes a Saúde Indígena no ano de 

2007 foram desenvolvidas as seguintes atividades: Elaboração do 

Plano de Educação em Saúde e Mobilização Social/2007; Elaboração 

do plano de Educação e Saúde na CASAI; Elaboração do 

detalhamento da programação orçamentária para 2007; Firmado 

parcerias com as áreas finalisticas da Funasa, Dsei´s e Ongs e 

Controle Social para implementação do Programa de Educação em 

Saúde nas Casai´s do Amazonas; realização de Palestras, Reuniões, 

Atividades em Grupo; Realização de visitas para diagnostico e 

posterior implantação do programa de Educação e Saúde; 

Implementação do Programa de Educação em Saúde na CASAI de 

São Gabriel da Cachoeira; Articulado parcerias para as realizações das 

atividades educativas em área indígenas; realizada Oficina de terapia 

ocupacional na Casai Tabatinga;  

 

Ação: Fomento à educação em Saúde voltada para o 

Saneamento Ambiental: Acompanhar, Orientar e Supervisionar os 

projetos de convênios em execução nos municípios contemplados: 

Iranduba, Barreirinha, Tabatinga, Rio Preto da Eva, Borba, São Gabriel 

da Cachoeira, Boa Vista dos Ramos, Eirunepé, Manaquiri, Autazes, 

Maués, Manicoré, Nova Olinda do Norte, Santa Izabel do Rio Negro, 

Tefé, Alvarães; Analisar prestação de contas nos projetos de 

Saneamento de 2001 a 2005 dos municípios conveniados: Manaus; 

Evento de Fortalecimento de Educação em saúde –FAES.  



 
Ação: Fomento à Educação em saúde voltada para área  

urbana junto a parceiros: PROLAZER realizando articulaçoes e 

convênios com Instituições parceiras para beneficio dos servidores da 

Core – Am; Programa para elaboração de Material Instrucional; 

Programa de incentivo a leitura através da estruturação de Sala de 

Leitura. 

 

Ação: Fomento à Educação em saúde voltada para 

capacitação 

Parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde – FVS na 

instrutoria da Oficina de Inserção do diagnóstico e tratamento da 

Malária na Atenção Básica de Saúde para Agentes de Saúde do 

PACS/PSF; Participação em parceria com FVS na Capacitação de 

Técnicas Metodológicas de Ensino; Participação em Curso de 

Desenvolvimento Profissional de Agentes Locais de Vigilância em 

Saúde. 

Abaixo enumeramos as principais dificuldades para implementação 

das ações: 

• Pouco conhecimento da COESA/PRESI em relação à realidade do 

Amazonas. 

• Poucos profissionais nos DSEIS, principalmente nas CASAI´s; 

• Indefinição de Recursos Orçamentários para área de Educação em 

Saúde; 

• Necessidade de definir recursos financeiros para os DSEI nas ações 

de Educação em saúde; 

• Indisponibilidade de logística (veículo, voadeiras, combustível) nos 

DSEI para realização das atividades educativas; 

• Necessidade de recursos orçamentários para o acompanhamento 

/supervisão dos PESMS nos municípios; 



 
• Necessidade de Apoio de logístico (veículo, espaço físico, material 

áudio-visual) para o desenvolvimento de atividades de Educação em 

Saúde nas CASAI/Manaus; 

• Capacitação da equipe em análise de Convênios: Prestação de 

Contas e elaboração de Parecer técnico; 

• Mudança no E-mail de saúde para FUNASA inviabilizou a 

comunicação entre COESA e Assessoria de Educação em Saúde, 

causando entraves na realização das ações; 

• Busca maior integração com o NUASI, DSEI, CASAI e SECAP; 

• Necessidade de equipamentos áudio-visual e informática: 06 

computadores Completos, 03 máquinas fotográficas digitais de boa 

resolução, 02 Datashow, 02 note book, 01 maquina filmadora, 07 

pendrive de 01 Giga- Byte, 1 TV de “29”, 1 DVD com Top de linha, 2 

Microsister, 2 microfones sendo (1 com fio e outro sem fio), 1 armário 

com fechadura e 1 Aparelho Telefone Fax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PLANILHA DE AÇÕES E CUSTOS DA ASCOM NO EXERCÍCIO DE  2007 

 
                                              CUSTOS 

 
MÊS 

 
TIPO DE AÇÃO 

 
MUNICÍPIOS 

CONTEMPLADOS 3390.14 3390.30 3390.33 3390.36 3390.39 TOTAL 

Fomento à Educação em saúde voltada para 
o Saneamento Ambiental 

 
Manaus 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Fomento a educação em saúde voltada para 
área urbana juntos a parceiros  

 
Manaus 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 
 
JAN Fomento à Educação em saúde voltada para 

o Saneamento Ambiental 
 

Manaus 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Promoção da Educação em Saúde dos povos 
indígenas 

 
Manaus 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Fomento à Educação em saúde voltada para 
o Saneamento Ambiental 

 
Manaus 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 
 
FEV 
 

Fomento a educação em saúde voltada para 
área urbana juntos a parceiros 

 
Manaus 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Promoção da Educação em Saúde dos povos 
indígenas 

Tefé,Maués,Nhamundá,E
irunepé,Parintins, São 
Gabriel da Cachoeira, 

Manaus, Atalaia do 
Norte,Tabatinga e Lábrea 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Fomento a Educação em saúde voltada para 
capacitação 

 
Tefé e Alvarães 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Fomento à Educação em saúde voltada para 
o Saneamento Ambiental 

 
Manaus 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 
 
 
 
MAR 

Fomento a educação em saúde voltada para 
área urbana juntos a parceiros 

 
Manaus 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Promoção da Educação em Saúde dos povos 
indígenas 

Tefé,Parintins, São 
Gabriel da Cachoeira, 

Manaus, Atalaia do 
Norte, Tabatinga e 

Lábrea 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Fomento à Educação em saúde voltada para 
o Saneamento Ambiental 

Manaus, Iranduba, 
Autazes, Maués e 
Manicoré 

 
2.404,72 

 
- 

 
- 

 
1.992,84 

 
- 

 
4.397,56 

 
 
 
 
ABR 

Fomento a educação em saúde voltada para 
área urbana juntos a parceiros 

 
Manaus 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Promoção da Educação em  
Saúde dos povos indígenas 

 
Manaus, Eirunepé e Tefé 

 
764,22 

 
- 

 
- 

 
1.260,00 

 
- 

 
2.024,22 

 
 
 
 
 

Fomento à Educação em saúde voltada para 
o Saneamento Ambiental 

Manaus,. Nova Olinda do 
Norte, Santa Izabel do 
Rio 

 
3.831,46 

 
- 

 
- 

 
2.305,00 

 
- 

 
6.136,46 



 
Negro,Tefé,Alvarães,Man
aquiri e Eirunepé 

Fomento a Educação em saúde voltada para 
capacitação 

 
Manaus 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

MAI 

Fomento a educação em saúde voltada para 
área urbana juntos a parceiros 

 
Manaus 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Promoção da Educação em Saúde dos povos 
indígenas 

 
São Gabriel da 

Cachoeira 

 
837,24 

 
- 

 
- 

 
2.234,84 

 
- 

 
3.072,08 

Fomento à Educação em saúde voltada para 
o Saneamento Ambiental 

Manaus, Boa Vista do 
Ramos,São Gabriel da 
Cachoeira,Borba e Rio 

Preto da Eva 

 
2.198,72 

 
- 

 
- 

 
3.079,26 

 
- 

 
5.277,98 

 
 
 
 
JUN 

Fomento a educação em saúde voltada para 
área urbana juntos a parceiros 

 
Manaus 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

Promoção da Educação em Saúde dos povos 
indígenas 

Tefé, Parintins, São 
Gabriel da Cachoeira, 

Manaus, Atalaia do 
Norte, Tabatinga e 

Lábrea 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Fomento à Educação em saúde voltada para 
o Saneamento Ambiental 

 
Manaus e Tabatinga 

 
1.288,80 

 
- 

 
- 

 
2.042,40 

 
- 

 
3.331,20 

Fomento a educação em saúde voltada para 
área urbana juntos a parceiros 

 
Manaus 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 
 
 
 
JUL 

Fomento a Educação em saúde voltada para 
capacitação 

 
Manaus 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
- 

Promoção da Educação em Saúde dos povos 
indígenas 

Manaus,Tefé, Parintins, 
São Gabriel da achoeira, 
Atalaia do Norte, 
Tabatinga e Lábrea 

 
816,24 

 
- 

 
- 

 
1.117,42 

 
- 

 
1.933,66 

Fomento à Educação em saúde voltada para 
o Saneamento Ambiental 

 
Manaus e Barreirinha 

 
360,50 

 
- 

 
- 

 
200,00 

 
- 

 
560,50 

Fomento a educação em saúde voltada para 
área urbana juntos a parceiros 

 
Manaus 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 
 
 
 
AGO 
 

Fomento a Educação em saúde voltada para 
capacitação 

 
Manaus 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Promoção da Educação em Saúde dos povos 
indígenas 

 
Manaus 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
SET 

Fomento à Educação em saúde voltada para 
o Saneamento Ambiental 

 
Manaus 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 



 
Fomento a Educação em saúde voltada para 
capacitação 

 
Manaus 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Fomento à Educação em saúde voltada para 
o Saneamento Ambiental 

 
Manaus 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
OUT 

Fomento a Educação em saúde voltada para 
capacitação 

 
Manaus 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

     TOTAL 
 

 
12.501,90 

 
- 

 
- 

 
14.231,76 

 
- 

 
26.733,66 

 

 

 



 
                 PROGRAMA: 0016 – Gestão da polític a de saúde .  

 

AÇÃO 4572 – Capacitação de servidores Públicos Fede rais em 

processo de qualificação e requalificação. 

As ações de capacitação da CORE –AM, estão sob 

responsabilidade do Setor de Capacitação – SECAP, na Divisão de 

Recursos Humanos – DIREH. A proposta política do Recursos 

Humanos é uma Gestão Popular, onde as pessoas são o centro de 

todo processo de implantação e implementação da instrumentalização 

dos departamentos da Coordenação Regional. 

Dessa forma, cabe ao Secap: 

• Acompanhar e executar as atividades de avaliação e desenpenho, 

levantamento de necessidades de desenvolvimento de Recursos 

Humanos; 

• Elaborar e manter atualizado cadastro de qualificação de corpo 

funcional e instrutores; 

• Elaborar e implementar programas e projetos de capacitação; 

• Propor a participação de servidores em atividades de treinamento e 

capacitação.  

O principal avanço que pode ser apresentado no que se refere à 

ação 4572 – Capacitação de servidores Públicos Federais em 

processo de qualificação e requalificação  é a normatização das 

ações da área de Capacitação. A Norma Orientadora de Capacitação – 

NOC (Portaria 238 de 21/03/2007), é o instrumento que regulamenta as 

ações de capacitação, criteriza as participações de servidores em 

eventos de capacitação visando o desenvolvimento do conjunto de 

conhecimentos e habilidades do servidor e o alcance de objetivos da 

Instituição. 

As ações de capacitação são desenvolvidas através do Plano Anual 

de Capacitação – PAC, que consiste num instrumento de planejamento 



 
anual de ações de capacitação, onde são definidas as metas a serem 

atingidas em consonância com os objetivos Institucionais.  O PAC é 

elaborado a partir do levantamento de necessidades de capacitação, 

onde são identificadas as necessidades de desenvolvimento dos 

servidores de cada área da Instituição. 

No entanto ainda detectamos inúmeras dificuldades para a 

realização de nosso trabalho como: 

• Falta de instrumentais para a coleta e avaliação do desenvolvimento 

de pessoas após Capacitação; 

• Escassez de recurso orçamentário destinado para o 

desenvolvimento de servidores da Core –Am, levando em conta a 

dificuldades de transporte e acesso regionais e mercado de 

desenvolvimento e treinamento em expansão; 

• Falta de integração na realização de ações de capacitação na área 

de Saúde Indígena; 

• Dificuldade de acesso a informações para consolidação de dados 

dos eventos de Capacitações (financeiros e técnicos). 

• Colaboradores que participam de Capacitações e que não estão 

atuando nos Pólos Bases devido indefinições quanto a contratação 

para prestação de serviços nas Organizações Conveniadas;  

• Dificuldades na finalização de processos de licitação para aquisição 

de materiais permanentes para otimizar o desenvolvimento das ações 

do setor; 

• A impossibilidade de avaliar impacto das ações de capacitação 

devido à ausência de indicadores e instrumentos para avaliar os 

servidores capacitados. 

Logo abaixo o quadro dos eventos de capacitação realizadas no 

exercício de 2007: 

 



 
PLANILHA DE EVENTOS REALIZADOS 2007 NA CORE-AM 

 
Nº DE PARTICIPANTES 

 
CUSTOS 

 
MÊS 

 
Nº DE 

EVENTOS  
FUNASA 

 
COLABORADORES 

 
TOTAL 

 
3330.14 

 
3390.33 

 
3390.36 

 
3390.39 

 
TOTAL 

MENSAL DE 
CUSTOS 

JAN - - - - - - - - - 

FEV 1 23 68 91 - 33.111,11 - -    33.111,11 

MAR 5 23 - 23 3.613,16 10.588,08 - - 14.201,24 

ABR 2 27 - 27 - - - 22.000,00 22.000,00 

MAI 3 14 29 43 - - - 8.340,00 8.340,00 

JUN 3 41 26 67 1.089,40 2.072,00 - 9.600,00 12.761,40 

JUL 5 25 86 111 1.449,98 2.405,48 - 65.984,00 69.839,46 

AGO 2 1 2 3 318,48 2.204,04 - - 2.522,52 

SET 6 106 - 106 4.070,46 6.129,20 - 1.460,00 11.659,66 

OUT 5 10 126 136 3.798,34 40.260,40 - 94.900,00 138.958,74 

NOV 7 40 150 190 22.560,20 9.195,74 - 3.500,00 35.255,94 

DEZ - - - - - - - - - 

 
TOTAL 
GERAL 

 
39 

 
310 

 
487 

 
797 

 
36.900,02 

 
105.966,05 

 
- 

 
205.784,00 

 
348.650,07 

 

 



 
AÇÃO: 2272  – Modernização e Desenvolvimento de sistemas de 

informação da FUNASA. 

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO 

AÇÃO: Administração da Unidade 

As ações sob responsabilidade do Técnico Regional/Chefe do 

DIADM, desenvolvidas no exercício de 2007 foram as relatadas a 

seguir: 

SERVIÇOS MODALIDADE QUANTIDADE FINALIDADE 

 
Tomada de preços 

 
03 

Construção de abastecimento de água para 
atender as comunidades indígenas nos 
municípios de São Gabriel da Cachoeira, 
Parintins e Autazes. 

 

 

 

 

 

LICITAÇÕES 

 
Pregão Eletrônico   

 
21 

Pregões eletrônicos  e no sistema de 
registro de preço para aquisição de 
despesas de investimento e custeio. 
Pregões presenciais  para aquisição de 
gêneros alimentícios para atender os 07 
Dsei´s da Core -Am 

Dispensa de 
licitação 

 
- 

 
306 

 
- 

  
Contratos 

          
- 

 
10 

Para aquisição de despesas de 
investimento e custeio. 

 
Diárias 

 
- 

 
R$ 151.335,57 

 
- 

 
Passagens 

 
- 

 
R$ 11.625,00 

 
- 

    

Dificuldades relatadas: 

No exercício de 2007, a administração trabalhou com recursos 

orçamentários escassos, de forma que foi necessário ratear as 

despesas administrativas com os recursos dos Dsei´s. Mesmo havendo 

todo esse desdobramentos no que se refere a recurso financeiro a 

administração não conseguiu atingir todas as necessidades do público 

alvo da FUNASA, através de licitações para sistema de abastecimento 

de água em comunidades indígenas, reestruturação das farmácias nos 

Dsei´s, aquisição de gênero alimentício, material de uso pessoal e 

higienização e limpeza.  

 

 

 



 
Tabela Geral de Gastos da CORE-AM EXERCÍCIO 2007 

PREVISTAS REALIZADAS  
PROGRAMA FISICA FINANCEIRA 

ATIVO - 7.058,60 
CAPACITAÇÃO - 84.993,00 
EDUCAÇÃO - 27.908,70 
IAGAMARNSGC - 258.224,60 
IAGAMMAUAUT - 160.885,00 
IAGAMMAUBOR - 175.340,70 
IAGAMMAUCVA - 178.314,20 
IAGAMMAUMAN - 102.470,80 
IAGAMPARPAR - 211.998,10 
IAMMAN - 18.213,90 
IARN - 1.708.480,30 
IARNCSI - 87.718,50 
IARS - 3037.756,70 
IARSCSI - 377.933,50 
IENGENHARIA - 3.213,20 
IGESAMARN - 19.394,80 
IGESAMARS - 54.891,90 
IGESAMMAU - 30.972,70 
IGESAMMU - 18.540,80 
IGESAMMRS - 16.968,20 
IGESAMPAR - 25.339,90 
IGESAMVJA - 21.332,20 
IMAN - 1.836.167,50 
IMANCSI - 2.001.472,60 
IMPU - 1.474.314,60 
IMPUCSI - 105.807,20 
IMSA - 1.806.120,80 
IMSACSI - 286.588,90 
INATIVO - 17.039,10 
INFORMATICA - 7.995,00 
IPAR - 1.673.750,60 
IPARCSI - 479.415,80 
IPRE - 333.129,10 
QUALIAGUA - 78.307,90 
IVJA - 2.505.601,60 
IVJACSI - 388.287,90 
MALARIA - 99.970,00 
MALARIAIARN - 1.987,50 
MALARIAIARS - 1.987,50 
MALARIAIMAN - 1.987,50 
MALARIAIPAR - 1.987,50 
MANUTEN - 2.159.343,80 
MANUTENENG - 144.269,40 
NELSANIT - 107.655,60 
PENSIONISTA - 8.157,10 
POCO - 183.621,90 
PROFORMAR - 4.924,80 
RESIDUOS - 11.414,70 
VIGCOMPBIII - 81.469,00 
VIGCOMPBII - 148.914,50 
 
TOTAL 

-  
22.579.641,40 



 
 

 



 
Metas e resultados obtidos no Exercício 

Previstas Realizadas 
Física Física Financeira 

50% Dos pólos dos Dsei´s com Cobertura Vacinal Adequada 50,5% Dos pólos dos Dsei´s com Cobertura Vacinal Adequada  
Manter o IPA em 80.46 IPA em 28.51  
Implantação e implementação do Programa DST/AIDS em 07 DSEI´S 04 DSEI´S com o Programa DST/AIDS implantado.  
07 Dsei com ações e serviços de Saúde Bucal implementados 04 Dsei com ações e serviços de Saúde Bucal implementados  
Implementação das ações de Atenção Integral a Saúde da Mulher e da 
Criança nas Áreas Indígenas em 07 DSEI´S. 

05 Dsei´s com ações implementadas  

Intensificação das ações de Controle da Tuberculose Pulmonar Positiva na 
População Indígena para atingir coeficiente de incidência de 78.96. 

Coeficiente de tuberculose pulmonar atingido: 3.969  

07 DSEI´S com Programa de Vigilância e Segurança alimentar e Nutricional 
implementados 

02 DSEI´S com Programa de Vigilância, Segurança alimentar e 
Nutricional implementados. 

 

Construir e equipar 02 Centros de Saúde para Modernização do Sistema 
Nacional de Vigilância em Saúde 

Construção de 06 Estruturas.   

Construção de 19 Sistemas de Abastecimento de Água  Iniciada a construção de 14 Sistemas de Abastecimento de Água 
com 9.500 famílias beneficiadas 

 
R$ 83.621,90 

Construção de 10 obras de Esgotamento Sanitário Iniciada a obra de 1 Esgotamento Sanitário com 750 famílias 
beneficiadas 

 

Construção de 36 obras de Melhorias Sanitárias Domiciliares 25 Obras iniciadas com 8 concluídas  e 3722 famílias beneficiadas R$ 187.440,50 
Realização de 4 obras de Drenagem e Manejo Ambiental 3 obras iniciadas com 2100 famílias beneficiadas  
22 obras de Saneamento em Área Indígena 21 obras iniciadas com 11 obras concluídas  
1 obra de Apoio a Gestão.  Obra não iniciada R$ 3.213,20 
51Obras de Controle de Qualidade da Água Todas as obras, prevista, foram concluídas. R$ 8.307,90 
 
 Implantação de 5 obras de Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo 
Ambiental para Prevenção e Controle da Malária 

Implantação de 5  Obras de Melhoria de Serviços de Drenagem e 
Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária,com 
varias famílias beneficiadas.  

 
R$107.920,00 

Implantação de 10 obras para Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para 
Prevenção e Controle de Agravos  

Implantação de 9 obras de Saneamento Básico em Aldeias 
Indígenas para Prevenção de Controle de Agravos 

 

Construção de 25 Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em 
Municípios de até 50.000 habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos, 
Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de 
Desenvolvimento Econômico (RIDE).   

Construção de 18 Sistemas Públicos de Abastecimento de Água 
em Municípios de até 50.000 habitantes ou Integrantes de 
Consórcios Públicos, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou 
Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE).   

 

Apoio a 4 obras na Implantação, Ampliação, Melhoriado  Sistema Público de 
Esgotamento Sanitário, para Prevenção e Controle de Agravos em Municípios 
com população acima de 250.000 habitantes  ou em Regiões Metropolitanas. 

 
Nenhuma obra realizada. 

 

Apoio a 14 obras no Controle de Qualidade da Água para consumo humano. Apoio não realizado  

Realização de 21 obras de Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares 
para Prevenção e Controle de Agravos.  

Nenhuma obras realizada.  



 
Recursos vinculados a financiamento externo e/ou cooperação técnica internacional utilizados na 

execução da ação 

 
Empréstimo 

Contrato 
(ingressos externos) 

 
       Valor das transferências de 
                   Recursos* 

 
Em caso de não se ter 
atingido 
 a conclusão total ou de etapa 
Providências 
 

 
Discriminação 
(código do 
projeto, 
descricão 
finalidade 
e organismo 
financeiro) 
 
 

 
Custo 
Total 

 
Previsto 

 
Realizado 

 
Contrapar
-        tida 
nacional 

 
Motivo** 

 
  Valor 
 no ano 

 
     Valor 
acumulado 
no projeto 

 
Motivos que 
Impediram ou  
Inviabilizaram 

 
Providências 
    adotadas 
 para correção 

 
- VIGCOMPBIII – 
Subprojetos 
iniciativas 
comunitárias 
- BIRD 

 
 
  81.469,05 

 
 
40.708,00 

 
 
40.708,00 

 
 
40.761,05 

     

 
VIGCOMPBI1 –     
- Fortalecimento 
do Modelo de 
atenção à saúde 
indígena  
- BIRD 

 
 
 
148.914,50 

 
 
 
77.166,05 

 
 
 
77.166,05 

 
 
 
71.748,45 

     

 
TOTAL: 

  
230.383,55  

 
117.874,05  

 
117.874,05 

 
112.509,50 

     

 
 



 
5 – Desempenho operacional 

Tabela 01 

DENOMINAÇÃO SANEAMENTO 

Indicador Efetividade no acompanhamento de 

obras 

Utilidade Capacidade de acompanhamento de 

obras da Core 

Tipo Indicador de efetividade 

Formula de Cálculo Nº de convênios com pagamento da 

terceira parcela dividido pelo nº total 

de convênios da Core de Exercícios 

Anteriores( 2005 a 2007). 

Método de aferição         01 ÷ 56: 0,017 

Área responsável pelo Cálculo Dados fornecidos pela Divisão de 

Engenharia da Core – Am. 

Resultado do indicador no exercício 0,017 

Disfunções estruturais ou 

situacionais que impactaram o 

resultado obtido neste indicador. 

Principalmente o quadro reduzido de 

técnicos, grande extensão territorial do 

Estado, ausência de contratos para 

técnicos por Ong e consultores por 

produto, dificuldades para aquisição de 

passagens aéreas e pagamento de 

diárias. 

Descrição das principais medidas 

implementadas e/ou a implementar 

para tratar as causas de insucessos 

neste indicador e quem são os 

responsáveis.  

Contratação de empresa aérea que 

possua hidroavião e/ou helicóptero, de 

embarcação tipo expresso (rápido) nas 

localidades onde a Funasa não possui 

apoio logístico para realização das 

visitas técnicas preliminares para 

formalização de convênios; Contratação 



 
de técnicos qualificados principalmente 

na área de Engenharia de Saúde 

Pública; Desburocratizar o processo de 

aquisição de passagens e de 

pagamento de diárias para os 

servidores que se deslocam de seu 

local de trabalho para cumprir missão 

em outras localidades. Efetivação de 

parceria com os Municípios 

Conveniados na questão do apoio 

logístico para acompanhamento e 

fiscalização das obras 

 

 

Tabela 02 

DENOMINAÇÃO SAÚDE INDIGENA  

Indicador Mortalidade Infantil Indígena. 

 

Utilidade Impactos das ações da saúde sobre a 

mortalidade infantil indígena. 

Tipo Tipo: Indicador de eficácia 

Formula de Cálculo Formula de Cálculo; nº de óbitos de 

crianças indígenas, com menos de 01 

ano, dividido por nº de nascidos vivos, 

multiplicado por 1000 nascidos vivos. 

Método de aferição 98 óbitos menor de 1 ano ÷ 2.353  

nascidos vivos menor de 1 ano 

×1000: 41,6 

Área responsável pelo Cálculo Informações coletadas nas planilhas 

mensais de produção e repassadas 



 
pelo NUASI. 

Resultado do indicador no 

exercício 

41,6 

Disfunções estruturais ou 

situacionais que impacta ram o 

resultado obtido neste indicador. 

 

- 

Descrição das principais medidas 

implementadas e/ou a implementar 

para tratar as causas de insucessos 

neste indicador e quem são os 

responsáveis.  

Dotar as comunidades indígenas com 

abastecimento de água potável com 

aplicação de recursos do ano de 2007; 

Intensificar as ações de saúde 

Indígena. 

 

Tabela 03 

DENOMINAÇÃO SAÚDE INDÍGENA 

Indicador Saneamento em área Indígena. 

Utilidade Cobertura dos serviços de 

saneamento em área indígena 

Tipo Indicador de eficácia 

Formula de Cálculo População indígena beneficiada por 

serviços de saneamento dividido pela 

população indígena de abrangência. 

Método de aferição 2.470 população beneficiada ÷ 

01.299 população total: 2,43 

Área responsável pelo Cálculo Informações coletadas na Divisão de 

engenharia e Planilha de 

monitoramento das ações 2007 

Resultado do indicador no exercício 2,43% da popula ção total foi 

beneficiada 

Disfunções estruturais ou 

situacionais que impactaram o 

Não conclusão de obras de 

saneamento. 



 
resultado obtido neste indicador. 

Descrição das principais medidas 

implementadas e/ou a implementar 

para tratar as causas de insucessos 

neste indicador e quem são os 

responsáveis.  

Conclusão das obras em andamento; 

Viabilizar a contratação de obras e 

serviços para abastecimento de água 

em áreas indígenas com recursos de 

2008. 

 

Tabela 04 

DENOMINAÇÃO GESTÃO 

Indicador Efetividade na implementação do 

Plano Operacional. 

Utilidade Capacidade de implementação do plano 

operacional. 

Tipo Indicador de efetividade 

Formula de Cálculo Número de ações do Plano Operacional 

da Core realizadas dividido pelo total de 

ações previstas no Plano Operacional 

2007. 

Método de aferição 17 ações parcialmente realizadas  ÷ 

20 ações previstas no Plano 

Operacional: 85% do plano 

operacional trabalhado. 

Área responsável pelo Cálculo Assessoria Técnica de Planejamento 

Resultado do indicador no exercício 85% 

Disfunções estruturais ou 

situacionais que impactaram o 

resultado obtido neste indicador. 

As ações do Plano Operacional foram 

trabalhadas parcialmente, ou seja, as 

metas não foram atingidas, podendo 

ser apontados os seguintes fatos: 

O plano operacional anual só foi 

repassado a Core em outubro de 2007; 



 
A Core – Am foi ocupada por indígenas 

no período de nov a dez de 2007, 

totalizando 17 dias, o que impossibilitou 

o desenvolvimento de todas as ações 

da Core. 

Dificuldade de planejamento e 

monitoramento local das ações 

priorizando o alcance de metas. 

Descrição das principais medidas 

implementadas e/ou a implementar 

para tratar as causas de insucessos 

neste indicador e quem são os 

responsáveis.  

 

Acompanhamento das ações e 

orçamento dos Dsei´s e Diesp. 

 

 

 

NARCISO CARDOSO BARBOSA                   JOSILANE INUMA FERREIRA                                                                                

Coordenador Regional do Amazonas           Assessor Técnico de Planejamento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 – Previdência Complementar Patrocinada 

Com base no Acórdão Plenário/TCU nº 650, de 18/04/2007, a FUNASA 

não mais efetuou transferência à entidade de Previdência Complementar 

dos Servidores, tendo em vista serem submetidos ao Regime Jurídico 

Único – RGU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 – Conteúdos específicos por UJ ou grupo de unidad es 

afins ( conforme Anexos II e X da DN – TCU – 85/200 7) 

 

Anexo A – Demonstrativo de tomadas de contas especi ais 

(conforme item 12 do conteúdo geral por natureza ju rídica 

do Anexo II da DN – TCU- 85/2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexo B – Demonstrativo de perdas, extravios ou out ras 

irregularidades (conforme item 13 do conteúdo geral  por 

natureza jurídica do Anexo II da DN-TCU-85/2007). 

 

Não houve notificação desse tipo de ocorrência no 

exercício de 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo B 1 – Outras informações sobre perdas, extrav ios ou 

irregularidades consideradas relevantes para avalia ção do 

desempenho da gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo C – Despesas com cartão de crédito corporativ o 

(conforme item I – 1.8 do Anexo X da DN – TCU – 85/ 2007) 

No que se refere esse item informo que não realizamos 

despesas institucionais dessa natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexo D – Recomendações de órgãos de controle 

(conforme item 9 do conteúdo geral por natureza jur ídica 

do Anexo II da DN – TCU – 85/2007) 

 

 1 - Tribunal de Contas da União 

• Determinações através de Acórdão ou 

Decisões direcionadas a Coordenação do 

Amazonas no Exercício de 2007; 

• Cópias de ofícios do TCU solicitando 

providências e respectivas respostas da 

Coordenação do Amazonas.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Recomendações em Acórdão ou Decisão em 2007 

Acórdãos  Providência obs 

AC-0531-13/07-P Representação. Pregão para 
Registro de Preços. Requisitos de Admissibilidade 
Preenchidos, Conhecimento, Existência de 
Irregularidade no Edital, Procedência Parcial da 
Representação, Necessidade de Alteração do Edital 
,Fixação de Prazos, Determinações e Arquivamento. 
 

 

Publicado aviso de anulação no 

Diário Oficial da União dia 

24/04/2007 do procedimento 

licitatório na modalidade Pregão 

Presencial para Registro de preço, 

sob o nº 036/2006.    

 

 

- 

AC-1475/2007- Determinar que a FUNASA adote as 
devidas medidas administrativas no sentido de 
apurar as ocorrências observadas na aplicação de 
recursos federais repassados ao município de Novo 
Airão/Amazonas, instaurando a competente tomada 
de contas especial em caso de issucesso dessas 
medidas; 

 

Designado servidor para proceder 

supervisão para apurar as 

ocorrências observadas no 

Convenio nº 80/2001. 

 

 

- 

AC-2304-3007-2 Aposentadoria concedida no 
âmbito da Fundação Nacional de Saúde. 
 

 

Atender determinações 

 

- 

 



 
 

2 – Sistema de Controle Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexo E – Demonstrativo de transferências realizada s no 

exercício (conforme item I -1.3 do Anexo X da DN-TCU-

85/2007) 

 

Não houve convênios assinados pela Core – Am no Exercício 

de 2007 e conseqüentemente não houve transferências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexo E 1 – Demonstrativo de transferências realiza das 

pela Presidência da FUNASA e fiscalizadas pela Core  –Am.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo E 1 – Demonstrativo de transferências realizadas no Exercício 2007 
 

 
 

Tipo 
 

 
Código 

Siafi/Siasg 

Identificação 
do Termo 
Inicial ou 
Aditivo 

 
Objeto 

da 
avença 

Data de  
Publicação 
no D.O.U. 

 
Valor total 
pactuado 

Valor total 
recebido/ 

transferido 
no 

exercício 
 

 
 

Contra-
partida 

 
Beneficiário 

(Razão social e  
CNPJ) 

Situação da avença (alcance de objetivos e metas, 
prestação de contas, sindicância, TCE S/N?) 

Convênio 554530 2079/2005 MSD  13/01/2006 518.098,77 200.000,00 18.98,77 
Prefeitura Municipal 

de Apuí 
22.812.960/0001-99 

Convênio adimplente, com valor a comprovar. 
Com prestação de contas parcial aprovada, com 
parcela no valor de 1.160,35 a comprovar por 
ocasião da prestação de contas final, vigência 
expirada, com parcela a liberar. 

Convênio 554536 2080/2005 MSD  13/01/2006 518.098,76 200.000,00 18.098,76 

Prefeitura Municipal 
de Benjamin 

Constant 
04.243.978/0001-35 

 
Prestação de contas a comprovar, entidade 
diligenciada para atendimento de pendências 
técnicas e financeiras, com parcelas a liberar, e 
vigência expirada. 

Convênio 558496 2081/2005 MSD  13/01/2006 518.098,31 200.000,00 18.098,31 
Prefeitura Municipal 

de Barcelos 
04-271.037/0001-05 

Convênio adimplente de Prestação de Contas e 
parcela a liberar. 

Convênio 587242 3063/2006 
S. A. 

ÁGUA 
 08/01/2007 52.000,00 200.000,00 25.000,00 

Prefeitura Municipal 
de Barcelos 

04-271.037/0001-05 

Convênio adimplente, aguardando Prestação de 
Contas parcial, sem visita financeira, parcela a 
liberar. 

Convênio 559265 2225/2005 MSD  27/12/2005 246.253,88 204.295,35 8.884,71 
Prefeitura Municipal 

de Barreirinha 
04-283.040/0001-49 

Convênio adimplente, processo na Divisão de 
Engenharia da FUNASA/CORE – AM para 
emissão de parecer técnico, com parcela a liberar. 

Convênio 554493 1538/2005 
S. A. 

ÁGUA 
 27/12/2005 526.667,57 200.000,00 26.667,57 

Prefeitura Municipal 
de Borba 

04-477.568/0001-59 
Convênio adimplente e com parcela a liberar. 

Convênio 588657 2776/2006 MSD  28/12/2006 314.999,63 240.000,00 14.499,63 
Prefeitura Municipal 

de Borba 
04-477.568/0001-59 

Prestação de contas parcial para analise na área 
técnica, parcela a comprovar e restante a liberar. 

Convênio 587236 3058/2007 MSD  08/01/2007 104.999,84 39.880,00 5.299,84 
Prefeitura Municipal 

de Borba 
 
Convênio adimplente, prestação de contas parcial 



 
04-477.568/0001-59 em análise na Divisão de Engenharia da 

FUNASA/CORE – AM, para emissão de parecer 
técnico e parcela a liberar. 

Convênio 587239 3060/06 MSD  08/01/2007 419.999,52 318.400,00 21.999,52 
Prefeitura Municipal 

de Borba 
04-477.568/0001-59 

 
Convênio adimplente, processo na Divisão de 
Engenharia da FUNASA/CORE – AM para 
emissão de parecer técnico, com parcela a liberar 

Convênio 554475 2084/2005 MSD  13/01/2006 518.720,08 200.000,00 18.720,08 
Prefeitura Municipal 

de Canutama 
04-247.441/0001-43 

 
Vigência expirada, com parcela a liberar, 
irregularidades na execução física, situação de 
inadimplência, encaminhado ao TCE. 

Convenio 577713 1917/2006 MDS  19/07/2006  5.500.000,00 4.000.000,00  500.000,00 
Secretária Estadual 
DO Meio Ambiente  

 
Adimplente, com prestação de contas parcial, 
processo na Divisão de Engenharia da 
FUNASA/CORE-AM  para emissão de parecer 
técnico, apresenta parcelas a comprovar e  liberar. 

Convênio 554474 2085/2005 MSD  09/01/2006 424.145,03 240.000,00 24.145,03 
Prefeitura Municipal 

de Careiro 
04-332.995/0001-49 

Vigência expirada, prestação de contas parcial 
aprovada e parcelas a comprovar. 

Convênio 569543 1454/2005 MSD  19/07/2006 184.488,79 139.536,00 10.068,79 
Prefeitura Municipal 

de Careiro 
04-332.995/0001-49 

Inadimplente, não apresentou prestação de contas e 
parcela a liberar. 

Convênio 554526 2088/2005 MSD  13/01/2006 261.325,95 100.000,00 11.352,95 
Prefeitura Municipal 

de Envira 
04-530.895/0001-27 

Primeira prestação contas parcial aprovada, 
segunda prestação em analise técnica para emissão 
de parecer e restante de parcelas a comprovar. 

Convênio 592162 1790/2006 MSD  19/07/2006 231.749,94 89.600,00 87.749,94 
Prefeitura Municipal 

de Envira 
04-530.895/0001-27 

Prestação de contas a comprovar e parcelas a 
liberar. 

Convênio 554535 2090/2005 MSD  13/01/2006 414.656,15 320.000,00 14.656,15 
Prefeitura Municipal 

de Itamarati 
04-268.376/0001-04 

Não apresentou prestação de contas no valor 
liberado e com parcelas a liberar. 

Convênio 569536 0375/2006 
S.A. 

ÁGUA 
 19/07/2006  1.647.424,57  1.252.199,20 82.175,57 

Prefeitura Municipal 
de Iranduba 

04-628.533/0001-73 

Convênio adimplente, a comprovar todo o valor já 
liberado, parcela a liberar. 

 
Convênio 

 
590142 

 
431/2006 

 
DREN
AGEM 

 
19/07/2006 

 
1.259.160,97 

 
479.680,37 

 
59.960,05 

Prefeitura Municipal 
de Manacapuru 

04-274.064/0001-31 

Convênio Adimplente com parcelas a liberar, a 
comprovar e a aprovar sem visita técnica e 
financeira.  



 

Convênio 554490 2751/2007 
S.A. 

ÁGUA 
 18/01/2006 1.050,000 400.000,00 50.000,00 

Prefeitura Municipal 
de Manacapuru 

04-274.064/0001-31  

Falta comprovação do valor liberado, parcelas a 
liberar. 

Convênio 587241 3062-06 
S.A. 

ÁGUA 
 08/01/2006  2.100.000,00   1.600.000,00  100.000,00 

Prefeitura Municipal 
de Manacapuru 

04-274.064/0001-31   

 
Comprovada prestação de contas, para análise da 
área técnica e parcela a liberar, vigência expirada.  

Convênio 554497 1539/2005 
S.A. 

ÁGUA 
 28/01/2006  515.463,93 200.000,00 15.463,63 

Prefeitura Municipal 
de Manaquirí 

04-641.551/0001-95 

 
Convênio adimplente, com prestação de contas 
parcial aprovada e com parcela a comprovar. 

Convênio 569532 0432/2006 
DRENA

GEM 
 30/06/2006  857.848,65 652.568,84 17.157,37 

Prefeitura Municipal 
de Manicoré 

04-197.166/0001-09 

 
Convênio adimplente, com prestação de contas 
para análise em área técnica, e parcelas a liberar. 

Convênio 569722 0230/2006 
S.A. 

ÁGUA 
 07/08/2006  463.500,00 360.000,00 13.500,00 

Prefeitura Municipal 
de Maraã 

04-505.640/0001-04 

Convênio adimplente, com parcelas a liberar, 
prestação de contas sob analise da área técnica na 
divisão de engenharia. 

Convênio 554532 2094/2005 MSD  13/01/2006   518.098,31 200.000,00 18.098,31 

Prefeitura Municipal 
de N. Olinda do 

Norte 
04-477.600/0001-04 

Convênio adimplente, com prestação de contas 
comprovada, sob analise técnica na Divisão de 
Engenharia da FUNASA/ CORE - AM e com 
parcelas a liberar. 

Convênio 569541 0377/2006 
S.A. 

ÁGUA 
 19/07/2006  1.050.000,00 800.000,00 50.000,00 

Prefeitura Municipal 
de N. Olinda do 

Norte 
04-477.600/0001-04 

Convênio adimplente, Prestação de contas 
comprovada, sob análise técnica e com parcelas a 
liberar. 

Convênio 569529 1455/2006 MSD  19/07/2007   337.465,05 259.200,00 13.465,05 
Prefeitura Municipal 

de Nhamundá 
04.238.578/0001-53 

 
Vigência expirada, adimplente, prestação de contas 
em analise para aprovação da área técnica e com 
parcelas a liberar. 

Convênio 554518 0027/2005 MSD  27/12/2005   257.759,06 150.000,00 7.759,06 
Prefeitura Municipal 

de Novo Airão 
04-533.113/0001-03 

Adimplente, e prestação de contas aprovadas. 

Convenio 554522 2093/2005 MSD  13/01/2006   265.073,03 100.000,00 15.073,03 
Prefeitura Municipal 

de Maués 
04-282.869.0001-27 

 
Vigência expirada, adimplente, prestação de contas 
parcial aprovada com resíduos a comprovar por 
ocasião da prestação de contas final. 

Convenio 524062 937/2004 
S.A 

Água  
 02/07/2004   1.178.334,10 437.161,95 85.429,22 

Prefeitura Municipal 
de Maués 

04-282.869.0001-27 

 
Vigência expirada, prestação de contas parcial 
aprovada para emissão de parecer técnico na 



 
Divisão de Engenharia da FUNASA, e com 
parcelas a liberar. 

Convênio 591577 2856/2006 
S.A. 

ÁGUA 
 08/01/2007   1.136.842,11 864. 000,00 56.842,11 

Prefeitura Municipal 
de R. Preto da Eva 

04-629.697/0001-15 

 
Situação adimplente, prestação de contas parcial, 
está sob analise para emissão de parecer da área 
técnica, prestação de contas a comprovar e 
parcelas a liberar. 

Convênio 532848 1676/2004 
S.A. 

ÁGUA 
 29/12/2004    150.307,24 116.638,42 4.509,22 

Prefeitura Municipal 
de S. S. do Uatumã 
04-628.418/0001-04 

 
Situação adimplente, prestação de contas a 
comprovar e parcelas a liberar. 

Convênio 554520 2097/05 MSD  13/01/2006   518.098,31 200.000,00 18.098,38 

Prefeitura Municipal 
de Stª Izabel do Rio 

Negro 
04.194.239/0001-09 

Adimplente, prestação de contas a comprovar e 
parcelas a liberar. 

Convênio 569534 0383/06 MSD  19/07/2006   231.750,00 180.000,00 6.750,00 
Prefeitura Municipal 
de Stª Izabel do Rio 

Negro 

Adimplente e vigência expirada, prestação de 
contas a comprovar e parcela a liberar. 

Convênio 554523 1850/2005 S. E. 
SANITÁRIO  27/12/2005   1.029.999,98 396.389,31 39.026,70 

Prefeitura Municipal 
de Tapauá 

04-530.390.0001-62 

Inadimplente, com irregularidade na execução 
física, entidade diligenciada. 

Convênio 554525 0028/2005 MSD  27/12/2005  108.053,75 40.000,00 8.053,75 
Prefeitura Municipal 

de Tefé 
04.425.382/0001-15 

Adimplente, com prestação de contas parcial em 
análise e parcela a liberar. 

Convênio 554528 2099/2005 MSD  13/01/2006  1.053.909,51 800.000,00 53.909,51 
Prefeitura Municipal 

de Tefé 
04.425.382/0001-15 

Inadimplente, não apresentou prestação de contas 
integral e documentação complementar. 

Convênio 590277 2528/2006 MSD  14/12/2006  1.030.000,00 800.000,00 30.000,00 
Prefeitura Municipal 

de Tonantins 
04.628.608/0001-16 

 
Adimplente, com prestação de contas parcial em 
análise na Divisão de Engenharia da 
FUNASA/CORE-AM, parcela a comprovar e 
liberar. 

Convênio 569537 0229/2006 
S.A. 

ÁGUA 
 30/06/2006  436.500,00 360.000,00 13.500,00 

Prefeitura Municipal 
de Uarini 

04.647.079/001-06 

 
Adimplente, com prestação de contas a comprovar, 
parcela a liberar, não consta irregularidade. 

Convênio 559264 2100/2005 MSD  27/12/2006  518.098,31 400.000,00 18.098,31 
Prefeitura Municipal 

de Urucurituba 
04.502.571/0001-06 

Adimplente, com prestação de contas parcial em 
análise e parcela a liberar. 



 

Convênio 569540 0384/2006 MSD  13/07/2006  309.000,05 239.744,00 9.320,00 
Prefeitura Municipal 

de Urucurituba 
04.502.571/0001-06 

Adimplente, com prestação de contas parcial 
análise e parcela a liberar. 

Convênio 586811 3064/2006 
S.A. 

ÁGUA 
 08/01/2007  515.000,00 200.000,00 15.000,00 

Prefeitura Municipal 
de Urucurituba 

04.502.571/0001-06 

Inadimplente, não apresentação da prestação de 
contas parcial. 

Convênio 531453 1862/2004 MDS  29/12/2004  253.289,47 95.246,05 13.424.34 
Prefeitura Municipal 

de Parintins 
04.329.736/0001-69 

Adimplente, com prestação de contas parcial a 
comprovar e parcela a liberar. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexo F - Atos  de Admissão, desligamento, concessão de 

aposentadoria e pensão praticados no exercício  (conforme 

item 11 do Anexo II da DN-TCU-85/2007) 

ATOS QUANTIDADE REGISTRO NO SISAC 
QUANTIDADE 

Admissão - - 
Desligamento 01 01 
Aposentadoria 10 10 
Pensão 27 27 
 

A Política de Recursos Humanos da FUNASA/ Core - Am é 

estabelecida por regras para coordenar e orientar as atividades 

inerentes à gestão de Recursos Humanos em harmonia com 

diretrizes emanadas da Unidade Central da FUNASA visando 

assegurar o desempenho Missão institucional. A Instituição é 

normatizada pelo Ministério do Planejamento Orçamento e 

Gestão, seguindo as Orientações estabelecidas.  

A força de trabalho dessa Core está extremamente reduzida, 

pois há 11 anos aproximadamente, não é realizado concurso 

público e 90% dos servidores dessa Core está na faixa etária 

acima dos 40 anos não ocorrendo dessa forma o 

preenchimento das vagas de aposentados e falecidos. 

Quanto ao plano de carreira, até a presente data não foi 

aprovado pelo Ministério do Planejamento para ser 

encaminhado a instâncias superiores. Existem duas carreiras 

para os servidores que são o Plano da Previdência, da Saúde 

e do Trabalho e o Plano Geral de Cargos do Poder Executivo. 

Sobre a situação dos servidores cedidos ao Sistema Único 

de Saúde – SUS, estes ainda trabalham na missão anterior de 

combater as endemias, no entanto a FUNASA ainda se 

encontra envolvida com esses servidores, sendo na maioria 



 
cargos de Agente de Saúde Pública, Guarda de Endemias, 

Laboratoristas, Microscopistas e afins. 

As instruções normativas do TCU número 44/2002 e 

55/2007 estão  sendo  aplicadas, embasando as execuções dos 

trabalhos pertinentes à seção de cadastro dentro da Divisão de 

Recursos Humanos desta Coordenação. 

Sobre o programa SISAC, e as divergências entre a 

quantidade de atos praticados e os registrados no sistema, vale 

salientar a importância deste na execução dos trabalhos, 

contudo quando há falhas no sistema, não é possível enviar as 

informações em tempo hábil ocasionando dessa forma 

processos divergentes temporários, os quais são estabilizados 

conforme regularização do sistema. 

 Destaca-se também na realização das ações o acesso e 

acompanhamento da Coordenação ou/e a Divisão de Recursos 

de Recursos humanos a todas as informações enviadas para 

CGU sobre os atos de admissão, desligamento, aposentadoria 

e pensões. 

 


