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A implementação do PSF Indígena no estado do Mato Grosso do Sul em parceria com a FUNASA e uma ONG revelou um 
aumento inicial no gastos com medicamentos, insumos, equipamentos e materiais e redução drástica posterior, sendo que 
a contratação de pessoal teve um crescimento de 283%. Ampliaram-se os coeficientes de natalidade e fecundidade em 39% 
e 55% respectivamente. O crescimento demográfico foi de 22%. Não houve óbitos maternos entre 2002 e 2004. O Pré-natal 
aumentou 3,5 vezes na Jaguapirú, na Bororó seis vezes, com redução de abortos registrados. A coleta de colpocitologia on-
cótica, iniciada em 2003, subiu 4 e 2,5 vezes, nas duas aldeias respectivamente.  
Descritores: Serviços de saúde, População indígena nativa do Brasil, Diagnóstico de saúde.

The implementation of Native Indians’ Family Health Program at Mato Grosso do Sul, Brazil, in partnership with FUNASA and 
a Non Governmental Organization revealed an increase in initial spendings on medicines, inputs, equipment and materials 
and drastic reduction in the final period. There was a growth of 283% of hired people. The coefficients of birth and fertility 
expanded 39% and 55%, respectively. It was registed a demographic growth of 22%. There were no maternal deaths between 
2002 and 2004. The prenatal increased 3.5 times at Jaguapirú, 6 times at Bororó, with a reduction of registered abortions. 
The collection of colpocitological, started in 2003, increased 4 and 2.5 times, in both villages, respectively.
Descriptors: Health service, Brazilian native indians, Health condition.

La implementación del Programa de Salud Familiar Indígena en el estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, en sociedad con la 
FUNASA y una Organización No Governamentable, reveló aumento inicial en el gasto con medicinas, equipamientos y mate-
riales y reducción drástica posterior, ademas de la contratatación de personas, que tuve un crecimiento de 283%. Los coefi-
cientes de nacimiento y fertilidad se extendieron en 39% y 55% respectivamente. El crecimiento demográfico fue de 22%. No 
tuve muertes maternales entre 2002 y 2004. El prenatal aumentó 3.5 veces en Jaguapirú, 6 veces en la comunidad Bororó, 
con una reducción de abortos registrados. La colecta de colpocitologia oncótica empezó en 2003 y aumentó 4 y 2.5 veces en 
los dos pueblos, respectivamente. 
Descriptores: Servicios de salud, Población indígena nativa del Brasil, Diagnóstico de salud.

Artigo Extraído da Dissertação de Mestrado com o mesmo título. Defendido na Universidade de Brasília em 2007.

Recebido: 05/05/2008    
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INTRODUÇÃO

A população indígena no estado de Mato Grosso do Sul (MS) é 
de 45.000 pessoas1. No município de Dourados, segundo o 

Plano Distrital de Saúde do Distrito Sanitário Especial Indígena, 
a população indígena é de 9.482 habitantes, constituindo um 

coletivo em que predominam as mulheres (62%)2.
A atenção à saúde dos povos indígenas tem sofrido altera-

ções quanto ao modelo de gestão durante os últimos anos, tais 
como redistribuição de responsabilidades entre a FUNAI e FU-
NASA, a entrada de Organizações Não-Governamentais contra-
tadas e prefeituras conveniadas objetivando proporcionar uma 
melhora na oferta de atenção básica a saúde desta população. 
As experiên cias do passado comprovaram sua inefi cácia em 
modifi car a condição de saúde destas comunidades3.

A Missão Evangélica Caiuá é uma Organização Não Gover-
namental, localizada em Dourados/MS, de Utilidade Pública 
Municipal, Estadual e Federal. Iniciou seu trabalho com os  ín-
dios em 1928, e até hoje promove ações de atenção á saúde 
indígena. Os recursos fi nanceiros para atenção a saúde do índio 
vem dos serviços prestados ao SUS, convênios com a Prefeitura 
Municipal, com a FUNASA e doações. 

O objetivo deste trabalho foi descrever o uso dos recursos 
federais por uma ONG na implementação do Programa de Saú-
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rados os casos definidos como morte materna e no denominador 
os nascidos vivos multiplicados por 100.000. 

Quanto ao acompanhamento de gestantes foram coletados o 
número de mulheres cadastradas e acompanhadas no pré-natal 
durante o ano e ainda o número de abortos e partos realizados 
de gestantes não cadastradas pelas equipes. A cobertura de cole-
ta do exame de colpocitologia oncótica foi avaliada calculando 
o número de exames realizados, dividido pela população femi-
nina entre 25 e 59 anos. 

A pesquisa seguiu os princípios da Resolução No 196/96 do 
Conselho Nacional de Saúde5, sendo aprovado junto ao Comitê 
de Ética em Pesquisa do Centro Universitário da Grande Dou-
rados. 

RESULTADOS
O convênio A tem por objeto a promoção e assistência à saúde, 
prevenção e controle de doenças e agravos das populações in-
dígenas. O convênio B teve o mesmo objeto. O convênio C tem 
como objeto prestar assistência básica de saúde à população 
indígena do Distrito Especial Indígena de Mato Grosso do Sul, 
o convênio D tem por objeto a execução de ações complemen-
tares à Saúde Indígena no âmbito do Distrito Sanitário Especial 
Indígena de Mato Grosso do Sul. Demonstra-se um aumento im-
portante de 1999 a 2003. 

No convênio A, tem-se que foi o momento em que houve 
menor investimento em recursos humanos e insumos, mas com 
um investimento favorável em materiais, equipamentos e medi-
camentos. O convênio B ampliou seus investimentos em recur-
sos humanos e satisfatoriamente em insumos, mas houve uma 
redução acentuada na aquisição de materiais, equipamentos e 
medicamentos. 

O convênio C teve sua gestão favorecida em 323%, com um 
movimento em 2002 bastante significativo quanto aos recursos 
humanos, insumos, materiais e equipamentos, porém em 2003, 
foi significativo o investimento em medicamentos e recursos 
humanos, mas deixou-se de adquirir materiais e equipamentos 
bruscamente. A gestão do convênio D foi favorecida em apenas 
9%, sendo o investimento concentrado em recursos humanos. 
Não houve investimento em medicamentos, materiais e equipa-
mentos, além da queda em insumos.

Nesta demonstração, encontramos como elemento de despe-
sas que tem seu valor incrementado (convênio após o outro) é o 
de “Recursos Humanos (salários e encargos)” que cresceu 283% 
entre os anos de 2000 e 2004.

de Familiar Indígena, discriminando a evolução de indicadores 
financeiros, operacionais e epidemiológicos de saúde da mulher 
nas aldeias Jaguapirú e Bororó no período de 2000 a 2004. O 
mesmo apresenta resultados em relação a metas pré-estabeleci-
das, além de esclarecer questões que se referem às condições de 
saúde da mulher indígena da reserva de Dourados, suas neces-
sidades, a correlação favorável entre o esforço empreendido e o 
resultado obtido, os avanços trazidos pelas mudanças efetivadas 
pelo gestor federal, e a relevância do serviço oferecido por uma 
Organização Não Governamental, seja ela de origem religiosa 
ou educacional.

O Brasil tem aumentado o volume de recursos direcionados 
para o financiamento das ações de saúde, o governo tem firma-
do compromissos nos quais se compromete a formular políticas 
e planejar ações que ampliem e qualifiquem a atenção à saúde 
de grupos da população feminina4.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo realizado através de levantamento de da-
dos secundários, material documental e bibliográfico sobre a te-
mática proposta, tendo como instituições pesquisadas a Missão 
Evangélica Caiuá (ONG) e o Pólo de Saúde Indígena de Doura-
dos do Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do 
Sul, órgão da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). 

A coleta dos dados sobre os convênios entre a ONG e a FU-
NASA, gestão financeira, recursos humanos (salários e encar-
gos), quantitativo de pessoas contratadas referentes às verbas 
utilizadas para o Programa de Saúde Familiar Indígena no âmbi-
to do Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul 
foram disponibilizados pela ONG.

As informações de caráter epidemiológico e demográficos das 
aldeias, foram disponibilizadas pelo Pólo de Saúde Indígena de 
Dourados, as fontes utilizadas foram os relatórios chamados de 
“Consolidados Anuais” e “Perfil Epidemiológico”. Os dados po-
pulacionais e número de habitantes por sexo tiveram como fonte 
o Sistema de Informação de Atenção a Saúde Indígena (SIASI).

Os coeficientes de natalidade e fecundidade foram apurados 
nas duas aldeias, sendo apresentados ano a ano. No primeiro 
foi utilizado no numerador os nascidos vivos e no denominador 
o total da população indígena multiplicados por 1.000. Para o 
coe ficiente de fecundidade foi utilizado no numerador o núme-
ro de nascidos vivos, no denominador a população feminina de 
13 a 49 anos no período multiplicados por 1.000. Para o cálculo 
do coeficiente de morte materna no numerador foram conside-

 
Tabela 1. Discriminação das despesas* dos Convênios da Missão Evangélica Caiuá de 1999 a 2004 para a gestão do PSF 
indígena no DSEI Mato Grosso do Sul. Dourados/MS, 2007.

Identificação do Convênio

A (nº 435/99)

B (nº 2348)

C (nº 031) fase 2002

C (nº 031) fase 2003

D (nº 1333)

Medicamentos

356.186,46

310.270,70

314.985,11

502.646,70

0,00

Insumos

243.969,82

795.963,30

1.510.647,62

1.713.569,33

137.791,84

Equipamentos e 
materiais permanentes

80.000,00

55.605,00

596.801,60

0,00

0,00

Recursos Humanos 
(salários e encargos)

1.619.843,72

2.647.161,00

4.813.855,67

6.658.736,19

7.667.561,13

Total
 

2.300.000,00

3.809.000,00

7.236.290,00

8.874.952,22

17.686.394,60

Fonte: Missão Evangélica Caiuá, 2006. * Despesas em Reais. 
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a Bororó tem um crescimento de 25% 
no mesmo período. 

O coeficiente de natalidade apre-
sentou um acréscimo de 29% do ano 
2000 para 2001 e uma queda em 
2003. Já o coeficiente de fecundidade 
apresentou crescimento no período, 
entretanto, com variação marcante de 
um ano para o outro. Comparados os 
resultados do último período com o 
inicial, encontra-se um coeficiente de 
natalidade 39% maior e o de fecundi-
dade 55,5%. 

O coeficiente de mortalidade ma-
terna nas aldeias Jaguapirú e Bororó 

foi de 13,8 e de 22,6 óbitos maternos para cada 100.000 nas-
cidos vivos nos anos de 2000 e 2001, respectivamente. Tais 
níveis diminuíram não tendo ocorrido o registro de óbitos ma-
ternos entre 2002 e 2004.

O acompanhamento das gestantes pelo PSF foi ampliado. Na 
aldeia Bororó este aumento foi maior que 6,5 vezes no período 
de 2001 a 2004. O acompanhamento pré-natal também foi am-
pliado de 157 gestantes para 948. 

Quanto a incidência de abortos no período, verifica-se que 
não haviam registros em ambas as aldeias no ano de 2000. Em 
2002 houve um aparente incremento de 83% na aldeia Jagua-

O Programa de Saúde da Família foi incrementado. Com-
parando-se o quadro dos demais profissionais constata-se um 
aumento de 100% no período de 2000 para 2004, exceto no 
grupo de enfermeiros que o aumento foi 66%.

A distribuição demográfica revela um crescimento de 1.918 
pessoas (22%) período de 2000 a 2004. Deste total populacio-
nal 5.328 (51%) são mulheres e 49% são homens. O número 
de habitantes das Aldeias Jaguapirú e Bororó somam 9.205 
pessoas sendo que estas duas aldeias representam 88% da 
população indígena atendida por essa unidade de assistência 
indígena. A aldeia Jaguapirú cresceu 21% no período quando 

 
Tabela 2. Evolução quantitativa de equipes e descrição dos profissionais de 
saúde nas aldeias Jaguapirú e Bororó 2000 – 2004. Dourados/MS, 2007.

Número de Equipes

Médicos

Enfermeiros

Dentistas

Nutricionistas

Auxiliares de Enfermagem

Agentes Indígenas de Saúde

2000
2

2

3

1

3

5

2001
3

3

3

1

5

5

2002
3

4

4

2

1

5

30

2003
3

4

5

2

1

6

30

2004
3

4

5

2

1

6

30

Fonte: Pólo de Saúde Indígena de Dourados, 2006.
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pirú e uma redução 14% na Bororó em relação ao ano anterior 
e com redução de 33% de 2004 para 2003 nesta aldeia. No 
ano de 2000 não houve registro de partos de gestantes não ca-
dastradas; já os números do ano de 2001 são altos quando em 
comparação ao número dos anos seguintes. No último ano do 
período, os registros na aldeia Jaguapirú aumentaram em 25%, 
já a Bororó reduziu em 30% os seus registros de partos das ges-
tantes não cadastradas. 

Os exames de Prevenção do Câncer de Colo Uterino (PCC) 
aparecem nos relatórios de atividades do PSF a partir do ano de 
2003, sendo que na aldeia Jaguapirú aconteceram 44 coletas 
em 2003 e 183 em 2004 e na aldeia Bororó foram realizados 40 
exames e 102 respectivamente. Considerando-se as duas aldeias 
houve aumento em coletas de quatro vezes. 

Entre as mulheres da aldeia Bororó, os diagnósticos dos Exa-
mes citopatológicos encontrados revelaram nenhum caso 2003 
para HPV, ou para o diagnóstico de neoplasia intraepitelial cer-
vical. No ano de 2004, o resultado positivo para o vírus foi de 
0,9% sendo o acumulado nos dois anos 0,7% de positivos, ou 
seja, um caso de diagnóstico positivo. Durante o ano de 2004, o 
número de exames aumentou em 155% e foi diagnosticado um 
caso de NIC II.

Os resultados diagnósticos encontrados na aldeia Jaguapirú 
revelam que apenas 0,4% dos exames mostrou-se positivo para 
o vírus HPV. Durante o ano de 2003 foram encontrados dois 
casos de lesões do tipo neoplásica intraepitelial cervical Grau I 

(NIC I) e Grau II (NIC II). Tendo o número de exames aumentado 
em mais de 300% em 2004, o diagnóstico foi de um caso para 
neoplasia intraepitelial cervical Grau I (NIC I), um caso para NIC 
II e dois casos para NIC III. Comparado com o ano anterior, hou-
ve o aumento de 100% para o diagnóstico de NIC I e NIC III. 

Com o objetivo de executar as suas atividades, o Distrito Sa-
nitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul (DSEI) estabele-
ceu parceria com a Missão Evangélica Caiuá (ONG) através de 
convênios celebrados entre a FUNASA e ela. A Lei 8080/90 pre-
vê a participação de pessoas jurídicas de direito privado do SUS 
na chamada “participação complementar”, desta forma a ONG 
em questão serve à coletividade indígena, solidária ao nível de 
compartilhamento de responsabilidades com o poder público.

Esta ONG é cadastrada junto ao Ministério da Saúde por 
ofertar serviços de saúde ao SUS, visando complementar e dis-
seminar seus serviços e experiência que já angariou no passar 
de muitos anos. Destaca-se que, desde a sua fundação, a missão 
presta serviço à comunidade indígena através de convênios com 
o poder público. No ano de 1999 acabou se tornando a única 
parceira do recém criado DSEI/MS6.

Com relação à organização de um subsistema de saúde in-
dígena relacionado com o SUS, o que se observou nos últimos 
anos foi uma divisão dos serviços entre a FUNAI e a FUNASA: a 
primeira, com atividades eminentemente curativas e a segunda, 
com atividades preventivas7.

Para dar cobertura a saúde indígena, esta ONG contrata 
pessoal, adquiri equipamentos, materiais, insumos e medica-
mentos. Um detalhe interessante é que no seu quadro de pes-
soal encontram-se profi ssionais indígenas tais como os agentes 
comunitários de saúde e ainda um coordenador indígena. Isto 
pode sugerir que outros profi ssionais contratados também sejam 
indígenas o que pode corresponder a uma consideração espe-
cial à população indígena. 

A ampliação do acesso da população feminina aos serviços de 
saúde pode ser cogitado por este perfi l da equipe de saúde. Desta-
cando-se que a cobertura dos exames de prevenção de câncer de 
colo uterino nas duas aldeias aumentou em mais de três vezes.  

Os coefi cientes de natalidade, fecundidade, embora repre-
sentando um curto período de tempo apontam para um cresci-
mento populacional positivo.  Tal crescimento pode ser devido 
ao crescimento vegetativo, ou seja, nascem mais do que morrem 
nestas aldeias contrariando assim a tendência da população in-
dígena nacional8.

Há indicativo de difi culdades com a cultura de subsistência 
o que poderá conduzir a um processo de urbanização desses 
indígenas e também da aldeia, tornando-se um bairro da cidade, 
ou até mesmo em uma área de favela9.

 
Tabela 3. Acompanhamento de gestantes, abortos e partos não cadastrados nas Aldeias Jaguapirú e Bororó no período de 
2001 a 2004. Dourados, 2007

Cadastradas

Pré-natal

Abortos

2001 2002 2003 2004
Jaquapirú

231

260

0

Jaguapirú

1238

932

6

Jaquapirú

1063

1006

11

Jaquapirú

1329

892

6

Bororó

238

157

0

Bororó

865

732

7

Bororó

1029

782

6

Bororó

1558

948

4

Fonte: Pólo de Saúde Indígena de Dourados, 2007.
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Figura 1. Exames prevenção câncer cérvico uterino nas 
aldeias Jaguapirú e Bororó 2003 e 2004. Dourados, 2007.
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Saúde Indígena.indd   82 01.04.09   17:43:22



Areias MAC. Implementação do Programa Saúde da Família Indígena no estado de Mato Grosso do Sul

 Saúde Coletiva 2009;06 (29):79-83 83

saúde indígena

O cuidado com as gestantes nas duas aldeias focadas por 
esse estudo deu um salto quantitativo no ano de 2002 que 
se manteve em crescimento até o ano de 2004. Conforme 
se pode verificar nos resultados houve um crescimento mar-
cante no período, cumprindo assim um dos objetivos nor-
mativos técnicos. Porém, o fato que chama a atenção é que 
o número de gestantes que são acompanhadas durante a sua 
gestação com cuidados pré-natais é sempre menor que o 
número de cadastradas. Inferem-se possibilidades: o fator 
sociocultural da indígena, a qualidade da assistência presta-
da pelos profissionais de saúde e a mortalidade materna.

Apesar do coefi ciente de morte materna 
entre as índias Jaguapirú e Bororó estarem 
dentro de padrões de paises desenvolvi-
dos10, não se pode deixar de considerar a 
possibilidade de mortes maternas não no-
tifi cadas. 

No ano de 2004, o protocolo de atenção 
à saúde da mulher indígena passou a ser uma 
estratégia. Além do que, o Ministério da Saú-
de instituiu em junho de 2000. O Programa 
de Humanização no Pré-Natal e Nascimento 
(PHPN), que apresenta os seguintes objeti-
vos: reduzir as altas taxas de morbimortali-
dade materna e perinatal, ampliar o acesso 
ao pré-natal, estabelecer critérios para quali-
fi car as consultas e promover o vínculo entre 
a assistência ambulatorial e o parto10. 

Quanto a coleta de exames colpocitoló-
gicos, considerando-se as duas aldeias, houve aumento de cole-
tas em quatro vezes. Apesar disso, a expansão da cobertura dos 
exames de colpocitologia mostra-se necessária devido ao quan-
titativo da população feminina de 25 a 59 anos que ainda não é 
benefi ciada por, ao menos, uma ação preventiva em relação ao 
Câncer de Colo Uterino a cada três anos.

Este tipo de infecção é muito comum nas populações estuda-
das, pois os fatores de risco para o HPV são: baixa escolaridade, 

pobreza, mais de uma parceria sexual, o comportamento se xual, 
o uso de anticoncepcionais, tabagismo, alguns elementos da 
dieta e a precocidade da iniciação da prática sexual10-12.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A DSEI/MS através de sua atuação focada ao contexto socio-
econômico, cultural e étnico dos povos indígenas do Estado de 
Mato Grosso do Sul tem por objeto a promoção e assistência à 
saúde, prevenção e controle de doenças e agravos das popula-
ções indígenas. A ONG tornou-se referência quanto a sua parce-
ria e co-gestão das ações propostas com o DSEI.

A atuação do Subsistema de Saúde Indí-
gena de Mato Grosso do Sul é um modelo 
a ser seguido e implementado por diversas 
esferas, visto a efetividade e resolutividade 
das ações desenvolvidas.

Os resultados obtidos revelam a amplia-
ção das ações desenvolvidas aos indígenas 
mediante investimentos para aquisição de 
medicamentos, insumos, equipamentos e au-
mento do efetivo de profi ssionais da saúde. 

Quanto ao perfi l epidemiológico de 
saúde da mulher indígena há que se con-
siderar a escassez de dados das gestões 
iniciais. Mas foi possível revelar que os 
coefi cientes de natalidade, fecundidade, 
gravidez e mortalidade materna sofreram 
uma discreta diminuição. E paralelamente 
houve aumento da assistência pré-natal e 

diminuição dos casos de aborto; assim como o aumento sig-
nifi cativo dos exames de detecção de câncer uterino e con-
sequente diagnóstico dessa neoplasia nos variados estágios 
da doença.

É fundamental desenvolver políticas de saúde voltadas 
para a população indígena, bem como estudos que avaliem 
melhor os hábitos associados à cultura ancestral e a urbani-
zação desta etnia.
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