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Projeto de Apoio da SESAI aos DSEI e Fatores Intervenientes na 

Mortalidade Materna, Fetal e Infantil nos DSEI e dos Itinerários de 

Produção de Saúde nas Áreas Indígenas. 

 
 

Introdução 
 

Exploramos os recursos disponíveis no DSEI, visando comunicação sobre os 

dados achados nas Áreas de Referências dos Programas, utilizando esta cartografia 

como instrumento de apoio e de base para compreender e atuar na realidade das 

comunidades indígenas na Bahia e também ampliar e fortalecer as relações inter-

federativas.   

A construção dessa cartografia se dá neste momento em que o Distrito Sanitário 

Saúde Indígena – DSEI-BA sai de sua rotina de trabalho por conta de um movimento 

externo envolvendo a população indígena, resultando na ocupação do prédio do DSEI, 

consequentemente, interrompendo as atividades e as agendas programadas, inclusive a 

reunião agendada para 15 e 16/05/2013, cuja pauta seria: sistema de informação, 

notificação e investigação de óbitos nos Polos Base.   

Neste Terceiro Movimento cartográfico apresentamos: as características do 

DSEI-BA; Características dos povos indígenas por aldeia; Natalidade e Mortalidade: 

levantamento de dados que cobre as áreas indígenas de abrangência dos Polos Base; 

Resultados e discussão.  

 

Características do DSEI-BA 

 

O Distrito Sanitário Saúde Indígena – DSEI está localizado em Salvador-BA, no 

Bairro da Graça, onde é desenvolvido o trabalho de Planejamento e Acompanhamento 

das políticas de Saúde da população indígena e onde funciona abrangendo, antes, 

6Pólos Base, hoje com 9 Polos Base.  



Atuando nos nove Polos 23 Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena – 

EMSI responsável pela Atenção Básica para atender às necessidades da população 

indígena. Essas equipes multidisciplinares são compostas por médicos, enfermeiros, 

odontólogos, auxiliares de enfermagem/técnicos de enfermagem, e agentes indígenas 

de saúde (AIS) e de saneamento (AISAN). 

As EMSI assistem a 27.689 índios cadastrados pertencentes as 14 etnias 

distribuídas em 71 aldeias em territórios de abrangência de 27 municípios baianos. Um 

sétimo Polo Base foi recentemente aprovado no CONDISI para ser implantado. No 

DSEI-BA Casa de Apoio à Saúde do Índio (CASAI), entretanto há hotéis contratados 

para servir de suporte/acolhimento o indígena quando referenciado, além do 

acompanhamento pela equipe da Referência nesses hotéis. 

 Com o mapa e o quadro abaixo podemos visualizar as localidades dos Polos e 

da caracterização do DSEI. 

 

MAPA DO DISTRITO  

QUADRO I – Mapa da área de abrangência do DSEI-Bahia, 2013. 

 



 

 

QUADRO II - Caracterização do DSEI-Bahia, 2013. 
Extensão Territorial: 

 

136.512 hectares (*) 

Município Sede do DSEI: 

 

Salvador/Bahia 

Nº de municípios com 

população indígena na sua 

jurisdição: 

27 

 

 

População Indígena: 

 

27.547 índios (SIASI-out/2012). 

Etnias: 

 

 

14 - Atikum, Fulni-Ô, Kaimbé, Kantaruré, Kiriri, Pankararé, 

Pankaru, Pataxó, Pataxó Há-Há-Hae, Truka, Tumbalalá, 

Tupinambá, Tuxá, Xukuru-Kariri (SIASI)(Conforme relatório 

elaborado em março/2013, temos mais 02 etnias (Payayá, 

Xacriabá ). 

 

Nº de Polos Base: 

 

 

09- Euclides da Cunha, Ibotirama, Ilhéus, Itamarajú, Juazeiro, Pau 

Brasil, Paulo Afonso, Porto Seguro, Ribeira do Pombal. 

Nº de Postos de Saúde: 

 

 

29 - Água Vermelha,Águas Belas, Craveiro, Aldeia Velha,Araçá, 

Bahetá, Baixa das Pedras,Barra Velha,Batida,Boca da Mata,Brejo 

do Burgo,Caramuru, Coroa Vermelha,Corumbauzinho, Imbiriba, 

Itaim,Marcação, Massacará, Mata Medonha, Meio da 

Mata,Mirandela,Morrinhos, Nova Vida, Pambú A, Quixaba, 

Rodelas, Trevo do Parque, Vargem Alegre. 

 

Nº de CASAI: 

 

 

 

Não há estrutura física disponível, para funcionamento de CASAI. 

As ações são realizadas por Serviços de Referência do DSEI/BA e 

os pacientes e acompanhantes acomodados em hotel/pousadapor 

meio de contrato. 

Nº de Aldeias: 

 

 

177 segundo lideranças e conselheiros indígenas, embora no SIASI 

encontram-se cadastradas 71 aldeias 

Nº de Famílias: 8.276 

Meio de Transportes: 

 

 

Terrestre, fluviale aéreo – veículo oficial, ônibus, avião (linha 

comercial para 3ª referência) 

(*) Sujeito a alterações, devido retomada de terras indígena 
 

Características dos povos indígenas por aldeia 

 

O mapa do Estado da Bahia acima representa as localizações dos Municípios 

com suas comunidades indígenas, as quais difundir-se em pontos extremos deste 

território, que se configuram como pontos distantes da Capital (Salvador) onde funciona 

o DSEI.  Este é um aspecto que, em muitos casos, determina dificuldades na execução 

do que foi estabelecido no planejamento e no acompanhamento do processo de trabalho 

junto às equipes, face ao deslocamento e ao acesso.  



O Quadro abaixo apresenta quantitativamente dados identificadores de aspectos 

demográficos e área de abrangência territorial de cada Pólo Base do Estado. 

 

 

 

QUADRO III - Características demográficas e étnico-culturais dos povos indígenas que 

habitam os territórios sob responsabilidade do DSEI/BA, 2013. 

Polos / 

Região 

Município Aldeia  Etnia População 

Indígena  

Observação 

 

 

Polo Base 

De 

Ibotirama* 

 

Região De 

Saúde de 

Ibotirama 

 

Angical Benfica Atikum 78 * Nesse Polo Base existem mais duas localidades, 

cujas inserções no SIASI, como aldeias, estão 

sendo avaliadas: Funiô - Agrovila 5 e CTI 

Codevasp; 

A população das etnias Payayá, Município de 

Utinga, Xacriaba, Município de Cocos e Pataxó, 

Município Serra do Ramalho encontram-se em 

processo de cadastramento no SIASI. 

Muquén de 

São 

Francisco 

 

Itaim 

Kiriri 

119 

Stª Rita de 

Cássia 

Jenipapeiro Atikum 
36 

Ibotirama Morrinhos Tuxá 
361 

Muquén de 

São 

Francisco 

Passagem Pankaru 

26 

Muquén de 

São 

Francisco 

TuxáKionahá Tuxá 

64 

 Serra do 

Ramalho 

Vargem Alegre Pankaru 
48 

      

 
Polo Base 

de Ilhéus –  

 
Região de 

Saúde de 

Ilhéus 
 

Camamu Nova Vida Pataxó 95 * Nessa Aldeia,já cadastrada no SIASI, existem 

mais 36 localidades, cujas inserções no SIASI, 

como aldeias, estão sendo avaliadas: Acuípe de 

Baixo I, Acuípe de Baixo II, Acuípe de Cima, 

Acuípe do Meio I, Acuípe do Meio II, Águas de 

Olivença, Cajueiro, Campo de São Pedro, 

Curupitanga, Cururutinga, Fercau, Gravatá, 

Ipanema, Itapoã, Jairí, Laogoa do Mabaço, 

Olivença Cidade, Parque de Olivença. Pindoba, 

Pixixica, Santana I, Santana II, Santaninha, 

Sapucaeira I, Sapucaeira II, Serra do Serrote, Serra 

dos Tramps I, Serra dos Tramps II, Serra Negra, 

Siriyba, TaibaJairi, , Tamandaré, Tucum, Tupã e 

Aldeia Nova. 

 

** Nessa Aldeia, já cadastrada no SIASI, existem 

mais 04 localidades, cujas inserções no SIASI, 

como aldeias, estão sendo avaliadas: Craveiro, 

José Soares, Maruim e Rio Una. 

Ilhéus Olivença* Tupinambá 4.630 

Ilhéus 
Serra do 

Padeiro** 

 

Tupinambá 
474 

      

 

 
Polo Base 

de Itamaraju 
 
Região de 

Saúde de 

Itamaraju  

 

Prado Águas Belas Pataxó 296 As aldeias Guaxuma e Pé do Monte são 

assistidas pelas EMSIs do Polo Base de 

Itamaraju. 

Prado Alegria Nova Pataxó 84 

Prado Cahy Pataxó 214 

Prado Corumbauzinho Pataxó 229 

Prado Craveiro Pataxó 165 

Prado 
Pequi/ Córrego 

do Ouro 
Pataxó 98 

Prado Tauá Pataxó 228 

Prado Tibá Pataxó 156 

Itamaraju 
Trevo do 

Parque 
Pataxó 214 

      



Polo Base 

de Juazeiro  

Região de 

saúde de 

Juazeiro 

 

Curaçá Altamira Atikum 198  

Sobradinho 
Camixá – 

Sobradinho 
Truká 108 

* Nessa Aldeia, já cadastrada no SIASI, existem mais 

07 localidades, cujas inserções no SIASI, como 

aldeias, estão sendo avaliadas: Cajueiro, Fernandes, 

Foice, Mari, Porto da Vila, Salgado, São Miguel e 

Pedra Branca. 

 

** Nessa Aldeia, já cadastrada no SIASI, existem 

mais 12 localidades, cujas inserções no SIASI, como 

aldeias, estão sendo avaliadas: Bom Passar, Córrego 

dos Cavalos, Cruzinha, Ibozinho, Jatobá, Lagoa dos 

Bois, Lagoa Vermelha, Maria Preta, Paus Preto, Pé 

de Areia, Poço do Juá, Riachinho e Teixeira. 

Curaçá 
Missão Velha 

* 
Tumbalalá 444 

Abaré 

Nossa Srª da 

Conceição 
Pambú ** 

Tumbalalá 744 

 

 
Polo Base 

de Pau 

Brasil – 

 
Região de 

Saúde de 

Itabuna  
 

Itajúdo 

Colônia 
Bahetá* 

Pataxó-Hã-

Hã-Hãe 
201 

* Nessa Aldeia, cadastrada no SIASI, existem 

mais 08 localidades, cujas inserções no SIASI, 

como aldeias, estão sendo avaliadas: Alegrias, 

Alvorada, Mandacaru, Pau Ferro, Santa Maria, 

Terra da Fartura, Serrana e Toca da Onça. 

 

** Nessa Aldeia, cadastrada no SIASI, existem 

mais 07 localidades, cujas inserções no SIASI, 

como aldeias, estão sendo avaliadas: Baixada, 

Bom Jesus, Milagrosa, Paraíso, Salgado, São 

Sebastião e Serra. 

 

*** Nessa Aldeia, cadastrada no SIASI, existem 

mais 08 localidades, cujas inserções no SIASI, 

como aldeias, estão sendo avaliadas: Braço da 

Dúvida, Ourtinho, Taquari, Goducha, Helena, 

Luciene, Maria Preta Zenólia. 

 

**** Nessa Aldeia, cadastrada no SIASI, existem 

mais 05 localidades, cujas inserções no SIASI, 

como aldeias, estão sendo avaliadas: Catalúnia, 

Córrego do Cedro, PanelãoSilvanir, Retenção e 

São José. 

Pau Brasil Caramuru*** 
Pataxó-Hã-

Hã-Hãe 
2.001 

Pau Brasil 
Caramuru*** 

– Luciene até 

Água Vermelha 

Pataxó-Hã-

Hã-Hãe 
130 

Camacan Panelão**** 

Pataxó-Hã-

Hã-Hãe 

255 

      
Polo Base 

de Paulo 

Afonso –  

 
Região de 

Saúde de 

Paulo 

Afonso 

 

Glória 
Baixa das 

Pedras 
Kantaruré 141 

* Nessa Aldeia, existem mais 05 localidades, 

cujas inserções no SIASI, como aldeias, estão 

sendo avaliadas: Banco de Areia, Brejinhos, 

Caraíbas, Casca Grossa e Poço (pop. Cadastrada 

na Aldeia Brejo do Burgo, exceto Banco de 

Areia). 

OBS 1: As aldeias Rodelas - Atikum Nova 

Esperança / Atikum Bento I (alguns índios já 

cadastrados em Rodelas Atikum), Rodelas Tuxá 

Margem de São Francisco/Tuxá (provavelmente 

cadastrados na Aldeia Rodelas Tuxa)Grupo 

Manoel Valério de Oliveira, não se 

encontramcadastradas no SIASI, porém a 

população está inserida no SIASI em outras 

aldeias – em fase de atualização;  

OBS 2: As aldeias Pankararu-Município de 

Jatobá,  Pankararú Quixaba não se encontram 

cadastrada no SIASI/Bahia e sim, no SIASI de 

Pernambuco – encontra-se em fase de migração. 

Glória Batida Kantaruré 199 

Glória 
Brejo do 

Burgo* 
Pankararé 962 

Glória Cerquinha Pankararé 181 

Glória Chico Pankararé 71 

Glória Quixaba 
Xucuru-

Kariri 
72 

Rodelas Rodelas Tuxá 932 

Rodelas 
Rodelas 

Atikum 
Atikum 110 

Rodelas 
Rodelas 

NeóPankararé 
Pankararé 87 

Rodelas 
Rodelas 

Pankararé 
Pankararé 74 

Glória Serrota Pankararé 158 

Paulo 

Afonso 
Tupã Truká 23 

 
 Porto Aldeia Nova Pataxó  126 * Cadastrada no SIASI, existem mais 05 



 
 
 

Polo Base 

de Porto 

Seguro –  

 
Região de 

Saúde de 

Porto 

Seguro 

Seguro localidades, cujas inserções no SIASI, como 

aldeias, estão sendo avaliadas: Bugingão, 

Caxandó, Nova Caraíva, Pará e Porto do Boi. 

 

** Cadastrada no SIASI, existe mais 01 

localidade, cuja inserção no SIASI, como aldeia, 

está sendo avaliada: Cassiana. 

 

*** Cadastrada no SIASI, existem mais 06 

localidades, cujas inserções no SIASI, como 

aldeias, estão sendo avaliadas: Aroeira, Gleba B, 

Nova Coroa, Pororoca, Jaqueira e Juerana. 

 

**** Cadastrada no SIASI, existem mais 02 

localidades, cujas inserções no SIASI, como 

aldeias, estão sendo avaliadas: Ijitaí e Monte 

Dourado. 

 

***** Cadastrada no SIASI, existem mais 02 

localidades, cujas inserções no SIASI, como 

aldeias, estão sendo avaliadas: Limoeiro e 

Paranha. 

 

****** Cadastrada no SIASI, existem mais 02 

localidades, cujas inserções no SIASI, como 

aldeias, estão sendo avaliadas: Encanto da Patioba 

e Verane. 

 

 

Porto 

Seguro 
Aldeia Velha Pataxó  763 

Porto 

Seguro 
Barra Velha* Pataxó  1.716 

Porto 

Seguro 

Boca da 

Mata** 
Pataxó  927 

Stª Cruz de 

Cabrália 

Coroa 

Vermelha*** 
Pataxó  4.648 

Porto 

Seguro 
Guaxuma**** Pataxó  225 

Porto 

Seguro 
Imbiriba Pataxó  398 

Stª Cruz de 

Cabrália 
Mata Medonha Pataxó  264 

Porto 

Seguro 

Meio da Mata 

***** 
Pataxó  183 

Belmonte Patiburi****** Tupinambá 76 

Porto 

Seguro 
Pé do Monte Pataxó  127 

      

Polo Base 

de Ribeira 

do Pombal* 

 

Região de 

Saúde 

Ribeira do 

Pombal  

 

Banzaê Araçá 
Kiriri 

349 
1. Nesse Polo existe mais 01 localidade, 

cuja inserção no SIASI, como aldeia, está sendo 

avaliada: Canta Galo (indígenas cadastrados em 

Araçá); 

 

2. É preciso cadastrar a Aldeia Lagoa do 

Cru – aproximadamente 150 índios que precisam 

ser cadastrados no SIASI; 

 

3. Língua indígena – comunidade em 

processo de reavivamento linguístico 

DZUBUKUÁ e KIPEÁ-TUXA. 

Banzaê 
Baixa da 
Cangalha Kiriri 

118 

Banzaê Baixa do Juá 
Kiriri 

120 

Banzaê Cajazeira 
Kiriri 

244 

Banzaê Gado Velhaco 
Kiriri 

41 

Banzaê Lagoa Grande 
Kiriri 

87 

Banzaê Marcação 
Kiriri 

471 

Banzaê Mirandela 
Kiriri 

415 

Banzaê Pau Ferro 
Kiriri 

218 

Banzaê Segredo 
Kiriri 

179 

Banzaê Tuxá-Banzaê 
Kiriri 

81 

      

 

 

Polo Base 

Euclides da 

Cunha 

Baixa da 

Ovelha Kaimbé 
41 

 

 
* Nesse Polo Base existe mais 01 localidade, cuja 

inserção no SIASI, como aldeia, está sendo 

Euclides da 

Cunha 
Icó 

Kaimbé 
36 



 
Estes dados foram extraídos do Plano Distrital de Saúde Indígena – DSEI-BA. 2012 / 2015 

 

 

NATALIDADE E MORTALIDADE: levantamento de dados que cobre as 

áreas indígenas de abrangência dos Polos Base. 
 

Geralmente, os determinantes das condições demográficas e de saúde dos povos 

indígenas no Brasil, particularmente na Bahia, envolvem os aspectos da natalidade e da 

mortalidadematerno infantil – assunto que, na tabela abaixo, aparece sob forma de 

dados de natalidade e mortalidade infantil.  

O quadro IV referente ao ano de 2012, quando, nesse ano tinham apenas seis 

(06) Polos Base. E o quadro Vreferente ao ano de 2013, mostrando a ampliação para 

nove (09) Polos Base. (criados recentemente os Polos: Euclides da Cunha, Ribeira do 

Pombal,Itamaraju e Pau Brasil). O Polo Base de Feira de Santana desmembrou-se em 

dois polos – Ribeira do Pombal e Euclides da Cunha. Além disso, o Polo Base de feira 

de Santana ainda existe, porém funcionando apenas de forma administrativa como 

referência aos indígenas encaminhados para procedimentos no município de Feira de 

Santana. 

 

QUADRO IV-Coeficiente de Mortalidade Geral e Infantil no DSEI-BA, por Polo Base -  

2012 

POLO 

BASE 

POPULAÇÃO 

GERAL 

NASC 

VIVOS 

ÓBITOS 

TOTAIS 

ÓBITOS      

< 1 ANO 

Coef. Mort. 

Infantil              

(por 1.000 

NV) 

Coef. 

Mort. 

Geral                 

(por 1.000 

hab.) 

Feira de 

Santana 
3.388 85 05 03 35,3 1,5 

Ibotirama 733 18 01 - - 1,4 

Ilhéus 6.748 54 06 03 55,6 0,9 

Juazeiro 1.496 13 07 01 76,9 4,7 

Paulo 

Afonso 
3.004 60 06 - - 2,0 

de Euclides 

da Cunha* 

 

Região de 

Saúde de 

Serrinha 

..... 

 

Euclides da 

Cunha 

Icó Outra 

Banda Kaimbé 
18 

avaliada: Toca/Etnia Kiriri. 

Euclides da 

Cunha 

Icó - Saco das 

Covas Kaimbé 
03 

Euclides da 

Cunha 
Icó Várzea 

Kaimbé 
154 

Euclides da 
Cunha 

Ilha 
Kaimbé 

87 

Euclides da 

Cunha 
Lagoa Seca 

Kaimbé 
73 

Euclides da 

Cunha 
Massacará 

Kaimbé 
653 



Porto 

Seguro 
11.377 150 07 01 6,7 0,6 

DSEI 26.746 380 32 8 21,0 1,2 
Fonte: dados fornecidos pelos Polos Bases 

 

 

Os óbitos ocorridos na população indígena da Bahia, no ano de 2012, geraram 

um Coeficiente Bruto de Mortalidade de 1,2, com amplitude de variação de 0,6 (em 

Porto Seguro) a 4,7, em Juazeiro. Vale ressaltar que tais coeficientes – tanto do DSEI, 

como dos seus respectivos Polos Base – estão bem abaixo daquele encontrado para o 

Estado da Bahia em 2011: 5,4/1.000 hab. Em contrapartida, o Coeficiente de 

Mortalidade infantil (CMI) do DSEI-Bahia, no ano de 2012, está bem acima do que 

aquele encontrado para toda a população do Estado: 17,7/1.000 Nascidos Vivos. A 

heterogeneidade entre os Polos foi grande, não ocorrendo óbitos em menores de um ano 

nos Polos de Ibotirama e de Paulo Afonso, enquanto que nos demais Polos a amplitude 

de variação foi de 6,7 (em Porto Seguro) a 76,9 (em Juazeiro) por cada 1.000 Indígenas 

nascidos vivos. 

 Tais dados sugerem a necessidade de avaliação da assistência pré-natal e à 

criança nas áreas em que o CMI está alto, como Juazeiro, Ilhéus e Feira de Santana 

(Euclides da Cunha e Banzaê). Assim como a necessidade de verificação da ocorrência 

de subregistros de óbitos nos demais Polos e a implementação do fluxo de informações 

em todos eles, visando que tais registros sejam avaliados mensalmente pelo 

Coordenador Técnico em Saúde do PB – através da sala de situação –, bem como 

encaminhados a este DSEI-Ba. 

Em 2012, ocorreu um óbito infantil com suspeita de tétano neonatal de genitora 

residente em aldeia – localizada no município de Banzaê - adstrita ao Polo Base de 

Feira de Santana, a equipe da Vigilância em Saúde da DIASI solicitou, por meio do 

memorando  DIASI/DSEI/SESAI/MS-BA nº 19802012, relatório técnico descritivo de 

investigação do óbito pela EMSI e pela Coordenação Técnica em Saúde, tanto em nível 

a atenção básica, como em nível hospitalar, visto que a criança além de ter ficado 

internada, veio a óbito em unidade hospitalar. Quanto à investigação no âmbito 

hospitalar que perpassa pelo acesso ao prontuário hospitalar para maiores informações e 

esclarecimentos, respeitando o 9º artigo da Portaria nº 072/2010, enviou-se ofício nº 

304/2012 ao Hospital Geral Santa Tereza do município de Ribeira do Pombal e ofício nº 

325/2012 à Maternidade José Maria de Magalhães Neto no município de Salvador. A 

EMSI conseguiu acesso ao prontuário do hospital de Ribeira do Pombal e enviou o 

relatório técnico descritivo da investigação para DIASI, o qual também foi 



disponibilizado para SESAB e após, resultado do exame, teve o caso encerrado – 

descartada suspeita de tétano neonatal. 

Ainda em 2012, ocorreu surto de doença diarréica aguda (DDA) notificado e 

procedente das aldeias adstritas ao Polo Base de Feira de Santana. Ressalta-se que o 

surto foi investigado in loco pela equipe técnica da DIASI e do SESANI e verificado a 

necessidade de educação em saúde com a comunidade por parte da EMSI e saneamento 

básico em algumas aldeias. Ademais, o surto resultou no óbito infantil de um lactente 

residente da aldeia Massacará - localizada no município de Euclides da Cunha - adstrita 

ao Polo Base de Feira de Santana, que também foi investigado, elaborado o relatório da 

investigação epidemiológica do óbito infantil, constando orientações para as EMSI e 

encaminhado o relatório para a Vigilância Epidemiológica do município de Euclides da 

Cunha – ofício nº 632/2012, para a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVEP) da 

Secretaria Estadual de Saúde da Bahia (SESAB) – ofício nº 629/2012, para a EMSI do 

Polo Base de Euclides da Cunha – memorando nº 463/2012 e para a DASI da SESAI. 

No intuito de evitar novos óbitos infantis por DDA, elaborou-se uma nota 

técnica DIASI/DSEI/SESAI/MS-BA Nº 011/2011 para orientar as EMSIs do DSEI-BA 

–  quanto à prevenção e ao controle das DDA e, consequentemente, diminuir a 

mortalidade infantil –, e divulgar as atribuições dos profissionais das EMSI no controle 

das DDA nas aldeias, bem como o fluxograma da monitorização das doenças diarreicas 

agudas (MDDA). E assim, iniciou-se a implementação do monitoramento das DDA no 

DSEI Bahia. Ademais, foi articulado com a DIVEP/SESAB um curso de Capacitação 

em MDDA para os enfermeiros do DSEI-BA que está programado para julho de 2013. 

 

 

QUADRO V- Coeficiente de Mortalidade Geral e Infantil no DSEI-BA, por Polo Base 

– 2013 
(inclusão dos Polos: Euclides da Cunha, Ribeira do Pombal, Itamaraju ePau Brasil e exclusão do Polo de Feira de 

Santana) 

 

POLO 

BASE 

POPULAÇÃO 

GERAL 

NASC 

VIVOS 

ÓBITOS 

TOTAIS 

ÓBITOS 

FETAIS 

ÓBITOS      

< 1 ANO 

Coef. Mort. 

Infantil              

(por 1.000 

NV) 

Coef. 

Mort. 

Geral                 

(por 1.000 

hab.) 

Euclides da 

Cunha 
1.065 06 01 00 01 166,7 0,94 

Ribeira do 

Pombal 
2.457 13 02 00 00 - 0,81 

Ibotirama 1.649 03 01 00 00 - 0,61 

Ilhéus 4.129 19 01 00 00 - 0,24 

Pau Brasil 2.639 08 01 01 00 - 0,38 



Juazeiro 3.161 08 01 00 00 - 0,32 

Paulo 

Afonso 
4.388 07 00 00 00 - - 

Porto 

Seguro 
9.327 27 05 01 03 150,0       0,54  

Itamaraju 2.811 15 02 01 00 - 0,71 

DSEI 31.626 106 14 03 04 37,7 0,44 

Fonte: Dados fornecidos pelos Polos-Base – dados parciais de dezembro/2012 e do 1º trimestre de 2013 sujeitos a alterações. 

 

 

                 Apenas dois Polos Base registraram óbitos em crianças menores de um ano. 

É importante ressaltar, porem, que o óbito ocorrido no Polo Base de Euclides da Cunha 

deveu-se a um acidente automobilístico, cuja Declaração de Óbito ainda está sendo 

aguardado por este DSEI. 

                  A taxa de mortalidade infantil encontrada para o Polo Base de Porto Seguro 

é considerado altíssima, o que está sendo investigado, uma vez que ela pode estar sendo 

superestimada devido a uma subnotificação da população de nascidos vivos. Além 

disso, a excesso do óbito ocorrido no Polo Base de Euclides da Cunha, todos os óbitos 

infantis e fetais ocorrido no DSEI-BA estão em processo de investigação. 

 

Fluxo da Investigação de Óbito infantil, fetal, materno e em 

MIF no DSEI-Bahia 
 
 Abaixo aparece o movimento que indica uma orientação, com seus aspectos 

próprios do fluxo da investigação a respeito de Óbito materno / infantil: 

 

1. Informação por parte do Polo Base a respeito do óbito;  

2. Elaboração pela Equipe da Vigilância em Saúde de memorando solicitando 

investigação epidemiológica do óbito e norteando o processo da investigação, bem 

como fornecendo o roteiro básico do relatório técnico descritivo da investigação de 

óbito. Estabelece um prazo para recebimento desse relatório. Solicita cópia do 

prontuário do indígena, cópia da declaração de óbito, cópia da Autorização de 

Internação Hospitalar (AIH) quando pertinente; realização da entrevista domiciliar 

(ficha de investigação – entrevista domiciliar); 

3. Análise do relatório enviado pelo Polo Base; 

4. Elaboração de relatório final da investigação do óbito com foco na atenção primária à 

saúde indígena – sempre constando recomendações para a EMSI; 



5. Encaminhamento do relatório final para Polo Base e instituições/órgãos pertinentes 

com a investigação do óbito. 

 

 Os dois esquemas ilustrativos abaixo representam esse fluxo das informações 

obtidas e esboçadas pelo coletivo do DSEI / DIASI / POLO BASE e foram construídas 

na realização da Oficina de Vigilância da Informação em Saúde, no período de 02 a 

06/09/13, atingindo o objetivo da discussão em torno da natureza das informações 

apresentadas nas planilhas – fichas em processo de validação no coletivo do DSEI-BA.  

 

 

 

 



 

 
 



 

Fluxo da Informação da Ficha da EMSI – Notificação de 

Óbitos

AIS entrega a Declaração de Óbito para o enfermeiro da EMSI

Enfermeiro preenche a ficha de notificações de óbitos, assina, carimba, 

data, faz uma cópia, arquiva e entrega, protocolado, ao Coordenador 

Técnico em Saúde do Polo Base e ao SIASI.

Coordenador Técnico em Saúde do 

Polo Base arquiva a ficha de 

notificações de óbitos e envia, por 

memorando, as DOs ao DSEI-BA.

Equipe Técnica do SIASI no 

Polo Base digita no sistema 

e arquiva a ficha impressa 

com as DOs.

 

 Neste mesmo processo de discussão pelo Coletivo no espaço da Oficina de 

Vigilância da Informação em Saúde a respeito dos fluxos de informações de 

Notificações de nascimento e óbitos na população indígena foi tratado a respeito da 

estruturação do Grupo Técnico Distrital que será constituído por: médico, Responsável 

Técnico da área saúde da mulher, da criança, vigilância Saúde/imunização, 

representante do CONDISI e chefe da DIASI. Também foi acertado a ampliação da 

participação dos representantes dos Polos Base nos Comites de Investigação de Óbitos 

Municipais e/ou Regionais. 

 

Dados apresentados no Plano Distrital – período de 2009 a 2011 

 

Estes são os dados apresentados no Plano Distrital – período de 2009 a 2011. 

Sem a pretensão de analisar este levantamento de dados, destacamos a categoria 2, que 

mostra a principal causa de óbito infantil - período da gravidez, que decorre entre as 22 

semanas completas e os 7 dias completos após o nascimento. 

 

 



 

Causas de mortalidade infantil - DSEI/BA e as taxas de incidência anual 

Mortalidade 
Infantil² 

2009* 2010* 2011* 

Principais 
Causas de 

óbitos infantis 
Descrever o 

agravo 

Nº de 
Óbito
s em 
< 1 
ano 

Nº de 
Nascid

os 
Vivos 

Tx de 
mortalida

de 
infantil* 

Nº de 
Óbito
s em 
< 1 
ano 

Nº de 
Nascid

os 
Vivos 

Tx de 
mortalida

de 
infantil* 

Nº de 
Óbito
s em 
< 1 
ano 

Nº de 
Nascid

os 
Vivos 

Tx de 
mortalida

de 
infantil* 

1 

Doenças do 
sangue e 
dos órgãos 
hematopoéti
cos e alguns 
transtornos 
imunitários 

- 527 - - 462 - 1 484 2,07 

2 

Algumas 
afecções 
originadas 
no período 
perinatal 

5 527 9,49 9 462 19,48 5 484 10,33 

3 

Sintomas, 
sinais e 
achados de 
exames 
clínicos e de 
laboratório, 
não 
classificados 
em outra 
parte 

3 527 5,69 1 462 2,16 1 484 2,07 

4 

Algumas 
doenças 
infecciosas e 
parasitárias 

- 527 - 4 462 8,66 - 484 - 

5 
Doenças do 
Aparelho 
Respiratório 

2 527 3,80 3 462 6,49 1 484 - 

6 

Malformaçõe
s 
congênitas, 
deformidade
s e 
anomalias 
cromossômi
cas 

- 527 - 3 462 6,49 - 484 - 

7 
Doenças do 
sistema 
nervoso 

2 527 3,80 - 462 - - 484 - 

8 
Gravidez, 
parto e 
puerpério 

- 527 - 2 462 4,33 - 484 - 

9 
Doenças do 
Aparelho 
Circulatório 

- 527 - 1 462 2,16 - 484 - 

* Dados sujeitos a alterações, pois as faixas etárias de alguns óbitos não foram informadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mortalidade Materna- DSEI-BA – período 2009 - 2011 
Mortalida

de 
Materna³ 

2009 2010 2011 

Principais 
Causas de 

óbitos 
Maternos 

Descrever o 
agravo 

Nº de 
Óbitos 
matern

os 

Nº de 
nascid

os 
vivos 

Tx de 
mortalid

ade 
materna* 

Nº de 
Óbitos 
matern

os 

Nº de 
nascid

os 
vivos 

Tx de 
mortalid

ade 
materna* 

Nº de 
Óbitos 
matern

os 

Nº de 
nascid

os 
vivos 

Tx de 
mortalid

ade 
materna* 

1 
Eclampsia
  

1 527 1,90 -   -   

2 
Hemorragi
a pós-
parto 

1 527 1,90 -   -   

 

* Dados sujeitos a alterações, aguardando atualização por parte de profissionais das Equipes 

Multidisciplinares de Saúde Indígena. 

 

 

Resultados e discussão 

 

Esta cartografia possivelmente não permitiria uma análise quantitativa e 

qualitativamente dos fatores intervenientes na mortalidade Materna, fetal e infantil no 

DSEI-Ba, devido fragilidade das informações registradas no DSEI, cujas informações 

não dão conta de mostrar o cenário da realidade em relação à mortalidade na 

população indígena. Como por exemplo, foram mencionadas as fragilidades do sistema 

como: preenchimento inadequado dos formulários; falta de análise das informações 

obtidas nos Polos Base pelas EMSI, dentre outros.  Aqui, destacamos ospactos para 

arranjos de encontros mais frequentes e agendados, para ampliar as possibilidades de 

novas discussões acerca da qualidade das informações disponíveis no Distrito, 

inclusive com a decisão de manter reuniões com a DIASI, para levantamento de 

Informações da Mortalidade Materna Infantil por Polo Base. 

A respeito do cenário sobre o processonotificação e informação das ocorrências 

de óbitos maternos e infantis indígenas e de outras causas relevantes não foi possível 

desenvolver os arranjos previstos, face às circunstâncias, que, neste espaço de tempo 

(abril/maio/2013) a Referência Saúde da Criança assume o Programa, enquanto a 

Referência Saúde da Mulher em férias.  

Os compromissos estabelecidos pelo Programa Bahia Saudável da Secretaria 

Estadual de Saúde do Estado da Bahia, destacamos a Implantação da rede de serviço 

para o cuidado materno-infantil no SUS – Bahia, contribuindo efetivamente para a 

melhoria das condições de vida e a redução da morbi-mortalidade (REDE 

CEGONHA).     



Para este compromisso foram instituídas as seguintes iniciativas: Implantação 

de rede de referencia em atenção à gravidez e ao recém-nascido de risco; Implantação 

da atenção integral e humanizada à mulher em situação de abortamento; Ampliação do 

numero de hospitais na iniciativa Amigo da Criança; Implantação da Casa de apoio à 

gestante e ao recém-nascido; Implantação do Transporte inter-hospitalar para atenção 

materno infantil; Implantação Banco de Leite humano; Qualificação dos profissionais 

na atenção materna e neonatal; cadastramento e qualificação das parteiras e doulas 

comunitárias.  

 É importante destacar a inclusão da Secretaria Especial de Saúde Indígena 

(SESAI) na implantação e implementação da Rede Cegonha no Estado da Bahia, já 

previsto pelo Plano de Ação do Apoio Integrado do Estado da Bahia, como também na  

Região do Vale do Médio São Francisco – QualiSUS Redes. 

 

Para atender o disposto no Eixo 4, do SUBPROJETO QUALISUS REDE e em 

conformidade com a legislação e Políticas Prioritárias do Sistema Único de Saúde, foi 

elaborado o Termo de Referência, cujo objetivo é o estabelecimento de parâmetros 

para a contratação de empresa para elaboração e realização de cursos de capacitação 

sobre as Redes de Atenção à saúde e os fluxos de acesso na Região Interestadual de 

Saúde do Vale do Médio São Francisco. Nele foi garantido como um dos princípios 

as especificidades da Saúde Indígena no conteúdo dos cursos, para que os 

trabalhadores do SUS possam compreender as representações sociais e atuar no 

âmbito da saúde dos povos indígenas, identificando a importância das suas 

práticas e rituais. 

 

A Referencia técnica do SISVAN e demais áreas do DSEI apontam as mesmas 

dificuldades quanto à obtenção dos dados juntos ao Polo Base. Destaca-se que é 

fundamental garantir os dados oriundos das aldeias, para que se faça, por exemplo, a 

previsão e aquisição do ferro e medicamento. 

Por fim o serviço de Referencia do DSEI menciona às dificuldades de acesso 

aos dados. As planilhas são encaminhadas para obtenção dos dados sem informação de 

demandas. 

  Com todas estes aspectos demandando melhorias viáveis no sentido da 

organização do processo de trabalho no campo da Saúde, principalmente quando se 

trata de atender a comunidades em condições de vulnerabilidade foi feito um 



levantamento situacional dos aspectos da mortalidade materno, fetal e infantil, em três 

Polos Base (Porto Seguro, Euclides da Cunha, Ribeira do Pombal) dos 9 existentes no 

âmbito do Dsei-ba. 

Esta cartografia, que corresponde ao Projeto de Apoio da SESAI aos DSEI e 

Fatores Intervenientes na Mortalidade Materna, Fetal e Infantil nos DSEI e dos 

Itinerários de Produção de Saúde nas Áreas Indígenas, apresenta informações 

complementares ao trabalho de levantamento de dados, para o planejamento da Saúde 

Indígena.  

A partir deste momento, em que esta cartografia oferece tais informações, é 

possível a produção do conhecimento da realidade observada, contando com as 

informações e dados obtidos por este trabalho de observação exploratória das cinco 

aldeias de 03 Polos da Bahia. Lembrando que, ainda, falta realização de outras 

atividades de observação e levantamento de informações de mais 06 Polos Base.   

É importante informar que o processo de migração do sistema de informação 

SIASI-BA da versão 3.0 já atingiu 100% do envio para a versão 4.0 Enquanto aguarda 

a nova versão, os Polos Base registram as informações de natalidade e mortalidade em 

planilhas próprias. Atualmente o DIASI esta programando treinamento para os 

coordenadores técnicos e enfermeiros dos Polos e técnicos do DSEI para inclusão dos 

dados na nova versão. 

 

O Quadro abaixo aponta os três Polos Base (PB) visitados. 
 

Polos Base visitados: características 
 

PORTO SEGURO 

Etnia: Pataxó 

11 Aldeias (Coroa Nova, Aldeia Velha, Barra Velha, 

Boca da Mata, Coroa Vermelha, Imbiriba, Mata 

Medonha, Meio da Mata, Patiburi, Guarema, jaqueira, 

) 

Aldeias visitadas: Coroa Nova, Aldeia Velha, Barra 

Velha. 

População: em torno de 12.000 

 
EUCLIDES DA CUNHA 
 
Etnia: Kaimbé 

08 Aldeias (Baixa da 
Ovelha, Icó, Icó Outra 
Banda, Icó - Saco das 
Covas, Icó Várzea, Ilha, 
Lagoa Seca, Massacará) 
Aldeias visitadas: 

Massacará 

População: em torno de 

1.500 

 
RIBEIRA DO POMBAL 
 
Etnia: Kiriri e Tuxá 

11 Aldeias (Araçá Baixa da 

Cangalha, Baixa do Juá, 

Cajazeira, Gado Velhaco, Lagoa 

Grande, Marcação, Mirandela, 

Pau Ferro, Segredo, Tuxá-

Banzaê) 

Aldeias visitadas:  Mirandela 

População: em torno de 3.000 

Observações 
 
Comunidade a Aldeia Velha 
Data da Visita 26/06/2013 
Local – na parte externa do posto de Saúde (dia do 
Jogo do Brasil) 
 
Comunidade  a Aldeia de Boca da Mata  

 
Visita a Comunidade de 

Massacará 
Data da visita: 09/07/2013 
Local: numa Igreja Batista 

Participantes/informantes – 

 
Visita da comunidade de Araçá 

Data - 10/07/2013 
Local – Casa da EMSI 
 
Participantes/informantes – 
coordenação Técnica do PB, 



Data da visita: 28/06/2013 
Local: debaixo de uma árvore, em frente à Unidade 
de Saúde. 
 
Participantes/informantes – coordenação Técnica do 
PB, EMSI, AIS, AISAN, Conselheiros, Cacique. 
 
Nº participantes – 14  
 
A Roda de Conversa programada na Aldeia Barra 
Velha foi suspensa por motivo da morte de uma 
liderança importante, que foi o fundador da Aldeia. A 
família manifestava muito sofrimento pela perda, 
como também  a comunidades, incluindo a EMSI, 
todos muito consternado . 
 

coordenação Técnica do PB, 
EMSI, AIS, AISAN, 
Conselheiro, Cacique. 
 
Nº participantes – 18 
 
 
 
 

EMSI, AIS, AISAN, Conselheiro, 
Cacique. 
 
Nº participantes – 11  
 
 

 
 

Aspectos comuns 

Após nossa apresentação com a Equipe Multidisciplinar, em Roda de Conversa, 

foram destacados os seguintes objetivos da reunião em cada Polo/Aldeia: 

- fazer levantamento dos aspectos da mortalidade materno, fetal e infantil do ano 2012 

e 2013; destacar aspectos que identificam causa da morte e dos óbitos da população 

alvo; promover discussão a respeito dos problemas e soluções para a realização da 

investigação de óbito nas aldeias da área de abrangência do Polo Base; aprofundar 

conhecimentos referentes a investigação de óbitos materno, fetal e infantil; estimular 

participação dos Polos nos Comitês de Investigação de óbito no âmbito das Aldeias e 

Maternidades da área de abrangência dos Polo Base, identificando como é realizada a 

investigação de óbitos da população Alvo. 

 Com a intenção de relacionar tais aspectos, foram visitadas cinco aldeias em três 

Polos, dentre os nove Polos existentes na Bahia.  Primeiro o Polo Porto Seguro; 

segundo o Polo Euclides da Cunha e terceiro Ribeira do Pombal.  

 Estes três Polos Base localizados em regiões diferentes, no Estado da Bahia, 

apresentam aspectos comuns, considerando o trabalho de coordenação do Polo.  Um 

dos aspectos evidenciados são as Coordenações/Enfermeiras do polo, que são recém-

contratadas e não têm vivencia da história das aldeias. As mesmas afirmam que não 

têm informações a respeito da mortalidade nem de nenhum outro programa de forma 

sistematizada, embora reconheçam a importância das informações para o planejamento 

das ações de saúde. 

 

 

 



Outros aspectos que identificam os pontos comuns entre os Polos 

visitados: 

 A Insuficiência de médicos nas Equipes Multidisciplinar de Saúde Indígena dificulta a 

conclusão do inquérito de investigação de óbito. Uma das informações obtidas é a de 

que, geralmente, nos Municípios tem poucos médicos. Em alguns casos apenas existe 

um médico contratado pelo município, para atender a população geral e este só assina a 

Declaração de Óbito daqueles pacientes que foram atendidos nas unidades onde atua, 

argumentando que não assina a Declaração de Óbito de pacientes que não foram 

acompanhados por ele.  

 

 Na ocorrência dos óbitos nas cidades/hospital/maternidades, os Polos Base  

encaminham a Declaração de Óbito para as Secretarias Municipais de Saúde para 

inserção Sistema de Informação de Mortalidade- SIM, paralelamente de posse da 

declaração,  o Polo Base registra o óbito no  Sistema de Informação de Atenção Saúde 

Indígena – SIASI, atualizando o dado demógrafo dessa população cadastrada.  

 

 Os municípios de Euclides da Cunha e Ribeira do Pombal ainda não instituíram os 

Comitês, enquanto o Município de Porto Seguro está no processo de instalação. A falta 

de atuação dos Comitês compromete o processo de investigação de óbitos materno / 

infantil, consequentemente, compromete a melhoria na qualidade da atenção à saúde da 

mulher e da criança / população Geral e, também, a falta de informações necessárias 

para definição de planejamento de ações dentro da política pública. . 

 

 As EMSI não se envolvem no processo de notificação e de investigação de óbitos como 

potencialmente deveriam – por falta de uma percepção da importância da notificação, 

da investigação e da informação da mortalidade materno/infantil como indicadores da 

qualidade de assistência à saúde da população alvo.  

 

 Falta de orientação que viabilize o como proceder diante da investigação de documentos 

necessários e fichas de investigação de óbito. 

 

 A maioria dos Polos Base ainda não dispõe de Internet todo tempo, nem com qualidade 

para dispor de um melhor feedback entre as Referências Técnicas da DIASI/DSEI do 

DSEI o que prejudica as EMSIs no processamento das informações. Esse cenário 



determina a falta de qualidade e confiabilidade dos dados enviados, inviabilizando a 

construção de um Banco de Dados – uma fonte de informações e de consultas.  

 

 Foi afirmado, enfaticamente, que ainda não houve orientação quanto ao fluxo a ser 

seguido para executar uma investigação epidemiológica de óbito (discussão de casos, 

participação nos comitês etc). Segundo os profissionais dos Polos “o tema Vigilância 

do Óbito nunca foi discutido nos Polos Base”, configurando-se a mortalidade como um 

estado de invisibilidade.  “Em 7 anos de trabalho com a Saúde Indígena esta é a 

primeira vez que se discute sobre a questão da mortalidade materno infantil indígena. 

Nunca participaram de estudo de caso envolvendo morte indígena, para saber se a 

morte era evitável”.  Profissional de Saúde. 

 

 Outras informações que emergiram na roda de conversa: “Nunca passei por nenhum 

treinamento. Não temos nem manual no Polo. Em 2011, no Município de Porto Seguro, 

foi realizada uma capacitação para os agentes de saúde sobre a mortalidade materna 

infantil”. Profissional de Saúde. “Preenchemos a ficha sem a percepção da 

importância da informação da mortalidade materna, suas causas evitáveis. A maioria 

dos casos é de mortalidades por causas desconhecidas”. Profissional de Saúde. 

 

 Foi observado que o Programa Saúde da Mulher e o da Criança não funciona 

adequadamente, inclusive não se cumpri o cronograma de atendimento para essas 

populações. 

 

 A população indígena ainda exige uma saúde diferenciada tanto para o Subsistema 

como para o Município e para o Estado, o que vem intensificando uma resistência dos 

trabalhadores de saúde do município à atenção aos indígenas. É comum às lideranças 

indígenas se articular direto com o Município e o Estado, para conseguir atendimento, 

reforçando muitas vezes a desarticulação dos Polos com outras instâncias do SUS. 

 

 

 

 

 



Alguns aspectos específicos de cada Polo visitado  destacando as 

Aldeias pertinentes aos mesmos 
 

1. Polo Base PORTO SEGURO 

Neste encontro foi iniciado o trabalho com a participação da Coordenação 

Técnica em Saúde do Polo, da EMSI, do RT da Criança/DIASI/DSEI, do presidente do 

Conselho Local e do Cacique. Após a apresentação de todos, surge um desabafo 

importante da médica da Aldeia. 

Aproveitando este momento com a presença das representações da 

SESAI/DSEI/Polo, a médica da Equipe inicia sua fala (com expressão de indignação),  

a qual aborda a situação em que a Equipe está submetida a condições de trabalho na 

Aldeia. Reforçando o objetivo deste encontro, veio a surpresa das suas contundentes 

interrogações dirigidas à Apoiadora Institucional. “Como se executa um Programa 

como Saúde da Mulher e da Criança sem condições mínimas? Só olhando para a 

Mulher e a Criança?” Silencio diante de uma fala muito emocionada.  

Alguns fragmentos de sua fala expressavam um sentimento de indignação muito 

forte, o qual teve a concordância de todos os presentes: “Os índios morrem por causas 

evitáveis! É preciso ter retaguarda para a atuação básica de média e alta 

complexidade. Como fazer um pré-natal de uma mulher sem ouvir seu coração, sem 

medir sua barriga? Não tem como avaliar o feto! Tem mulher que pari sem nunca fazer 

uma ultrassom, não temos medicamentos nem luvas, não contamos com transporte, 

muitas vezes uso meu próprio carro. As condições da Unidade e seu entorno, são 

altamente precárias, insalubres, por exemplo: a área em frente do posto é coberta de 

lama, no verão é só poeira. Os consertos das fechaduras das portas, dos hidráulicos e 

dos elétricos são feitos com nossos próprios recursos; apenas dados epidemiológicos 

de tuberculose e IRA são registrados; a comunicação só através dos nossos telefones e 

celulares particulares. O tempo de deslocamento do local em que o médico mora para 

a Unidade consome parte de seu tempo de Consultório”.  



 

Com este desabafo coletivo, esta conversação entrou no seu próprio objetivo -   

levantamento dos aspectos da mortalidade materno, fetal e infantil do ano 2012 e 2013.  

O enfretamento que a comunidade faz nas questões relacionadas à saúde e à 

doença passa pela consulta ao pajé - que, neste caso, é uma mulher - antes ou 

paralelamente a ida ao posto de saúde para realizar a consulta com o médico. Essa 

consulta a Pajé gera alguns procedimentos como: reza para “vento caído” e dor; 

orientação para uso de chás, xarope, óleo, banhos etc. Caso não se resolva, a própria 

pajé determina que vá ao posto de saúde. 

Segundo a (EMSI), a maioria das gestantes de 14 a 30 anos faz a opção pela 

realização do parto no hospital/maternidade. As gestantes, mais madura em torno de 30 

anos, buscam orientação da pajé e realizam o próprio parto com a pajé que também é 

parteira. 

O mapa abaixo mostra como o fluxo de informação acontece, na Aldeia, 

referente ao óbito de uma pessoa. 

Fluxo interno/externo no Subsistema Saúde Indígena 

(Município / Estado / Federação)  
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O mapa acima expõe o itinerário do fluxo das informações a respeito dos 

fatores intervenientes da Mortalidade Materna, Fetal e Infantil, destacando a 

Declaração de Óbito (DO), que é um instrumento imprescindível para a construção de 

qualquer tipo de planejamento de saúde, bem como um poderoso instrumento para 

construção/reconstrução de política de saúde adequada e especificas. No caso da 

comunidade indígena (Aldeia), a DO se configura como uma necessidade dentro da 

formação da cidadania do índio e do compromisso do DSEI, do Município e do Estado 

em beneficiá-lo através da própria Política Pública. 

O fluxo das informações relacionadas à DO que sai da Aldeia para as EMSI, 

para o Polo Base e para o DSEI, até então, aparece nas propostas e nos discursos. 

Todavia, a realidade descrita aponta para uma gama informações que indicam a falta 

de conhecimento e de absorção por parte das instituições, que ainda não tem 

assimilado o bastante, para, na prática, concretizar o fluxo das informações, 

observando as variáveis: tempo, lugar e pessoa, a existência da DO preenchimento dos 

formulários, valorização e qualidade da informação, procedência da informação e 

outras.  

O Polo Base e EMSI, assim como o Controle Social (Conselhos), ainda não 

discutiram de forma sistemática o processo de origem e encaminhamento da DO para o 

Sistema de Informação (SIASI) ou mesmo ouviu falar sobre a necessidade entrevistar 

as famílias indígenas num processo de investigação. Ressalta-se que a DIASI tem 

fluxo de investigação de óbito*, no qual uma das etapas consiste em enviar 

memorando ao Polo solicitando e constando todas as orientações necessárias para 

execução da investigação in loco, ou seja, no âmbito do DSEI. Observa-se, portanto, 

que a falta de informação quanto ao fluxo é motivada pela grande rotatividade dos 

profissionais. 

 

Outras informações mais específicas foram dadas, aqui arroladas:  

 O sepultamento ocorre no cemitério da própria aldeia – cemitério Municipal.  Não 

existe contrato para compra de caixão, restando como alternativa, solicitar ao 

município. 

 Depois que aconteceram 02 óbitos no Hospital do Município, as mulheres estão com 

receio de, nele, parir. A equipe observou que, apesar do hospital ter uma estrutura 

melhor para o parto, os partos realizados nas aldeias não tiveram nenhuma infecção. 



 Os Municípios de referências para procedimentos de maior complexidade: Eunápolis, 

Itabuna, Teixeira de Freitas e Salvador. Para outros Estados: Espírito Santo e Belo 

Horizonte. Existe um intercâmbio entre os índios da Aldeia de Barra Velha-Porto 

Seguro com os índios das aldeias de Caramesia – Minas Gerais.  

 Alguns encaminhamentos foram estabelecidos com relação aos nomes das 

representações do Polo de Porto Seguro no Comitê Municipal de Mortalidade Materno 

Infantil (duas enfermeiras). Como sugestão, a criação de uma comissão de Vigilância e 

investigação do Óbito no Polo Base. 

 Capacitação dos profissionais para a vigilância do Óbito Materno Infantil. Destaca-se 

que já houve a iniciativa da qualificação do profissional nesta temática por meio de 

incentivo aos profissionais de saúde indígena, tanto nível médio e superior, no curso de 

atualização em vigilância do óbito infantil, fetal, e através do Comitê de Mortalidade a 

distancia da Escola Nacional de Saúde Publica Sergio Arauca (ENSP), da Fundação 

Osvaldo Cruz (FIOCRUZ) 

 

Aldeia de Boca da Mata  

 Como acontece o fluxo de informações nesta Aldeia Boca da Mata? Aqui estão 

relacionadas às informações obtidas nos encontros com a comunidade. 

 

 Quando morre alguém na comunidade a 

família liga para o Agente Indígena de 

Saúde pelo telefone da auxiliar de 

Saúde Bucal (o único telefone fixo da 

comunidade) o qual liga para o Polo 

Base. Os telefones celulares não 

funcionam, nesta aldeia, por falta de 

sinal.  

 

 Quando morre alguém na comunidade a família liga para o Agente Indígena de Saúde 

pelo telefone da auxiliar de Saúde Bucal (o único telefone fixo da comunidade) o qual 

liga para o Polo Base. Os telefones celulares não funcionam, nesta aldeia, por falta de 

sinal.  

 E muito comum à pessoa ser enterrada sem a Declaração de Óbito e sem o Atestado de 

Óbito. Todavia, há uma preocupação por parte da familiar para tirar o Atestado de 



Óbito, o que acontece apenas quando a família conta com a cobrança da EMSI e, 

quando, a logística para o deslocamento ao cartório é facilitado pelo Polo Base. A 

Declaração de Nascido Vivo é feito pela EMSI, quando a criança nasce na Aldeia. 

 

 Foi relatado pela mãe o caso de sua filha, uma gestante, adolescente que tinha doença 

falciforme. Tratava-se de um caso de alto risco que não teve o acompanhamento 

adequado. Foi internada no Hospital Luiz Eduardo Magalhaes em Porto Seguro, no dia 

18/06/2013, já em estado grave e foi transferida para a maternidade José Maria 

Magalhaes Neto em Salvador, onde foi a óbito com 22 semanas de gestação - no dia 19 

de junho/2013. Segundo a Coordenação técnica do Polo, já iniciaram a investigação 

desse óbito. 

 Atualmente se alguém morrer, no final de semana, por exemplo, não teria onde adquirir 

o caixão, pelo fato de não ter contrato com uma funerária. O mapa abaixo apresenta o 

território, onde a população indígena se localiza dentro do Município de Porto Seguro. 

Onde, também, indica a Rede Física de Saúde do Polo Base.  

 



 
 

2. Polo Base EUCLIDES DA CUNHA 

Comunidade de Massacará 

 

No encontro com a Coordenadora Técnica em Saude do Polo Base de Euclides 

da Cunha foi relatadas as dificuldades do Polo Base na execução dos programas por 

diversas razões:  

 

 Reunião com a comunidade de Massacará. Quando foi referido a respeito dos óbitos 

nesta comunidade, houve reação por parte de algumas pessoas que se manifestaram, 

com a seguinte opinião: “Prá que falar de quem já morreu? Não adianta mais. A gente 

precisa falar de quem está vivo e doente sem assistência, sem remédio, sem exames e 

sem transporte”.  



 Na comunidade de Massacará quando uma pessoa morre a família e/ou o AIS liga para 

o Serviço de Atendimento Funerário - SAF ou para o Plano de Auxilio – PAX para 

tomar as providencias necessárias para o sepultamento e  liga também para o Polo para 

informar sobre o óbito.  

Como funciona o serviço funerário privado 

Os Serviços Atividade Funerária 

(SAF) e o Plano de Auxílio (PAX) 

oferecem três opções: Plano Básico, o 

Clássico e o Diplomático.  Sendo a 

opção pelo plano básico, o usuário 

paga em torno de R$ 25,00 a R$ 40,00 

por mês, de acordo a opção feita. Esses 

serviços oferecem toda a estrutura 

necessária para realização do 

sepultamento: Caixão, traslado, carro para o cortejo, os itens do velório: vela, roupa 

com o cordão de São Francisco, lanche etc. Acompanha o familiar ao fórum para tirar o 

atestado de óbito, quando também é solicitado ao familiar o cartão de benéfico do 

morto que é quebrado na presença de todos. 

Na planilha de fluxo de informação mensal de óbito (instrumento de trabalho do 

AIS) é preenchida pelos AIS, a qual encaminhado para o Polo Base.  

O Sepultamento é feito no cemitério que Municipal que fica na aldeia e é 

utilizado pela comunidade índia e não índia. 

É comum na comunidade a busca pelo atendimento da benzedeira que reza, 

recomenda os banhos e os chás (fitoterápicos) Não tem a figura do Pajé.  

O Programa Saúde da Mulher funciona de forma precária, só são realizadas as 

consultas de enfermagem e não são realizados os exames PCCU. No pré-natal só são 

realizadas as consultas de enfermagem e não são realizados o ultrassom nem os exames 

de rotina. Existem gestantes com 8 meses de gestação sem realizar nenhum exame. 

Algumas gestantes que tem condições fazem os exames particulares. Atualmente 

existem 11 gestantes na comunidade 

Existe muita dificuldade na marcação de exames, não se tem o atendimento 

laboratorial. Foram bloqueados os exames da Clínica Ângela Costa atualmente CEDIC, 

que realiza os exames de imagem. Com a transição da FUNASA para SESAI as 

situações da assistência nas aldeias pioraram. 



 Falta acompanhamento nutricional para as gestantes e crianças. As crianças não 

tem acompanhamento médico/pediátrico. Só são atendidos pelo médico quando vão 

para emergência.  

 O mapa abaixo apresenta o território, onde a população indígena se localiza 

dentro do Município de Euclides da Cunha. Onde, também, indica a Rede Física de 

Saúde do Polo Base.  

 

 

 
 

Polo Base RIBEIRA DO POMBAL 

 

             Participação da Coordenação Técnica em Saúde do Polo, da EMSI, do RT da 

Criança do DIASI/DSEI, do presidente do Conselho Local e do Cacique. 

A maioria das mortes que ocorrem nas aldeias são de idosos. Na maioria das 

vezes, quando ocorre a morte, a EMSI 

acompanha e presta solidariedade à 

família. 

Quando ocorre um óbito na 

comunidade, o AIS liga direto para o 

Polo para tomar as providencias junto a 

funerária para o sepultamento. Quando o 



contrato com a Funerária está suspenso, recorre à Prefeitura do município que atende 

com muita dificuldade. 

Informações oriundas da comunidade de Araçá. Nesta Comunidade não é 

preenchida a D.O. Declaração de Óbito - informação confirmada por todos informantes 

presentes na roda de conversação. Orientado pela funerária o familiar vai até o cartório 

para tirar o atestado de óbito, para realização do funeral. Os AIS informam o óbito ao 

Polo através de uma planilha de fluxo de informação mensal de óbito 

Quando é necessária a investigação do óbito, o município encaminha para o polo 

o atestado de óbito solicitando a investigação com urgência. Causa surpresa que as 

investigações solicitadas foram de óbitos ocorreram a mais de um ano, quando os 

prazos oficiais são de 60 a 120 dias. Os óbitos que ocorrem no hospital também não são 

investigados. 

As enfermeiras do Polo e da EMSI não têm orientação para realizar a 

investigação; nunca participaram de um treinamento, para realizar o preenchimento dos 

formulários de investigação, como também relatam que em nenhuma reunião tratou 

especificamente dessa questão.  

As aldeias contam com 05 cemitérios que sepultam tanto o índio como o não 

índio. A comunidade não tem certeza se o cemitério é clandestino ou Municipal (A 

EMSI ficou de verificar junto a Prefeitura).   

Os atendimentos médicos são realizados na escola uma vez por mês. Como no 

território existem 12 aldeias e apenas uma medica, associado a falta de um 

planejamento/cronograma, algumas comunidades ficam até 2, 3 meses sem atendimento 

médico.  

A maioria das gestantes não valoriza o pré-natal, porque sabem que não tem 

consulta sistemática nem a realização dos exames de pré-natal. Quando as gestantes são 

abordadas pela EMSI para a realização do pré-natal, afirmam: “vou pensar”. 

Existem em torno de 13 casos de tuberculose de todas as formas, que é 

endêmico. Também existem casos de desnutrição de crianças (criança com 04 meses 

pesando 3 quilos). As escolas estão liberando as crianças mais cedo por falta de 

alimentação. 

O mapa abaixo apresenta o território, onde a população indígena se localiza 

dentro do Município de Ribeira do Pombal. Onde, também, indica a Rede Física de 

Saúde do Polo Base.  



 

CONCLUSÃO E DESAFIOS 

 

A população indígena, por muito tempo, teve uma atenção diferenciada no que 

diz respeito à assistência a saúde.  Atualmente, as dificuldades do DSEI compromete 

todo planejamento da EMSI, por falta de estrutura adequada para realização dos 

serviços, assim como de insumos. A respeito disso, a própria fala dos participantes dos 

três Polos compreende que: “As demandas que são encaminhadas” para o DSEI, não 

tem resposta: “falta material de penso para as aldeias, os profissionais de saúde estão 

trabalhando com um nível de insatisfação grande e os médicos estão parando. O 

numero de equipes são insuficiente em alguns casos. E observado que no período das 

campanhas de vacina todos os profissionais são envolvidos, comprometendo, muitas 

vezes o andamento dos Programas”.  

Pelo exposto acima, os participantes das rodas de conversações afirmam que: 

não existe uma linha de trabalho que oriente as ações e os procedimentos para se fazer 

fluir as informações necessárias para alimentar o Banco de Dados do subsistema 

indígena. “Não temos um processo de trabalho definido, somos processados pelo 



trabalho. Estamos sem estimulo, sem força. O enfermeiro é sempre responsável por 

tudo que não dá certo. O médico fica numa situação mais confortável”. 

 O DSEI ainda não instituiu uma rotina de acompanhamento em relação à 

Investigação de óbitos materno e Infantil o que dificulta a discussão sobre o assunto, 

como também as análises das causas evitáveis, objetivando a melhoria da assistência. 

Fica claro que as Referências Técnicas da DIASI/DSEI têm dificuldade de 

receber as informações dos Polos Base, o que as impede de elaborar relatórios de 

análises mais afinadas e consistentes. Existe um consenso entre essas Referencias 

Técnicas que as informações não são totalmente confiáveis e não estão disponíveis de 

forma organizada e consolidadas, e somente quando solicitadas pela DIASI é que o 

Polo Base encaminham as informações de forma parcial e fora do prazo estabelecido. 

Na discussão com a EMSI, com o Representante do Conselho local e o Cacique, 

a respeito da situação da mortalidade materno / infantil na aldeia, foi destacado o 

problema do itinerário da Declaração de Óbito (DO) materno infantil, quando as 

pessoas se manifestavam afirmando que ainda não tinham tido um olhar atento para a 

mortalidade. Não se tem informações das Aldeias, o que resulta na falta de dados. 

No paradoxo da relação entre profissionais de saúde / índios, por um lado o índio 

não tem uma assistência de qualidade, sendo sua condição de fragilidade social e, por 

outro lado, colocado numa condição de empoderamento (em ação coletiva 

desenvolvida pelos índios na busca de sua participação / inclusão) a ponto de muitas 

vezes se confrontar com os profissionais de saúde. Daí, a necessidade de concretizar os 

seguintes desafios: 

 Monitorar a ativação do fluxo da investigação de óbitos; 

 Qualificar as EMSIs, para acompanharem e participarem ativamente dos processos 

de investigações, desde o preenchimento da fichas até a sua finalização; 

 Qualificação das equipes de gestão da DIASI para melhorar sua capacidade de 

análise e  intervenções adequadas, ampliando a  resolutividade e diminuindo a taxa 

de mortalidade no DSEI-BA; 

 Criação de uma Comissão de Vigilância e Investigação de Óbito Fetal, Infantil, 

Materno e em Mulheres em Idade Fértil no DSEI e nos Polos Base, como forma de 

subsidiar os fluxos e os processos de investigação dos óbitos, em articulação com os 

Comitês Municipais, Territoriais e Estaduais; 

 Utilização das informações resultantes da investigação para identificar e resolver 

pontos críticos na linha de cuidado das mulheres e da Criança. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

(Quadros da Rede de Atenção e Itinerário de 

Produção do Cuidado – parcialmente 

preenchido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



EMSI:                                                                          Polo Base 

1. Existe algum instrumento utilizado pela EMSI/Polo Base para acompanhamento e monitoramento das gestantes? 

(    ) Não.  

(   X ) Sim. Qual?  Planilha de Acompanhamento a gestante: especifico do DSEI e especifico do Município 

1. Quantidade de gestantes existente por Polo Base 

Polo Base1
 

Número de Gestantes – 2012 

Janeiro  Fevereiro Março Abril Maio  Junho Julho  Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Porto Seguro 
            Itamaraju 

            Ilhéus              

Euclides da Cunha 11 16 16 19 19 17 13 11 10 6 5 4 

Ribeira do Pombal 37 36 32 31 30 30 20 18 17 15 19 26 

Paulo Afonso              

Juazeiro             

Ibotirama            25 

             

Total de Gestantes do DSEI 
             

Comentários: Os dados correspondem a todo o ano de 2012. 

 PB Ibotirama: 11 Morrinhos; 12 Itaim, Riacho de Serra Branca e Passagem; 02 Angical; 0 Santa Rita de Cássia, Serra do Ramalho(Vargem Alegre, Caldeirão 

Verde e Indualhá). 

 

                                                 
1
 Caso seja relevante e haja disponibilidade da informação o fluxo pode ser detalhado por aldeia ao invés de Polo Base. 



PB Paulo Afonso: 30 Brejo do Burgo; Serrota; Cerquinha; Tupã; 18 Baixa das Pedras, Batida, Chico e Quixaba; das demais aldeias sob responsabilidade da EMSI 

III até momento não houve informação. 

Os dados dos demais PB se referem do período de dezembro/2012 a março/2013: 

PB Porto Seguro: 79; PB Ilhéus: 34; PB Itamarajú: 77; PB Juazeiro: 14; PB Pau Brasil: 21; PB Ribeira do Pombal: 51. 

Polo Base 
Número de Gestantes – 2013 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Porto Seguro             

Itamaraju             

Ilhéus              

Euclides da Cunha 8 4 5 5 5 11       

Ribeira do Pombal 37 31 33 32 34 26       

Paulo Afonso              

Juazeiro             

Ibotirama      4       

 
   

         Total de Gestantes do DSEI 
             

Comentários: Os dados correspondem a todo o ano de 2013. 

PB Ibotirama: 03 Morrinhos; 01 Itaim, Riacho de Serra Branca e Passagem; 0 Angical; Santa Rita de Cássia, Serra do Ramalho(Vargem Alegre, Caldeirão Verde e 

Indualhá). 

PB Paulo Afonso: 07 Brejo do Burgo; Serrota; Cerquinha; Tupã; 09 Baixa das Pedras, Batida, Chico e Quixaba; das demais aldeias sob responsabilidade da EMSI 

III até momento não houve informação. 

Os dados dos demais PB se referem do período de dezembro/2012 a março/2013: 

PB Porto Seguro: 79; PB Euclides da Cunha: 04; PB Ilhéus: 34; PB Itamarajú: 77; PB Juazeiro: 14; PB Pau Brasil: 21; PB Ribeira do Pombal: 51. 



 

2. Local de Realização do Parto 

Ano de 
2012 

(janeiro a 
dezembro) 

Polo Base¹ 

Número de 
partos 

ocorridos na 
Aldeia 

Número de 
partos 

ocorridos no 
Hospital 

Outros 

         

        

        

        

        

        

Total         
 

Ano de 
2013 

(Janeiro a 
junho) 

Polo Base¹ 

Número de 
partos 

ocorridos na 
Aldeia 

Número de 
partos 

ocorridos no 
Hospital 

Outros 

        

        

        

        

        

        

Total         
 



Comentários: Independente do ano os hospitais de referência são os mesmos. 

PB Ibotirama - Parto Normal: Ibotirama e Moquém de São Francisco: Hospital Regional de Ibotirama; Angical: Hospital do Oeste; Santa Rita de Cássia: Hospital 

Eurides Santana; Serra do Ramalho: Hospital Gilvan Vanderlei de Farias;  

Parto Cirúrgico: Ibotirama e Muquem de São Francisco: Hospital Regional de Ibotirama;Angical e Santa Rita de Cássia: Hospital do Oeste; Serra do Ramalho: 

Hospital Gilvan Vanderlei de Farias. 

PB Juazeiro (PartoNormal): Abaré: HOSPITAL MUNICIPAL DE ABARÉ OU HOSPITAL MUNICIPAL DE CABROBÓ; Curaçá: CURAÇÁ/JUAZEIRO; Sobradinho: 

JUAZEIRO/PETROLINA; (Cirúrgico): Abaré: HOSPITAL DE SALGUEIRO; Curaçá e Sobradinho: JUAZEIRO/PETROLINA. 

PB Paulo Afonso - Parto Normal e Cirúrgico: Paulo Afonso e Glória: HOSPITAL NAIR ALVES DE SOUZA; Parto Normal: Rodelas: MATERNIDADE RODELAS / 

HOSPITAL NAIR ALVES DE SOUZA / HOSPITAL DE FLORESTA-PE; Parto Cirúrgico: HOSPITAL NAIR ALVES DE SOUZA. 

PB - Euclides da Cunha 
A unidade Hospitalar: Hospital Municipal  Antônio Carlos Magalhães possui 36 leitos ativos, divididos em :  
 Obstétricos: 06, Clinica Cirúrgica Masculina: 02, Clinica Cirúrgica Feminina: 06 
Clinica Pediátrica: 06 
Clinica medica feminina: 08 
Clinica médica masculina: 08 
Partos cesarianos realizados diariamente em média: 03 
Atendimentos de Emergência Geral diariamente: 350- 400 
Sendo que a mesma não possui unidade de tratamento intensivo, possuindo apenas : oxímetro de pulso e cardíaco, torpedo de O2, carrinho de Emergência 
Completo, em casos de trauma, regulação. A ambulância que faz esse transporte é básica, apenas Oxigênio em torpedo. 
Partos de Alto Risco que dão entrada a unidade hospital supracitada é encaminhada via regulação, geralmente para Salvador e Feira de Santana 
 

Os demais 06 PB não repassaram a informação. 

 



 

3. Qual a referência de pré-natal de risco habitual, por Polo Base, quando acompanhado em UBS do município? 

Polo Base¹ Nome do Serviço conforme CNES2  Número do CNES² Cidade 

Tipo de Gestão3 

Público 
Municipal 

Público 
Estadual 

Conveniada 
ao SUS 

Outros 
(especificar) 

Porto Seguro  As gestantes têm sido acompanhadas pela 
unidade básica do Polo pela EMSI.  

 
Porto Seguro         

Itamaraju  
 

     

Ilhéus   
 

     

Euclides da Cunha 
As gestantes têm sido acompanhadas pela 
unidade básica do Polo pela EMSI 

 
 Euclides da Cunha     

Ribeira do Pombal 
As gestantes têm sido acompanhadas pela 
unidade básica do Polo pela EMSI 

 
 Ribeira do Pombal         

Juazeiro  
 

     

Ibotirama  
 

     

Comentários: 

PB Euclides da Cunha - Atualmente as gestantes têm sido acompanhadas pela EMSI, só existe atendimento obstétrico 1 dia na semana (quarta –feira) para 

atender a população do município, Não estão sendo realizado nenhum exame de diagnostico por imagem para caracterizar o nível de risco. As gestantes 

contam com a consulta de enfermagem e uma maca. A enfermeira da EMSI, recentemente adquiriu com recursos próprios os seguintes equipamentos que 

utilizam no atendimento na aldeia: Lanterna, sonar, termômetro, fita métrica, aparelho para medir o IMC, tenciometro, estetoscópio, glicômetro, gel. 

Todos os polos Base: O pré-natal é feito pela enfermeira da EMSI, tanto a de risco habitual como a de alto risco. Quando a gestante precisa de serviços de 

media e alta complexidade, repassa a solicitação para o setor de referencia do Polo Base, que encaminha para o município a demanda. Se não tiver 

resolutividade pelo município aciona a 3ª  referencia (Salvador)   

Observação: as gestantes são acompanhadas pela EMSI (Enfermeira/Médico) e as de alto risco são encaminhadas conforme Hospital de referência para 

avaliação e dá-se continuidade em área. 

                                                 
2
 O número do cadastro do estabelecimento pode ser consultado no site http://cnes.datasus.gov.br/Lista_Es_Nome.asp. Colocar nome do estabelecimento conforme registro 

no CNES. Em caso de dificuldade de consulta ao CNES, solicitar ajuda da Referência de Apoio.  
3
 Marcar “X” 

http://cnes.datasus.gov.br/Lista_Es_Nome.asp


4. Qual a referência de pré-natal de alto risco por Polo Base? 

Polo Base¹ Nome do Serviço conforme CNES²  Número do CNES² Cidade 

Tipo de Gestão³ 

Público 
Municipal 

Público 
Estadual 

Conveniada 
ao SUS 

Outros 
(especificar) 

Porto Seguro  Hospital Geral   
 

 Porto Seguro        regional 

Itamaraju  
 

     

Ilhéus  
 

     

Euclides da Cunha  Hospital Municipal Antônio Carlos Magalhaes  
65601512. 

Euclides da Cunha XXXXXXXXXXX    

Paulo Afonso  
 

     

Juazeiro  
 

     

Ibotirama  
 

     

   
 

          

Comentários: 

PB Porto Seguro: Não existe conduta diferenciada. Todas as gestantes de risco habitual e alto risco são acompanhadas pela EMSI que fazem o pré-natal com a 

enfermeira da EMSI. As captações precoces são feita pelos AIS, mas se constata que a gestante não adere ao pré-natal no primeiro trimestre, geralmente 

começam o pré-natal no 2º e 3ª trimestre. O numero de consulta depende do inicio em que começa a primeira consulta. Quanto às visitas domiciliares, são 

realizadas no puerpério e quando necessário no pré-natal. Apenas os exames básicos são feitos no de pré-natal e ainda assim com muita dificuldade, os exames 

de diagnostico por imagem (ultrassom obstétrico ) não são realizados, mesmo nos casos de gestação de alto risco. Em alguns casos quando a paciente entra 

pela emergência o hospital faz o ultrassom. 

PB Euclides da Cunha - Para o atendimento a  gestante de alto recorre o Polo Base conta com o clinico geral que atende no Hospital Municipal Antônio Carlos 

Magalhaes, que atende na urgência.  A gestante fica aguardando no hospital a consulta com a obstetra que também tem dificuldade com a realização de 

exames de diagnostico por imagem. Quando se trata de um caso muito grave, os profissionais do Polo se utilizam da amizade na tentativa de conseguir os 

exames no Centro de Especialidade Medica – CEME, credenciada ao SUS, sem a certeza da realização dos exames. Aqueles usuários indígena que tem 

condições recorrem ao laboratório particular. 

PB Paulo Afonso: para todas as localidades e partos normal/cirúrgico: HOSPITAL NAIR ALVES DE SOUZA / IMIP / HOSPITAL SANTA IZABEL 

 



 

 

 

PB Ibotirama (Normal): Ibotirama e Muquem de São Francisco: Hospital Regional de Ibotirama / Hospital do Oeste; Angical e Santa Rita de Cássia: Hospital do 

Oeste; Serra do Ramalho: Hospital Gilvan Vanderlei de Farias.(Cirúrgico): Ibotirama e Muquem de São Francisco: Hospital Regional de Ibotirama / Hospital do 

Oeste; Angical: Clínica da Mulher; Santa Rita de Cássia: Hospital do Oeste; Serra do Ramalho: Hospital Gilvan Vanderlei de Farias. 

PB Juazeiro: para todas as localidades e partos normal/cirúrgico: Ambulatório do Hospital Dom Malan – Petrolina. 

Os demais 06 PB não repassaram a informação. 

 

5. Qual a referência para exames laboratoriais de pré-natal por Polo Base? 

Polo Base¹ 
Nome do Serviço conforme 

CNES²  
Número do CNES² Cidade 

Tipo de Gestão³ 

Público 
Municipal 

Público 
Estadual 

Conveniada 
ao SUS 

Outros 
(especificar) 

Porto Seguro Hospital Geral Luiz Eduardo 
Magalhães 

 

Porto Seguro        

1. Euclides da Cunha  Hospital Municipal Antônio Carlos 
Magalhaes  

 
65601512.  Euclides da Cunha 

 XXXXXXXX
XXX       

Comentário:   

O Fluxo para todos os PB é por meio de coleta em aldeia e/ou coleta nos laboratórios dos Municipios, com a ressalva de alguns Polos que conseguem esse 

acesso fora dos padrões institucionalizados ou não tem nenhum acesso á estes serviços. 

PB Euclides da Cunha - Para o atendimento a  gestante de alto recorre o Polo Base conta com o clinico geral que atende no Hospital Municipal Antônio Carlos 

Magalhaes, que atende na urgência.  A gestante fica aguardando no hospital a consulta com a obstetra que também tem dificuldade com a realização de 

exames de diagnostico por imagem. Quando se trata de um caso muito grave, os profissionais do Polo se utilizam da amizade na tentativa de conseguir os 

exames no Centro de Especialidade Medica – CEME, credenciada ao SUS, sem a certeza da realização dos exames. Aqueles usuários indígena que tem 

condições recorrem ao laboratório particular. 



PB Ribeira do Pombal - Os exames básico de laboratório são feitos no hospital Santa Tereza.   O hospital realiza exames, quando sobram as vagas dos 

municípios da região. Foi pactuado com a coordenação do polo que essa sobra será  disponibilizadas para a população indígena.Nem sempre os exames básicos 

são realizados no pré-natal, quando surgem vagas no HGST, os mesmos são realizados. É importante lembrar que essas vagas oferecidas pelo HGST, acontecem 

quando há sobras  na unidade para a realização dos exames. 

 

Caso seja possível, aprofunde as seguintes informações abaixo. Entendemos que este tipo de detalhamento pode ser difícil de ser realizado nesse momento, 

principalmente se o DSEI não tiver esses dados sistematizados. Neste caso preencha o que for possível e estabeleça em seu Plano de Atividades bimestrais uma 

agenda que oportunize essa sistematização no próximo mês     

                                                    2012                                                                                                                         2013 

Nome do Serviço 
conforme CNES² 

Tipo de Exame 
Média do 

procedimentos 
por mês 

 
Nome do Serviço 
conforme CNES² 

Tipo de Exame 
Média do 

procedimentos 
por mês 

  Hemograma      Hemograma   

Tipagem Sanguínea e Fator RH    Tipagem Sanguínea e Fator RH   

Coombs Indireto    Coombs Indireto   

Glicemia de Jejum    Glicemia de Jejum   

Tiragem para Sílis ou VDRL/RPR    Tiragem para Sílis ou VDRL/RPR   

Anti-HIV    Anti-HIV   

Toxoplasmose IgM e IgG    Toxoplasmose IgM e IgG   

 Sorologia para hepatite B (HbsAg)     Sorologia para hepatite B (HbsAg)   

 Exame de urina e urocultura     Exame de urina e urocultura   
 

Comentários: 

 Todos os Polos - Os exames laboratoriais são solicitados durante a primeira consulta, a entrega desses resultados só acontece, na grande maioria, no terceiro 

trimestre, isso quando as gestantes conseguem realizar os exames. A quantidade de solicitação de exmaes preconizados muitas vezes não acontecem pois as 

gestante durante as consultas referem que não fizeram os exames, pois não tem condições, e não tem noção de quando realizará os mesmo. 



 

6. Qual a referência para ultrassonografia obstétrica por Polo Base? 

Polo Base¹ 
Nome do Serviço Conforme 

CNES² 
Número do CNES² Cidade 

Média do 
procedime

ntos por 
mês 

Tipo de Gestão³ 

Público 
Municipal 

Público 
Estadual 

Conveniada 
ao SUS 

Outros 
(especificar) 

Porto Seguro 
Hospital Geral  

Porto Seguro  
       REGIONAL 

 
    

  
        

 
    

  
        

Comentário: 

Todos os Polos - As solicitações de exames de ultrassom no pré-natal são por meio de cotas nos municípios que atendem as demandas tanto dos indígenas 

como dos não indígenas, restringindo assim o numero de exames liberados diante da demanda. 

 

PB Ribeira do Pombal -  O Município de Banzaê é o município de referencia para a comunidade, mas não realiza atendimento a população indígena do seu  

Município A comunidade não conta com  referencia nem cota especifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Qual a referência para parto de risco habitual realizado em ambiente Hospitalar? 



Polo Base¹ Nome do Serviço CNES² 
Número do 

CNES² Cidade 

Tipo de Gestão³ 

Quantidade 
de leitos 
ativos4 

Média de 
partos de 
indígenas 
realizados 
por mês 

nesse serviço 

Público 
Municipal 

Público 
Estadual 

Conveni
ada ao 

SUS 

Outros 
(especifica

r) 

Porto Seguro 
Hospital Gerall Luís Eduardo Magalhaes   

Porto Seguro 
       

 Regional 

 
    

 
        

  

 

 

Comentário:  

PB Porto Seguro - As gestantes dão entrada na emergência do Hospital Geral Luiz Eduardo Magalhães e são acompanhadas pelo médico obstetra de plantão, 

onde muitas são referenciadas pela EMSI sem no mínimo uma USG obstétrica. 

Todos os Polos - Na maioria dos Municípios que abrangem os PB não tem hospitais específicos de referência para suporte e acompanhamento no pré-natal de 

alto risco que demande acompanhamento periódico sendo acionado pela Referência dos PB a 3ª referência de Salvador que articula a transferência desta 

gestante como Hospital/Maternidade: Roberto Santos, José Maria Magalhães Neto e Iperba. 

 

PB Ribeira do Pombal - : As gestantes dão entrada na emergência do Hospital Geral Santa Tereza e são acompanhadas pelo médico obstetra de plantão, onde 

muitas são referenciadas pela EMSI sem no mínimo uma USG obstétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Qual a referência para parto de alto risco? 

                                                 
4
 Caso haja dificuldade com esse dado, a informação poderá ser complementada em segundo momento. Discutir com a referência como realizar esse levantamento. 



Polo Base¹ Nome do Serviço CNES² 
Número do 

CNES² Cidade 

Tipo de Gestão³ 

Quantidade 
de leitos 
ativos4 

Média de 
partos de 
indígenas 
realizados 
por mês 

nesse serviço 

Público 
Municipal 

Público 
Estadual 

Conveni
ada ao 

SUS 

Outros 
(especifica

r) 

Porto Seguro 
Hospital Geral   

Porto Seguro 
       

 Regional 

 
    

 
        

  

 

Comentário:  

PB Porto Seguro - A gestante vai para o hospital  Luiz Eduardo Magalhães que referencia para Hospital de Salvador em articulação dom o Polo base e o DSEI/3ª 

referencia  

PB Ribeira do Pombal - A gestante vai para o hospital Santa Tereza que referencia para Hospital de Salvador em articulação dom o Polo base e o DSEI/3ª 

referencia 

Todos os Polos - Os PB encaminham para os Hospitais Municipais que após avaliação médica se necessário realizam a contra-referência para 

hospital/maternidade de referência estadual Roberto Santos, José Maria Magalhães Neto e Iperba. 

 

9.  Como é realizado o transporte sanitário no caso de parto em ambiente hospitalar? 

 

Todos os Polos - Geralmente o AIS comunica para o Polo Base caso não consiga contato com o enfermeiro de área que a gestante entrou em trabalho de parto 

e a equipe providencia o carro do próprio polo caso o carro da EMSI não esteja em área no momento ou disponivel. Porém como a demanda da viatura da 

emergência é alta, assim como algumas localidades são distantes da cidade onde se encontram estas gestantes, ocorrem partos domiciliares pela demora no 

descolamento realizados pelas parteiras existentes na aldeia e até mesmo pelos profissionais das EMSI. 

 

 



10. Qual a referência para urgência e emergência para população indígena em geral? 

Polo Base¹ Nome do Serviço CNES² 
Número do 

CNES² Cidade 

Tipo de Gestão³ 
Quantidade 

de leitos 
ativos4 

Média de 
encaminham

entos por 
mês para 

esse serviço 

Público 
Municipal 

Público 
Estadual 

Conveni
ada ao 

SUS 

Outros 
(especifica

r) 

Ribeira do Pombal 
Hospital Geral Santa Tereza 2799790 

Ribeira do Pombal 
       

 Regional 

 
    

 
        

  

 

Comentário:  

Todos os Polos - As Pessoas da Comunidade vão para as urgência dos Hospitais dos Municípios e quando necessitam  de um atendimento de maior 

complexidade é regulada para hospital de Salvador com articulação da referência dos PB com a  terceira referencia. Destacando que, para aqueles municípios 

que contam com a rede do SAMU, realizam o deslocamento do paciente dependendo da localidade da aldeia. 

 

11. Como é realizado o transporte sanitário no caso de urgência e emergência para atendimento hospitalar? 

 

PB para todos os Polos - O transporte é feito pelo carro de área do Polo Base quando necessário é disponibilizado ou é  feito pela ambulância do município 

.Para todos os PB se usa os carros oficiais e locados e nos municípios que tem SAMU dependendo da situação tem o apoio para realizar o transporte da 

paciente. 

PB de Ribeira do Pombal - Geralmente o AIS comunica para o Polo Base que a gestante entrou em trabalho de parto e a equipe providencia o carro do próprio 

polo. Porém como a demanda da viatura da emergência e alta, ocorre partos domiciliares pela demora no descolamento. 

A ambulância básica do município ou do Hospital. O hospital regula e providencia ao ambulância (muita dificuldade para conseguir transportar a pessoa, não 

existe sensibilidade para a pessoa que precisa de tratamento especial ) 

O transporte é feito pela viatura de área do Polo Base. E quando necessário e disponibilizado e feito pela ambulância do município de banzaê. 



 

12. Participação do DSEI na CIR 

Região de Saúde 

DSEI 
participa 

ativamente 
da CIR? 
(Sim ou 

Não) 

Quem participa? Quais têm sido as principais pautas? 
De que forma tem sido considerada 
a especificidade da Saúde Indígena 

nas pactuações 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 

Comentário:       Não Participam 

 

 

 

Informantes: Lista de presença 
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