
 RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO  

 

N° do convênio: 
TED 82/2018 
 

Nome da Instituição: Universidade Federal do Amazonas 

PERÍODO DO RELATÓRIO¹ 

De:05.10.2018 
 

Até: 17.04.2020 

EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

Meta: QUALIFICAÇÃO DO PROJETO E ELABORAÇÃO DOS MANUAIS 

Etapa: Elaboração do Projeto e consulta 
pública Indicador Físico Valor da Etapa (R$) 

Unidade 
Quantidade 

Prevista 
Quantidade  
Executada 

Valor  
Previsto 

Valor Executado 

1 1 1 R$ 36.000,00 
(bolsas para 3 

coordenadores gerais 
UFAM por 3 meses) 

R$ 6.000,00 
(bolsas para apoio 

técnico por 3 meses) 

R$ 16.000,00 
(8 passagens) 

R$ 5.538,00 
(20 diárias) 

 
 
 

R$ 44.000,00 
(11 bolsas de 

coordenadores gerais) 

R$ 12.000,00 
(6 bolsas para apoio 

técnico) 

R$ 16.187,11 
(passagens dos 

coordenadores para 
reunião em Brasília) 

R$ 4.820,30 
(18 diárias dos 

coordenadores para 
reunião em Brasília) 

Relato da execução da etapa²:  
 
O projeto técnico “Inquérito Epidemiológico Nacional da Saúde Bucal dos Povos Indígenas no Brasil” foi elaborado 

por um Grupo de Trabalho, coordenado pela Coordenação Geral de Atenção Primária à Saúde Indígena 

(CGAPSI/DASI/SESAI/MS) e Coordenação Geral de Saúde Bucal (CGSB/DAB/SAS/MS), no âmbito do Ministério 

da Saúde. O Grupo de Trabalho contou com representantes da CGAPSI, da CGSB, do Departamento de Ciência 

e Tecnologia (DECIT/SCTIE/MS), de instituições de ensino e pesquisa e de profissionais dos Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas (DSEI). Foram realizadas duas reuniões presenciais em Brasília (5-6/04 e 29-30/05/17) e três 

reuniões on line (19/04, 15/05 e 14/06/17), além de trocas de informações por e-mail, até a elaboração da versão 

preliminar do projeto, que foi disponibilizado para consulta pública no período de 28 de agosto de 2017 a 30 de 

setembro de 2017, pelo link http://portalms.saude.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/29354-

consultapublica-projeto-tecnico-do-inquerito-nacional-da-saude-bucal-dos-povos-indigenasinsbpi (ANEXO 20). 

Após assinatura do Termo de Execução Descentralizada de Recursos (TED) N. 82/2018, celebrado entre a União 

Federal por meio do Ministério da Saúde e a Fundação Universidade do Amazonas, publicado no DOU em 05 de 

outubro de 2018 (ANEXO 4), a equipe técnico científica constituída pelo pesquisadores Maria Augusta Bessa 

Rebelo-UFAM ( Coordenadora), Ana Paula Corrêa de Queiroz Herkrath- UFAM,  Gabriel Côrtes- SESAI/MS, Helder 

Henrique Costa Pinheiro-UFPA, Lívia Maria Almeida Coelho de Souza- MS, Paulo Capel Narvai-USP, Rui Arantes-

Fiocruz, Selma Aparecida Chaves Nunes-UESB e Soraya Leal-UNB fizeram análise do resultado da consulta 

http://portalms.saude.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/29354-consultapublica-projeto-tecnico-do-inquerito-nacional-da-saude-bucal-dos-povos-indigenasinsbpi
http://portalms.saude.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/29354-consultapublica-projeto-tecnico-do-inquerito-nacional-da-saude-bucal-dos-povos-indigenasinsbpi


pública e um relatório consolidado que foi disponibilizado no site do Ministério da Saúde 

http://portalms.saude.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/45207-relatorio-da-consulta-publica-do-

projeto-tecnico-inquerito-epidemiologico-nacional-da-saude-bucal-dos-povos-indigenas-no-brasil-2020 (ANEXO 

21). 

 

Indicação do(s) nome(s) do(s) arquivo(s) contendo a comprovação da etapa³:  
ANEXOS 4, 20 e 21 
 
 

 
Meta: QUALIFICAÇÃO DO PROJETO E ELABORAÇÃO DOS MANUAIS 

Etapa: Apreciação e anuência do 
Projeto no FPCONDISI 

Indicador Físico Valor da Etapa (R$) 

Unidade 
Quantidade 

Prevista 
Quantidade  
Executada 

Valor  
Previsto 

Valor Executado 

1 1 1 R$ 0,00 R$ 0,00 

Relato da execução da etapa²:  
 
O projeto técnico do “Inquérito Nacional da Saúde Bucal dos Povos Indígenas” foi previamente apresentado na 

21ª Reunião Ordinária do Fórum de Presidentes de Conselhos Distritais de Saúde Indígena – FPCONDISI em 6 

de julho de 2017 (ANEXO 22) 

 
 

Indicação do(s) nome(s) do(s) arquivo(s) contendo a comprovação da etapa³:  
ANEXO 22 

Meta: QUALIFICAÇÃO DO PROJETO E ELABORAÇÃO DOS MANUAIS 

Etapa: Submissão do projeto ao CONEP 
Indicador Físico Valor da Etapa (R$) 

Unidade 
Quantidade 

Prevista 
Quantidade  
Executada 

Valor  
Previsto 

Valor Executado 

1 1 1 R$ 0,00 R$ 0,00 

http://portalms.saude.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/45207-relatorio-da-consulta-publica-do-projeto-tecnico-inquerito-epidemiologico-nacional-da-saude-bucal-dos-povos-indigenas-no-brasil-2020
http://portalms.saude.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/45207-relatorio-da-consulta-publica-do-projeto-tecnico-inquerito-epidemiologico-nacional-da-saude-bucal-dos-povos-indigenas-no-brasil-2020


Relato da execução da etapa²:  
 
O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Amazonas (CEP-UFAM) em 

10.10.2019, CAAE 21346419.0.0000.5020, tendo sido aprovado e encaminhado  à Comissão nacional de Ética em 

Pesquisa-CONEP com aprovação (ANEXO 8). Vale ressaltar que para submissão nos comitês citados acima, o 

projeto foi encaminhado previamente para análise de mérito no CNPq (ANEXO 9), em 22.07.2019 e também 

encaminhado à FUNAI em 26.09.2019, para solicitação de acesso à terras indígenas (ANEXO 10). 

 

 
 

Indicação do(s) nome(s) do(s) arquivo(s) contendo a comprovação da etapa³:  
 

Etapa: Pré-teste dos instrumentos e 
finalização dos instrumentos de coleta 
de dados 

Indicador Físico Valor da Etapa (R$) 

Unidade 
Quantidade 

Prevista 
Quantidade  
Executada 

Valor  
Previsto 

Valor Executado 

1 1 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

Relato da execução da etapa²:  
 
Como o software não foi desenvolvido e finalizado, os testes planejados não foram executados. 
 

Indicação do(s) nome(s) do(s) arquivo(s) contendo a comprovação da etapa³:  
 

Meta: QUALIFICAÇÃO DO PROJETO E ELABORAÇÃO DOS MANUAIS 

Etapa: Desenvolvimento e instalação de 
software específico para a entrada de 
dados nos aparelhos que serão 
utilizados para a coleta de dados 

Indicador Físico Valor da Etapa (R$) 

Unidad
e 

Quantida
de 

Prevista 

Quantida
de  

Executad
a 

Valor  
Previsto 

Valor Executado 

1 1 0 R$ 936.416,00 
(software) 

R$ 28.000,00 
(14 bolsas apoio 

técnico) 

R$ 6.000,00 
(3 bolsas apoio 

técnico) 
 



Relato da execução da etapa²:  
 

Para a informatização do estudo da situação da saúde bucal da população indígena brasileira através do 

Inquérito Nacional Da Saúde Bucal Dos Povos Indígenas, foi planejado o investimento em um novo SISTEMA, 

com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desenvolvimento, integração, suporte 

técnico, treinamento, manutenção de sistemas web e aplicativos para dispositivos móveis com acesso à internet. 

Para viabilizar essa informatização, seria necessário um processo licitatório.  

Conforme estabelecido na Lei N. 8.958 e no Decreto Nº 7.423, foi celebrado contrato entre a UFAM e fundação 

de apoio FAEPI-IFAM com a finalidade de apoio ao projeto, inclusive na gestão administrativa e financeira, criando 

condições mais propícias para o estabelecimento de relações da UFAM com o ambiente externo. Nesse processo, 

a FAEPI-IFAM viabilizou a elaboração e publicação do Edital, para posterior contratação da empresa prestadora 

desse serviço.  

Em virtude da necessidade de conhecimentos técnicos relacionados à área de tecnologia de informação, foi 

contratado o servidor Prof. Dr. Alexandre Passito, do Instituto de Computação da UFAM, para prestar apoio técnico 

ao projeto. Foi realizado o pagamento de três bolsas, nos meses de 12/2019, 01/2020 e 02/2020, conforme 

relatórios técnicos encaminhados à Fundação de Apoio FAEPI-IFAM. Nesse período, foi desenvolvido um 

detalhado termo de referência (anexado ao edital), com justificativa de contratação e todos os pré-requisitos 

mínimos específicos para garantir que os serviços e produtos contratados atendessem satisfatoriamente as 

necessidades do projeto.  

Baseado nesse levantamento inicial e também numa pesquisa prévia de mercado, foi elaborado o edital para a 

seleção pública de fornecedores. O Edital foi publicado no dia 12 de março de 2020.  

Indicação do(s) nome(s) do(s) arquivo(s) contendo a comprovação da etapa³:  
 
ANEXO14 

Meta: QUALIFICAÇÃO DO PROJETO E ELABORAÇÃO DOS MANUAIS 

Etapa: Entrega dos manuais instrutivos 
 

Indicador Físico Valor da Etapa (R$) 

Unidade 
Quantidade 

Prevista 
Quantidade  
Executada 

Valor  
Previsto 

Valor Executado 

1 1 1 R$ 79.200,00 
(bolsas para 6 
coordenadores 
por 6 meses) 

R$ 19.800,00 
(11 bolsas para 
coordenadores 

regionais) 
 
 

Relato da execução da etapa²:  
 
 

Para guiar e padronizar um trabalho tão abrangente, coletando dados aproximadamente 65.000 indígenas de 

todo território nacional, e tão complexo, diante da grande diversidade sociocultural e das mais diversas condições 

de vida e saúde, houve a necessidade da elaboração de manuais muito bem estruturados.  

Para participar desse processo construtivo, todos os coordenadores, gerais e regionais, dedicaram-se a 

desenvolver manuais que viabilizassem o Inquérito Nacional Da Saúde Bucal Dos Povos Indígenas, sempre 

considerando as especificidades dos povos indígenas brasileiros. Agregando conhecimentos acadêmicos, 

epidemiológicos e antropológicos, os coordenadores desenvolveram manuais que seriam, posteriormente, 



aplicados nos processos de treinamento, calibração e pesquisa de campo.  

Destacamos aqui o exaustivo trabalho dos participantes do projeto para antever possíveis dificuldades técnicas 

e logísticas, elaborando instrumentos que atendessem às demandas epidemiológicas, mas que também 

considerassem as peculiaridades socioculturais dos diferentes povos indígenas. Assim como a elaboração de 

minuciosas instruções para que os 34 instrutores recebessem treinamento apropriado para serem capazes de 

coordenar os processos de treinamento e calibração de 473 cirurgiões-dentistas e 430 auxiliares de saúde bucal, 

distribuídos pelos 34 DSEIs do território nacional. Os manuais de calibração e da equipe de campo estavam 

finalizados, aguardando as especificações relacionadas ao aplicativo.  

 

Indicação do(s) nome(s) do(s) arquivo(s) contendo a comprovação da etapa³:  
 

Meta: QUALIFICAÇÃO DO PROJETO E ELABORAÇÃO DOS MANUAIS 

Etapa: Apresentação e anuência do 
projeto nos CONDISI 
 

Indicador Físico Valor da Etapa (R$) 

Unidade 
Quantidade 

Prevista 
Quantidade  
Executada 

Valor  
Previsto 

Valor Executado 

1 1 1 R$ 0,00 R$ 0,00 

Relato da execução da etapa²:  
 
Conforme determinado no plano de trabalho, foram iniciadas as apresentações do Projeto no CONDISI de cada 
DSEI. O Inquérito foi apresentado e obtivemos as anuências em 24 CONDISI, a saber: 
 

1. ALTO RIO JURUÁ 
2. ALTO RIO NEGRO 
3. ALTO RIO SOLIMÕES 
4. ARAGUAIA 
5. BAHIA 
6. CEARÁ 
7. CUIABÁ 
8. GUAMÁ-TOCANTINS 
9. INTERIOR SUL 
10. KAIAPÓ DO MATO GROSSO 
11. KAIAPÓ DO PARÁ 
12. LESTE DE RORAIMA 
13. MANAUS 
14. MARANHÃO 
15. MATO GROSSO DO SUL 
16. MÉDIO RIO PURUS 
17. MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES 
18. MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO 
19. PORTO VELHO 
20. POTIGUARA 
21. RIO TAPAJÓS 
22. TOCANTINS 
23. VILHENA 
24. XAVANTE 

 

Indicação do(s) nome(s) do(s) arquivo(s) contendo a comprovação da etapa³:  
 
ANEXO 23 



 
 
OBS.: As seguintes etapas, previstas no Projeto de Trabalho, não foram executadas. 
 

• Definição dos Planos de Trabalho por DSEI 

• Treinamento dos instrutores 

• Treinamento dos Examinadores 

• Estudo Piloto 

• Coleta de dados e monitoramento nos DSEI 

• Monitoramento da Coleta de dados 

• Análise de dados 

• Relatório Final 

• Devolutiva ao controle social e DSEI 
 
 

 

 

 

 

 

 

1.  Em caso de relatório final, o período deverá ser o de toda a vigência do convênio. 

2. Descrever os resultados obtidos em cada etapa e discutir sobre as ações executadas. Apresentar as dificuldades 
encontradas e as formas de superação, quando for o caso. 

3. As comprovações encaminhadas em Relatório(s) Parcial(is) não precisam ser anexadas novamente no Relatório 
Final, apenas citadas nas Etapas correspondentes. Exemplos de comprovações: listas de presença, registro 
fotográfico, ata de reunião, relatórios técnicos, material didático, material de divulgação, entre outros 

 

Observação: Replicar os campos conforme a quantidade de Metas e Etapas 

 


