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"A malária é, assim como observado na AII, a principal endemia da AID, a mais
susceptível a dispersões e a exacerbações diante de aumento do fluxo migratório, da
movimentação de pessoas, da atividade no meio rural ou ainda do aquecimento
Volume 21, p. 45
econômico. A malária na região funciona como um verdadeiro indicador econômico:
qualquer aquecimento da economia resulta em agravamento da situação da malária
e vice-versa."
"A malária é a principal endemia da AII, a mais susceptível a dispersões e a
exacerbações diante de aumento do fluxo migratório, da movimentação de pessoas,
Volume 28, p. 68 da atividade no meio rural ou ainda do aquecimento econômico. A malária na região
funciona como um verdadeiro indicador econômico: qualquer aquecimento da
economia resulta em agravamento da situação da malária e vice-versa."
"O aumento do fluxo migratório decorrente do processo de mobilização de mão-deobra, associado a impactos gerados por outros processos a desenvolverem-se na
Etapa de Construção - como desmatamentos e barramento do rio -, na Etapa de
Enchimento dos Reservatórios e na Etapa do Operação, esta quando da
Volume 29, p. 110
conformação de redução de vazões no trecho entre o barramento no Sítio Pimental e
a Casa de Força Principal -, tendem a aumentar a incidência de doenças endêmicas
como malária, leishmaniose tegumentar, dengue, febre amarela e outras
arboviroses."
"Entre os fatores de risco para malária mais relacionados ao empreendimento estão:
migração, desmatamentos, formação dos reservatórios e das poças no trecho de
Volume III, Tomo
vazão reduzida, além das mudanças do regime hidrológico e da qualidade da água
2, p. 231
em diversos trechos do rio Xingu. Aliadas a isso, estão às deficiências dos serviços
municipais de saúde, inclusive dos setores da vigilância ambiental responsáveis pelo
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controle da endemia."
"Entre os fatores de risco para malária mais relacionados ao empreendimento estão:
migração, desmatamentos, formação dos reservatórios e das poças no trecho de
Volume III, Tomo vazão reduzida, além das mudanças do regime hidrológico e da qualidade da água
2, p. 231
em diversos trechos do rio Xingu. Aliadas a isso, estão às deficiências dos serviços
municipais de saúde, inclusive dos setores da vigilância ambiental responsáveis pelo
controle da endemia."
"Entre os fatores de risco para malária mais relacionados ao empreendimento estão:
migração, desmatamentos, formação dos reservatórios e das poças no trecho de
vazão reduzida, além das mudanças do regime hidrológico e da qualidade da água
em diversos trechos do rio Xingu. Aliadas a isso, estão às deficiências dos serviços
Volume III, Tomo municipais de saúde, inclusive dos setores da vigilância ambiental responsáveis pelo
2, p. 231
controle da endemia." "Diante deste quadro, os serviços de vigilância da malária e de
monitoramento e controle de vetores devem estar melhor estruturados e
equacionados antes do início das obras. Assim como, os recursos financeiros
assegurados e as atribuições de cada esfera de governo e do empreendedor bem
definidas"
"O aumento do fluxo migratório decorrente do processo de mobilização de mão-deobra, associado a impactos gerados por outros processos a desenvolverem-se na
Etapa de Construção - como desmatamentos e barramento do rio -, na Etapa de
Enchimento dos Reservatórios e na Etapa do Operação, esta quando da
Volume 29, p. 110
conformação de redução de vazões no trecho entre o barramento no Sítio Pimental e
a Casa de Força Principal -, tendem a aumentar a incidência de doenças endêmicas
como malária, leishmaniose tegumentar, dengue, febre amarela e outras
arboviroses."
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"2.20 Em relação aos órgãos envolvidos nos licenciamento ambiental,
Licença
de
observar as seguintes orientações: (...) e) MS/SVS: executar o Plano de Ação
Instalação 795/2011
01/jun/11
para o Controle da Malária - PACM, aprovado por meio do Parecer Técnico n.
Condicionante 2.20
28/2010/CGPNCM/DEVEP/SVS/MS."
"Diante deste quadro, os serviços de vigilância da malária e de
monitoramento e controle de vetores devem estar melhor estruturados e
equacionados antes do início das obras. Assim como, os recursos financeiros
assegurados e as atribuições de cada esfera de governo e do empreendedor
bem definidas. Foi definido que se deveria proceder a uma reunião com os
Volume III, Tomo 2,
empreendedores da UHE Belo Monte, com os técnicos do PACM do set/11
p. 231
Ministério da Saúde, com os técnicos das Secretarias de Saúde dos
municípios de Altamira, Anapu, Brasil Novo, Senador José Porfírio e Vitória
do Xingu, pertencentes à Área de Influência Direta (AID), e Pacajá,
pertencente à Área de Influência Indireta (AII), por apresentar maior
incidência de malária na região.”
"A implantação e instalação dos mosquiteiros impregnados com inseticida
(MILD), fornecidos pela Norte Energia, tem sido o grande aliado na
prevenção e controle da malária nos municípios e nas aldeias do DSEI 6o
Relatório,
Altamira. Esse trabalho tem sido acompanhado sistematicamente pela 10ª
Capítulo 2, p. 8.3jul/14
RPS da SESPA, conforme recomendação do Ministério da Saúde" "O aporte
37
financeiro da Norte Energia tem sido fundamental para reforçar a estrutura e
capacidade operacional dos municípios, do Distrito Sanitário Indígena e da
Secretaria de Estado da Saúde Pública, por intermédio da 10ª RPS. Destaca-
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se o papel da Regional do Estado no processo de capacitação, planejamento,
monitoramento e avaliação do trabalho. Assim, as competências foram muito
bem definidas e acordadas, resultando em um trabalho coordenado,
harmônico e efetivo. A participação da direção central da Sespa,
principalmente nas avaliações trimestrais, tem demonstrado a prioridade
política que o estado tem dado ao controle da malária. Para elaboração deste
relatório contou-se com as informações fornecidas pela SESPA, assim como
a efetiva participação na sua elaboração e aprovação (Anexo 8.3- 4)."
"As ações de vigilância epidemiológica, monitoramento e controle de vetores
nos municípios da área de influência do empreendimento serão executados
Volume III, Tomo 2,
pelas Secretarias Municipais de Saúde, com o apoio e diretrizes do Programa set/11
p. 232
Nacional de Controle da Malária (PNCM), Secretaria de Vigilância em Saúde
(SVS), Ministério da Saúde"
“As ações de comunicação e interação social foram concebidas visando
atingir os seguintes objetivos: - Assegurar a transparência das informações à
cerca dos estudos de viabilidade do AHE Belo Monte; Garantir a inclusão e a
participação dos atores sociais, em particular aos pertencentes à chamada
Área Diretamente Afetada (ADA); Construir e manter o relacionamento com
Volume 34, p. 4
as comunidades abrangidas pelo empreendimento; Identificar a percepção
fev/09
dos diferentes segmentos sociais sobre o AHE Belo Monte e as principais
demandas de informação; Informar sobre o andamento dos estudos de
viabilidade do empreendimento; Dar retorno às demandas básicas de
informação sobre o empreendimento e o processo de licenciamento
ambiental.”
Volume III, Tomo 2, “(...) a viabilização sociopolítica do empreendimento tem caráter estratégico e set/11
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requer o estabelecimento de uma dinâmica de interação e negociação social
para compatibilizar os efeitos benéficos e adversos - e correspondentes
medidas mitigadoras associadas à UHE Belo Monte -, com os múltiplos
interesses e direitos dos grupos sociais envolvidos diretamente com o
empreendimento. Neste contexto o Programa de Interação Social e
Comunicação se constitui num mecanismo de facilitação da condução do
processo de interação e negociação, já instalado desde o início da etapa de
planejamento.”

Volume III, Tomo 2, "Desenvolver ações educativas para incentivar a participação comunitária na
set/11
p. 238
prevenção e controle da malária."
Indicadores de Processos: "Percentual de unidades de saúde com
Volume III, Tomo 2,
diagnóstico e tratamento da malária implantado"; "Percentual de unidades de
p. 270
emergência 24 horas, com diagnóstico e tratamento da malária implantado".
"Estruturar os serviços de vigilância epidemiológica, monitoramento e
Volume III, Tomo 2, controle de vetores das Secretarias Municipais de Saúde e da 10º CRS da
p. 238
SESPA, por meio da melhoria da frota de veículos e dos meios de transporte
fluvial, aquisição de equipamentos e insumos."
Volume III, Tomo 2, "Aumentar o contingente de profissionais de saúde específicos para o
p. 238
controle da malária na região por meio de contratação de pessoas."
Volume III, Tomo 2, "Promover treinamento de profissionais de saúde no diagnóstico e tratamento
p. 238
da malária para evitar casos graves e óbitos."
"É importante salientar que a cobertura integral do PACS/PSF no município,
Volume III, Tomo 2,
principalmente nas áreas rurais malarígenas, é fundamental para a
p. 272
estruturação da vigilância em saúde, isto poderá implicar em recursos

set/11

set/11

set/11
set/11
set/11

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - MALÁRIA - INDICADORES
INDICADORES

Tratamento
malária

FONTE

da

PBA

PBA
Prevenção
malária

da PBA

DETALHAMENTO
DA FONTE

Volume III, Tomo 2,
p. 260

Volume III, Tomo 2,
p. 238
Volume III, Tomo 2,
p. 271

PBA

Volume III, Tomo 2,
p. 238

PBA

Volume III, Tomo 2,
p. 231

Desmatamento
e
PBA
ocupação do solo

Volume III, Tomo 2,
p. 231

Modificações
corpos hídricos

de
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adicionais para manter profissionais como médicos e enfermeiros nessas
áreas."
“Um dos indicadores, para se avaliar a qualidade da assistência, é o tempo
verificado entre a coleta da amostra de sangue para exame e o início do
tratamento, que não deve ser superior a 24 horas. Outra forma, de garantir
boa assistência, é o monitoramento do tratamento, por meio de visitas
domiciliares, ou de idas do paciente à unidade de saúde, para assegurar a
cura."
"Desenvolver ações educativas para incentivar a participação comunitária na
prevenção e controle da malária."
Indicadores de Processos: "Educação em Saúde, Comunicação e
Mobilização Social."
"Estruturar as operações de campo de entomologia no âmbito municipal, para
monitorar a fauna anofélica e avaliar a eficácia das medidas de controle
vetorial na região."
"Entre os fatores de risco para malária mais relacionados ao empreendimento
estão: migração, desmatamentos, formação dos reservatórios e das poças no
trecho de vazão reduzida, além das mudanças do regime hidrológico e da
qualidade da água em diversos trechos do rio Xingu. Aliadas a isso, estão às
deficiências dos serviços municipais de saúde, inclusive dos setores da
vigilância ambiental responsáveis pelo controle da endemia."
"Entre os fatores de risco para malária mais relacionados ao empreendimento
estão: migração, desmatamentos, formação dos reservatórios e das poças no
trecho de vazão reduzida, além das mudanças do regime hidrológico e da
qualidade da água em diversos trechos do rio Xingu. Aliadas a isso, estão às
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deficiências dos serviços municipais de saúde, inclusive dos setores da
vigilância ambiental responsáveis pelo controle da endemia."
Foi relatada a importância de se considerar possibilidades de associação
Reunião com CTM
24/jul/14
entre a questão da malária e o desmatamento na região.
Foi relatada a importância de se dar luz para a sustentabilidade do programa
de controle atualmente em curso, hoje financiado pelo empreendedor, para
Reunião com CTM
24/jul/14
que se integre aos programas e ao repasse do Ministério de Saúde, de forma
a garantir que no longo prazo a incidência continue baixa.
Indicadores de Resultados: "Taxa de letalidade, em relação ao total de
Volume III, Tomo 2,
casos"; "Número absoluto de casos de malária em relação"; "Número set/11
p. 270
absoluto de óbitos por malária".
Consultoria Claudia
Sugestão de indicadores de avaliação: "Casos de malária/semestre".
mar/12
Grossi

