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MINISTÉRIO DA SAÚDE 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE 

MEMÓRIA DA REUNIÃO DA CISI 
COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAúDE INDÍGENA- CISI/CNS 

Local: Ministério da Saúde- Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Anexo, 1° andar, Ala B, 
Plenário "Omilton Visconde", Brasília, Distrito Federal. 

Data: 23 e 24 de fevereiro de 2005. 

ABERTURA 
A Coordenadora da CISI/CNS, Conselheira Zilda Arns Neumann, procedeu à 

abertura dos trabalhos, cumprimentando os integrantes da CISI/CNS, convidados, ouvintes e 
demais presentes à reunião. Em seguida, submeteu à apreciação dos integrantes da CISI/CNS 
a proposta de pauta da reunião, que foi aprovada. 

DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2005 

ITEM 1 -APROVAÇÃO DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO DA CISI/CNS E INFORMES 
A ata não foi submetida à apreciação. 

ITEM 2 - EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL E DA POÚTICA NACIONAL DE SAÚDE INDIGENA -
DIRETOR DO DESAI/FUNASA 

O Diretor do DESAI/FUNASA, Sr. Alexandre Padilha apresentou a Agenda Política do 
DESAI, envolvendo aspectos como o da gestão de convênios. No que diz respeito a esse 
assunto falou sobre: a) equipe volante; b) avaliação, acompanhamento e execução; c) 
monitoramento dos convênios, Plano Distrital e avaliação e seleção de recursos humanos. No 
que trata do orçamento dos convênios, focalizou os seguintes pontos: a) distribuição 
orçamentária eqüitativa de 2005 para os DSEI's; b) aprimoramento do controle e avaliação 
realizado pela três esferas da FUNASA; c) descentralização das compras para as CORE (em 
andamento e os projetos pilotos). Também, discorreu sobre o VIGISUS (criação do Grupo de 
Trabalho, plano de investimento e do alinhamento da agenda do VIGISUS com a do DESAI) e 
sobre a gestão do Qualisus (implementação da rede de supervisão e apoio); o Plano Distrital 
{ciclos de capacitação e elaboração do plano 2005-2007); agenda de pesquisa (áreas técnicas 
acompanhando linhas temáticas, instituição das redes de pesquisa, construção de parcerias 
com instituições de ensino e serviço); e controle social (48 Conferência Nacional de Saúde 
lndígena, garantia da fala dos índios em todos os eventos, ano do Controle Social). Em relação 
à atenção a saúde, focalizou pontos co~o: a) reforma da rede assistencial (portaria dos 
incentivos da SAS, Hospital Amigo do lndio, reforma institucional das COSAI; b) metas 
assistenciais (imunização: alcançar a cobertura vacinal adequada em 50o/o das aldeias dos 
DSEI's para as vacinas Sabin e Hepatite B em maiores de 05 anos, e tetravalente em maiores 
de 01 ano; DST/AIDS e Hepatites: implantar e implementar o Programa de DST/AIDS e 
Hepatites no DSEI's, com base nas necessidades e características culturais locais; saúde bucal: 
implementar as ações e serviços de saúde bucal nos DSEI's, equipar os pólos-base para a 
realização de atendimento em saúde bucal nos DSEI' prioritários, apoiar a estruturação de 
serviços de próteses em 5 (cinco) DSEI's; e saúde da mulher e da criança: implementar nos 
DSEI's as ações de promoção a saúde integral da mulher e da criança, priorizando o pré-natal, 
parto e paupério, crescimento e desenvolvimento e doenças prevalentes na infância (menor de 
05 (cinco) anos); c) informação à saúde: aprimoramento do fluxo das informações da saúde 
indígena, aumento da interface com os Sistemas de Informação do SUS. Na questão de gestão 
de pessoal ressaltou: a) a educação permanente (AIS- Gestores e apoiadores, especialização 



em EMSI e mestrado); b) núcleo de seleção, avaliação e acompanhamento de recursos 
humanos: acolhimento introdutório, banco de dados de RH, critérios para as EMSI's; c) 
alternativas de RH: Ministério da Defesa, FIOCRUZ, Projeto de Lei sobre contrato temporário e 
concurso da FUNASA. No que diz respeito ao Hospital Amigo do Índio disse que: a) participará 
da Câmara Técnica da CIB (co-gestão); b) direito ao acompanhante; c) direito à dieta especial; 
d) respeito a interculturalidade (pajelança, rede, separação étnica ... ); e} direito à informação 
(paciente, cuidadores, equipe COSAI); f) garantir a presença de intérpretes ou profissionais 
conhecedores da realidade indígena local; g) garantir acesso especial a partir de critérios de 
população vulnerável e acolhimento a fim de minimizar o tempo de internação; h) realizar 
avaliação periódica do fluxo da demanda e da qualidade da atenção (referência e contra
referência, produzindo também avaliação epidemiológica que retroalimente os espaços de co
gestão e Projetos Terapêuticos Singulares (PTS); i) criar espaços de co-gestão para a 
discussão e diálogo do PTS com participação da equipe dos COSAI's e da Atenção Básica com 
vistas aos acompanhamento dos pacientes graves e crônicos; j) adaptar a Ouvidoria para a 
atenção à Saúde Indígena; I) garantir processos de educação permanente como ferramenta 
para qualificação da atenção a saúde indígena. Terminada a apresentação, Conselheira Zilda 
Ams agradeceu o Alexandre Padilha e convidou para compor à mesa os indígenas Clóvis 
Ambrósio e Wilson Jesus de Souza. A seguir, houve a apresentação dos visitantes Adriana 
Calabi, do Conselho Estadual de Políticas dos Povos Indígenas de São Paulo; Edenilson 
Sebastião, vice-presidente do Conselho Estadual de Políticas dos Povos Indígenas de São 
Paulo; Sonia Barbosa de Souza, do Conselho Estadual de Políticas dos Povos Indígenas de 
São Paulo. Concluídas as apresentações, deu-se as intervenções. Regina Maria de Carvalho 
Erthal fez referência a um trabalho que está desenvolvendo sobre o alcoolismo e suicídio na 
área do Alto Solimões que tem interface com o Programa DST e AIDS. Ana Lúcia Escobar 
manifestou preocupação com os vários problemas que estavam ocorrendo com os povos 
indígenas; dentre os quais: a ausência das instituições nas áreas indígenas, deficiência nas 
informações, falta de formação continuada de profissionais; falta de capacitação adequada para 
o perfil epidemiológico de cada localidade, necessidade do estabelecimento de hierarquia do 
ponto de vista de funções. Perguntou também, qual era a integração da proposta de 
capacitação apresentada pela FUNASA com os pólos de educação permanente. Maria lsaura 
C. Vieira perguntou se existe delegação de atribuições de agentes indígenas de saúde para 
administrarem medicamentos . Quis saber, também, qual era mesmo a função do agente de 
saúde indígena. Clóvis Ambrósio disse que a FUNASA há cinco anos trabalha com a lógica 
dos DISEI's, entretanto, os problemas continuam. Citou, como exemplo a morte dos indígenas 
por hepatite. Também referiu-se: a) ao caso dos relatórios feitos por instituições 
governamentais que, na sua opinião, deveriam ser feitos juntamente com os indígenas; b) às 
críticas que existiam com relação ao repasse dos recursos, que demoram a chegar; c) a falta de 
combustível e de alimentação; d) a falta de autonomia do chefe do Distrito Sanitário, que não 
pode fazer nada sem a liberação da Coordenação da FUNASA. Wilson de Souza falou que 
não via no tema apresentado a questão do transporte que é, no seu ponto de vista, um dos 
maiores problemas dentro das comunidades indígenas. Disse que a FUNASA gasta muito com 
locação de veículos, mas não atende as necessidades. Também se referiu ao Encontro ocorrido 
em Maceió, promovido pela FUNAI, com a presença de, quase, 400 índios, que, dentre outras, 
reclamaram das mortes que estavam ocorrendo, da falta de recursos ... Disse que foi maciço o 
pedido dos índios para retomarem à FUNAI e que esses eventos estavam acontecendo em 
todas as regiões do país com a proposta única de levar para o Governo Federal essa 
solicitação. Para concluir, disse que os problemas que estão ocorrendo com os povos indígenas 
não está só na falta de recursos, mas, também, na falta de profissionais capacitados. Hilário da 
Silva fez a sua intervenção no sentido de dizer que o controle social no Mato Grosso do Sul 
teve um grande avanço. Entretanto, entendia que os conselheiros precisavam visitar as aldeias 
para saberem dos problemas. Falou, ainda, das discriminações sofridas pelos indígenas 
quando precisavam ser internados. Na sua opinião, os diretores de hospitais não tinha 
informações suficientes para tratar os indígenas de acordo com a sua cultura. A propósito, 
chamou a atenção para a importância da comunicação e da informação no controle social. A 
respeito da morte das crianças indígenas por desnutrição no Mato Grosso do Sul, disse que há 
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muitos aventureiros que se aproveitam da situação para desmerecer a FUNASA. Embora 
reconheça que tem muito que fazer, e que o problema seja grave entende que é necessária 
uma ação conjunta para reverter à situação. Identificou como problemas a serem resolvidos: a) 
a deficiência das equipes; b) a desconsideração à especificidade de cada povo indígena; c) a 
falta de capacitação de profissionais, principalmente, dos que são aprovados em concurso. Dr. 
Alexandre Padilha, em resposta disse que tem estado em contato com as lideranças indígenas 
nos conselhos, nas aldeias, nas assembléias e observa que há uma posição consensual de 
que, embora exista ainda problemas com a saúde dos povos indígenas, depois que passou 
para a responsabilidade da FUNASA melhorou muito. Ademais, registrou que não existe 
nenhum indicador epidemiológico ou de qualidade que mostre que a saúde indígena era melhor 
antes de passar o Ministério da Saúde e ficar no âmbito do SUS. Essa, também, é a opinião das 
organizações indígenas com as quais tem feito contato. Foi, também, enfático ao dizer que, 
como gestor, como médico, que tem longe experiência com as comunidades indígenas e como 
cidadão que participou da reforma sanitária, a saúde dos indígenas deve continuar no SUS. No 
seu ponto de vista, esse é um assunto para ser debatido na Conferência Nacional de Saúde 
Indígena. Com relação às conferências regionais promovidas pela FUNAI disse serem distintas 
da Conferência Nacional de Saúde Indígena a ser promovida pelo Ministério da Saúde e o 
Conselho Nacional de Saúde. Em continuação, considerou ter havido um avanço na agenda de 
2004, ainda que os problemas não tivessem sido totalmente sanados. A propósito, lembrou que 
o ano de 2004 foi um ano de eleição e que, por isso houve instabilidade nas políticas públicas 
tanto do ponto de vista do repasse fundo a fundo como no pagamento por convênio. 
Reconheceu a responsabilidade que a FUNASA tem nesse sentido e disse que, para 2005 a 
proposta é de evitar a descontinuidade no atendimento as comunidades indígenas. Lembrou 
que no Conselho Yanomani, os índios fizeram uma avaliação positiva das ações que estão 
sendo desenvolvidas pela FUNASA. No que diz respeito à situação do Mato Grosso do Sul, 
que, hoje, se configura como um problema sério, disse que não há indicadores evolutivos que 
confirmem o caos que parece estar instalado. Reconheceu as dificuldades de fixar profissionais, 
a falta de formação, de capacitação e a pluralidade desses profissionais, além da questão da 
diversidade etnico-cultural, da govemabilidade da gestão que precisam ser trabalhados. Em se 
tratando do controle social, chamou a atenção para as inúmeras experiências positivas que há, 
no país, desde o leste de Roraima até o Mato Grosso do Sul. Entretanto, o grande risco, na sua 
opinião é de que somente algumas pessoas, nos Conselhos Distritais se apropriem do espaço 
de participação, dos conhecimentos e não socializem com seus pares, com sua comunidades. 
Para finalizar, disse que, no seu entendimento, os problemas de transporte nas áreas indígenas 
estão sendo resolvidos com o aluguel de viaturas, que tem um custo menor e que não há alta 
de medicamentos, mas sim como disponibilizá-los nas aldeias, e que a imunização tem que ser 
feita através de campanhas. 

ITEM 3 - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGENDA DE 
PESQUISA- OPAS/OMS 

Na apresentação deste item o representante da OPS, Dr. Miguel Maio, fez alusão às 
ações já realizadas, citando como exemplos: a) a elaboração de uma Agenda de Prioridades 
em Pesquisas para o Sistema Único de Saúde que teve por objetivo subsidiar a 11 Conferência 
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde; b) a Oficina para a Elaboração de 
Propostas de avaliação do Subsistema Indígena, cujo relatório foi submetido a consideração da 
CISI para que seja encaminhado as instâncias políticas e operativas de direito: c) reunião com o 
Departamento de Saúde Indígena - DSI/FUNASA e o Departamento de Ciência e 
Tecnologia/MS, com o apoio da OPAS com o objetivo de construir uma agenda única que 
contemple a avaliação do Subsistema de Saúde Indígenas e as prioridades em pesquisa; d) 
realização do I Seminário Nacional de Estudos e Pesquisas em Saúde dos Povos Indígenas. A 
seguir, apresentou as linhas de pesquisas selecionadas da Agenda Nacional, para serem 
implementadas dentro de proposta de avaliação do Subsistema Indígena como o mínimo 
necessário para uma unidade avaliativa. Tópicos e respectivas "linhas de pesquisas", com a 
numeração de origem da Agenda Nacional, a serem executadas: 1. Gestão, Planejamento e 
Impactos do Subsistema de Saúde lndígena:1.1. Avaliação do processo de distritalização: o 
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papel desempenhado pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), organizações conveniadas 
e rede de referência; 1.8. Análise do modelo de financiamento do Subsistema de Saúde 
Indígena com ênfase na alocação de recursos eqüitativos aos DSEI's. 2. O Modelo de Atenção 
à Saúde dos Povos Indígenas: 2.1. Análise da evolução histórica do modelo de atenção à 
saúde indígena e suas relações com as políticas nacionais de saúde; 2:8. Avaliar a relação 
entre o Subsistema de Saúde Indígena e a rede de referência do Sistema Unico de Saúde. 3. O 
Controle Social e o Subsistema de Saúde Indígena: 3.1. Avaliação do controle social e da 
participação comunitária indígena em saúde especialmente quanto às relações de poder que se 
estabelecem entre os diferentes atores sociais, nas estruturas formais e informais de controle 
social nas diversas instâncias; 3.2. Avaliação da efetividade das resoluções das instâncias de 
controle social do SSI, bem como das temáticas discutidas e sua implementação por parte dos 
gestores. 4. Magnitude e Dinâmica dos Problemas Relacionados à Saúde dos Povos Indígenas: 
4.1. Pesquisas sobre transição epidemiológica e demográfica dos povos indígenas. Após a 
apresentação do Dr. Miguel Maio, os presentes decidiram por formar um comitê para 
acompanhar o processo da pesquisa avaliativa e manter a CISI informada a respeito. Integram 
o Comitê: Ana Maria Costa (FUNAI); Regina Maria de Carvalho Erthal (ABA), Ana Lúcia 
Escobar (ABRASCO), um representante do CIMI; Clóvis Ambrósio (CISI); Conselheira Zilda 
Ams Neumann (CNS); um representante da OPAS; um Conselheiro; Wilson Jesus de Souza 
(CISI) e um representante da FUNASA. 

ITEM 4 - CONSTRUÇÃO DE PRIORIDADES DE TEMAS E DIRETRIZES PARA A ORGANIZAÇÃO DA 48 

CONFER~NCIA NACIONAL DE SAÚDE IND(GENA- GRUPO DE TRABALHO DO CNS E CISI 
Apresentado junto com o Item 05 

ITEM 5 - 48 CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAúDE IND(GENA 
A FUNASA apresentou uma proposta de temas para serem debatidos na 48 

Conferência Nacional de Saúde indígena. Após a discussão e contribuição dos presentes foi 
consolidada a proposta que se encontra anexa, que deverá ainda ser aprovada pela CISI para 
depois ser submetida a consideração do Plenário do Conselho Nacional de Saúde. 

DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2005 

ITEM 6 - fORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POÚTICA NACIONAL DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR E ETNODESENVOLVIMENTO DOS POVOS IND(GENAS- ATIVIDADES SETORIAIS E 
INTERSETORIAIS. 

Conselheira Zilda Ams Neumann explicitou que a reunião seria iniciada com a fala 
da antropóloga Ana Maria Costa, que esteve em Dourados, onde existe uma situação especial 
na área indígena e que colocará a sua experiência no local. Ana Costa cumprimentou a todos. 
Explicou que sua ida a Dourados teve a ver com a notícia das mortes e, obviamente, a FUNAI 
tinha que dar uma resposta como órgão que ainda tem responsabilidade na defesa dos direitos 
dos indígenas. Informou que o Presidente da FUNAI solicitou que fosse formado um grupo (uma 
advogada, especialista em Direitos Humanos; Dr. Cláudio Freitas, diretor do Hospita' 
Universitário de Brasília, que recebe muitos indígenas de vários países; Ora. Ruth que está 
fazendo sua tese de doutorado sobre os Guarani - Kaiuá e por sua vez está em dia com não 
só com a literatura mas também bem familiarizada com as pessoas daquela região. Relatou que 
em Campo Grande, foi agendada uma reunião com a Coordenadora do Programa Fome Zero e, 
depois, em Dourados houve reuniões com as autoridades, com o pessoal da FUNASA, que 
afinal, tem co-responsabilidade de acompanhar à atenção a saúde. O que foi verificado lá pode 
ser pontuado em quatro grandes linhas: 1- Existem por volta de nove mil pessoas, nas duas 
aldeias que foram objeto de focalização da imprensa: Jaguapiré e Gororó. São aldeias 
populosas e tem a característica de bairros da cidade, uma vez que a cidade era uma aldeia e 
cresceu acima da terra indígena. 2- Existe um problema grave de água porque havia uma 
informação que 90o/o daquela área já estava com água potável, mas todas as torneiras abertas 
não tinham água. As tubulações maiores foram feitas nas pistas, mas existe um convênio com a 
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prefeitura que exige que a casa seja feita e depois a água é puxada com os recursos da 
FUNASA ou do Ministério das Cidades. Destacou que um processo depende do outro. 3- Foi 
observado que o Kaiowá tem uma relação com a terra muita interessante, pois ele planta 
independentemente das ajudas extemas. Obviamente as condições para garantir uma boa 
qualidade de vida e de saúde são ruins porque não há emprego para todos, não há terra para 
todos e há desigualdades intemas nos grupo. Falta apoio da FUNAI, ou outras entidades 
também envolvidas, para o incremento da produção com técnicas simples. Sugeriu que fossem 
colocados mais técnicos na área para apoiar os índios, pois eles ficam muito abandonados. 4-
Destacou a questão dos benefícios sociais que são estendidos aos indígenas: aposentadorias, 
Bolsa Família. Explicou que tudo o que entra em moeda acaba se tomando uma coisa perversa 
para a própria comunidade, porque eles compram alimentos que nem sempre são os mais 
adequados. A cesta do Programa Fome Zero é dada por unidade doméstica, mas cada casa 
tem duas ou três famílias que viajam visitando outros parentes. Em relação ao auxílio para 
quem têm filhos na escola, os indígenas reclamam que ás vezes estes têm três filhos e 
recebem apenas dois auxílios. Esclareceu que há uma série de problemas nesta contabilidade 
do que é básico para auxiliar e o que o governo chama de atividades estruturantes. Sugeriu que 
fossem feitos trabalhos permanentes na área com pessoas que conheçam bem os índios e 
falem o idioma, para que possam estar dando uma assistência técnica permanente e discutindo 
os problemas. Enfatizou que os recursos que entram através de aposentadorias, auxílios 
natalidade, são benefícios que estão sendo utilizados contra os próprios indígenas. 5- Reiterou 
que os centrinhos de recuperação da FUNAI e da FUNASA deram visibilidade à questão 
nutricional. Destacou que, quando a assistência começa a serem prestados, os problemas 
aparecem. Sugeriu que os projetos realizados fossem divulgados na imprensa, além de discutir 
com os índios, com a sociedade brasileira e com o governo. Conselheira Zilda Ams Neumann · 
agradeceu a Ana Maria Costa, elogiou o entusiasmo da fala e a sua excelente contribuição. 
APRESENTAÇÃO DOS PRESENTES À REUNIÃO: Adriana Calabi - Núcleo de Assuntos Indígenas do 
Govemo do Estado de São Paulo e do Conselho Estadual dos Povos Indígenas de São Paulo; 
Aline Diniz R. Caldas - nutricionista e trabalha no Departamento de Saúde Indígena fazendo o 
mesmo trabalho que a Cíntia Sayri Naito realiza só que na proposta da vigilância nacional em 
todos os Distritos Sanitários; Altino dos Santos -Conselho Estadual dos Povos Indígenas de 
São Paulo; Ana Lúcia Escobar -Representante da Associação Brasileira de Pós- Graduação 
em Saúde Coletiva; Ana Maria Costa- Antropóloga da FUNAI; Ângela M. Papiani- Instituto 
das Tradições Indígenas IDET São Paulo; Catarina D. dos Santos - Representante titular do 
Conselho Estadual e professora da aldeia; Clarice Drummond Machado - MPS/SENARC; 
Clóvis Ambrósio - Estado de Roraima - integrante da CISI - Conselho lndigenista de 
Roraima; Cynthia Sayuri Naito - nutricionista e Coordenadora do Programa de Vigilância 
Nutricional para Comunidades Indígenas do Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso 
do Sul- FUNASA; Eduardo V. Bames- Coordenação Geral de Educação Escolar Indígena
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade - CECAD do Ministério da 
Educação; Heber R. Garcia - MEC; Hilário da Silva - Presidente do Conselho distrital de 
Saúde Indígena do Mato Grosso do Sul; lgor da Costa Arschi - Secretaria de Segurança 
Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social na Coordenação de Apoio a 
grupos vulneráveis. Trabalha especificamente com a questão indígena; Jurandir Siridiwê 
Xavante -Instituto das Tradições Indígenas (IDET)- titular do Conselho Estadual de Políticas 
Indígena da Cidade de São Paulo; Maria Camila Borges Faccenda - SEICNS; Maria lsaura 
Costa Vieira - CIMl - Conselho lndigenista Missionário; Mônica Rodrigues - MPS/SENARC; 
Noemy Yamaguishi Tomita- Conselho Nacional de Saúde- representante do segmento de 
trabalhadores do FENT AS; Regina Maria de Carvalho Erthal - Antropóloga e representante 
da ABA; Ricardo Verdum - Instituto de Estudos Sócio Econômicos; Socorro Seabra -
Consultora do DESAI da FUNASA e trabalha na área de controle social. Ticiane lmbroisi -
Programa de Promoção da Igualdade em Gênero, Raça e Etnia do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário - Representa Renata Leite; Vânia Lúcia Ferreira Leite - Pastoral da 
Criança; Wilson Jesus de Souza - Pataxó do Sul da Bahia - representante da POIME; e 
Conselheira Zilda Ams Neumann - Coordenadora Nacional da Pastoral de Criança -
representante titular da CNBB no Conselho Nacional de Saúde e coordenadora da Comissão 
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Intersetorial de Saúde Indígena - CISI. Conselheira Zilda Ams Neumann relatou que a CISI 
está a três anos trabalhando com Segurança Alimentar dos Povos Indígenas para a formulação 
nacional de políticas de segurança alimentar e etnodesenvolvimento. Explicou que diversos 
Ministérios fazem parte deste programa intersetorial e foram realizadas, 17 (dezessete) oficinas 
com os índios de todo o Brasil. Informou que estes fizeram propostas para superar o problema 
da fome. Referiu que depois do Seminário Nacional em que estas políticas foram encaminhadas 
ao Presidente Lula, os diversos Ministérios estão executando nas suas áreas. Desta forma a 
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CISI lhes proporciona um espaço para analisar se há articulação também entre os Ministérios. 
Convidou o Ministério do Desenvolvimento Agrário para sua apresentação. APRESENTAÇÕES 
oos MINISTÉRIOS: Ticiane lmbroisi (Ministério do Desenvolvimento Agrário) informou que a 
apresentação fora elaborada no ano passado por ocasião de uma oficina que o INESC 
promoveu. Destacou que algumas informações que estavam desatualizadas, mas que 
comentaria na medida que os dados foram aparecendo. Relatou que estão com uma agenda 
extensa de reuniões por conta do ocorrido em Dourados e que ela é a única que trabalha na 
área na gerência de etnia. Observou também que por conta desta sobreposição de agendas 
não conseguiu atualizar os dados para a reunião. Informou que esta apresentação foi composta 
para expor um balanço do que foi feito em 2004 e para apresentar uma breve avaliação do ano. 
Ressaltou que ao final apresentaria as expectativas dos recursos para trabalhar no ano de 
2005. Destacou que há linhas básicas de ação do Programa de acordo com o PPA e que uma 
delas é a Assistência Técnica e Extensão Rural. Comunicou que nessa linha de ação 
trabalharam com os recursos do Programa de Promoção da Igualdade, com recursos do 
PRONAF (Programa Nacional de Agricultura Familiar Alimentar) e com recursos de Infra
estrutura (PRONAF). Informou também que com os recursos do Programa havia 480.000 mil 
reais para ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural). Relatou que para uma ação de Infra
estrutura em terras indígenas foi possível acessar recursos da Secretaria de Desenvolvimento 
Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário para uma linha de ação de infra-estrutura 
em terras indígenas. Esclareceu que, a princípio, houve uma proposta de que este recurso 
fosse utilizado na Raposa de Serra do Sol, por ela ser área prioritária do governo. Informou que 
não foi possível porque os indígenas não conseguiram mandar uma proposta de projeto de 
infra-estrutura, ou seja, não conseguiram estruturar um projeto e dizer exatamente que tipo de 
ação estavam precisando em matéria de infra-estrutura. F alou que resolveram então abrir uma 
espécie de edital para que outras comunidades, onde houvesse uma demanda por infra
estrutura, pudessem se candidatar. Informou que receberam, no final do ano de 2004, uma 
única proposta da CANTÚ, uma entidade do Paraná, que pretende construir um espaço para 
venda de artesanato. Relatou que não pretendem apoiar este projeto do Paraná porque pela 
avaliação do projeto, o mesmo foi construído com pouco envolvimento da comunidade indígena. 
Expressou que os recursos para todos estes projetos ainda não foram liberados e aguardam a 
liberação para meados de março ou final de março], no mais tardar. Explicou que outra 
possibilidade é que este projeto seja refeito e a CANTU, que é a entidade proponente, possa 
renegociar isto com os indígenas para envolver mais a comunidade devido ao fato de ter sido 
uma iniciativa da prefeitura. Relatou que no começo do mês de fevereiro houve uma Oficina na 
Raposa da Serra do Sol onde esta questão foi colocada para os indígenas, isto é, havendo 
interesse em desenvolver um projeto de infra-estrutura, a necessidade de estarem formulando 
um novo projeto e estarem apresentando ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Reiterou 
que eles têm realmente esta necessidade, mas por uma série de fatores internos eles ainda não 
realizaram. Comentou que esperam que os indígenas realizem para que não tenham que apoiar 
um projeto da prefeitura, sem muita conexão com a vontade da comunidade. Informou também 
que no ano de 2004 um termo de cooperação entre INCA e a FUNAI foi assinado para retirada 
de ocupantes não indígenas de áreas indígenas. Fez relato sobre a tabela de etnias atendidas. 
Explicou os Projetos apresentados e os recursos que cada um demandou. Expressou que o 
PRONAF recebeu cinco projetos e as etnias aparecem atendidas com recursos do mesmo. 
Destacou a política de ajuda e desenvolvimento para os povos indígenas. Relatou que várias 
lideranças indígenas foram trazidas para este debate. Em relação às expectativas para ano de 
2005, relatou que o PRONAF depende da demanda. Informou que o Ministério está lançando 
nova política (PRO NA TER). Falou que para a gestão há três gerências e para o 
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reassentamento não há previsão para o monitoramento de recursos. Informou que há terras já 
disponibilizadas. Em relação ao planejamento para o ano de 2005, relatou que há uma definição 
de curso prioritário de alocação entre os Ministérios, e que já foi contratada uma consultoria. 
Destacou que continua a operação de garantir o benefício dos povos indígenas ao PRO NAF. 
Informou que recebem denúncias e que o Ministério tem conseguido sucesso nas ações. Disse 
que pretendem concretizar uma rede de assistência técnica e identificar o acesso dos indígenas 
ao PRONAF. Informou que necessitam de colocação da FUNAI para preenchimento do DAPE 
para que tenham o controle da FUNAI. Explicou que este processo é fundamental para 
consolidação do programa de crédito para a as sociedades indígenas, mas que a não 
realização deste processo não inviabilizará a ação do Ministério. Relatou que, em relação ao 
Programa de Promoção de Igualdade, o Ministério não quer construir sozinho já que a 
construção com os outros Ministérios e a comunidades indígenas teve resultados. Informou que 
pretendem se preparar para realizar as iniciativas governamentais ou não governamentais, mas 
que o problema reside no acompanhamento dos projetos que financiaram. Esclareceu que para 
isto há uma proposta de ação conjunta com a carteira indígena e a FU NASA. Aline Diniz 
(FUNASA) falou de dados reais. Indagou qual era a proposta do setor saúde. Respondeu que 
seria a garantia de aceso a uma alimentação saudável para os povos indígenas. Objetivo é 
conhecer a população. Explanou que se há duas etnias, uma onde a desnutrição infantil não 
existe e outra que existe, é fundamental a vigilância alimentar, pois, permite identificar as 
diferenças. Informou que o SIASI tem informações rápidas e para todo mundo que puder 
acessar. Enfatizou a importância da implementação da vigilância nutricional. Informou que o 
Ministério da Saúde está se organizando para isso. Destacou que há dez distritos prioritários 
para a implementação da vigilância nutricional. Cyntia S. Naito (FUNASA) falou da experiência 
da vigilância nutricional no Mato Grosso do Sul. Informou que trabalha com a nutrição indígena 
desde o ano 2002. Informou que no Ministério da Saúde há 21 Distritos com 54.383 mil 
habitantes. Explicou que até 3o/o é considerado normal e crianças podem ser encontradas com 
esse peso na população. Destacou que há muita migração de famílias do Paraguai para 
Amambái o que dificulta o trabalho. Em relação ao Programa Fome Zero Indígena, informou 
que a FUNASA entrou como parceira. Falou também que a Secretaria do Estado de Saúde 
realiza distinção do material em linguagem indígena. Relatou que a FUNASA criou um Comitê 
Estrutural de aleitamento matemo e um Comitê Fome Zero. Destacou a necessidade de 
capacitação do agente comunitário. Explicou que estão realizando aquisição de leite em pó para 
crianças desnutridas. Enfatizou que a Pastoral da Criança tem papel fundamental na 
capacitação dos agentes e de líderes da comunidade, assim como as parcerias nas atividades 
educativas da Pastoral de Criança. Conselheira Zilda Ams Neumann destacou a importância 
da Conferência de Saúde Indígena. Informou que foram solicitadas ao Ministério da Educação 
informações sobre a entrada de índios na universidade e a bolsa para indígenas. Explicou que 
há problemas porque os caciques indicam e a indicação deveria ser por critério de notas. 
Propôs que o Ministério reveja este critério e retome para a reunião verificando se está sendo 
executado. Eduardo V. Barnes (Ministério da Educação - PNAE) destacou a questão da 
merenda escolar indígena e a articulação de um programa para fortalecimento desta questão. 
Relatou sobre as especificidades da questão indígena e os recursos para as escolas indígenas. 
Informou que existem três plataformas. Comentou sobre os instrumentos legais e executivos 
para a implementação. Informou que é necessário promover a sistematização da merenda 
escolar piloto em parceria coma Carteira Indígena. Falou sobre a realização do perfil das 
crianças das escolas quilombolas e indígenas. Disse que o Programa surgiu em parceria com o 
Programa Fome Zero. Citou duas Resoluções do Ministério da Educação, 38/04 e 45/03, que 
definem uma série de critérios. Esclareceu que os governos estaduais e municipais recebem 
recursos para estes programas e que estes podem receber diretamente os recursos do FNDE. 
Sugeriu que os indígenas pudessem criar uma associação de pais e mestres (APM). 
Questionou que a Secretaria de Educação nos Estados não tem uma previsão de recursos para 
fiscalização. Enfatizou que as escolas devem se apropriar dos recursos para repassar a 
população. Explicou que esta APM deverá avisar a Secretaria que solicita ser unidade gestora. 
Sugeriu que a alimentação deve ser administrada pela Prefeitura e as escolas devem respeitar 
as diferenças culturais de cada etnia. Informou que há denúncia de alimentação incorreta em 
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escolas. Relatou que ainda esta distante o cumprimento da Resolução do Ministério da 
Educação em escolas indígenas. Ressaltou que outro instrumento é a criação de conselhos de 
alimentação escolar (CAE). Explicou que existem escolas anexas não cadastradas e outra com 
poucos alunos indígenas. Informou que estes erros já estão sendo corrigidos, pois as escolas 
devem ser regularizadas. Questionou como estas unidades executoras conseguiram receber 
estes recursos. Destacou a importância da parceria com a Carteira Indígena. Indagou qual a 
situação da merenda escolar atualmente. Reiterou que é necessário implementar o projeto 
piloto com recursos na Carteira Indígena. Mônica Rodrigues (Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome/Bolsa Família) relatou que a idéia fundamental é exatamente os 
pequenos núcleos que se formaram para o atendimento da demanda. Informou que houve 
alterações nos quadros do Ministério e é uma prioridade do mesmo efetuar atendimento do 
Programa Bolsa família às famílias indígenas. Explicou que o Programa Bolsa Família está 
colocado e há 512 famílias cadastradas. Informou que foi definida concessão de benefícios para 
estas famílias. Citou que 31 famílias já recebem o benefício e 481 famílias começaram a 
receber agora. Destacou que há problemas de alcoolismo muito presente naquela região. 
Informou que houve execução em 2004 do Programa da Atenção Integral à Família. Explicou 
que, em relação à assistência da população indígena ou quilombola, estão transferindo 
recursos para a as prefeituras. Destacou que ainda não há parâmetros. Informou que na região 
é obrigatório que passe pela prefeitura municipal. Fez apelo a FUNASA para o 
acompanhamento deste processo, ou seja, há a necessidade de orientação, apoio e 
encaminhamento para outras especificidades e vulnerabilidades no âmbito da família indígena. 
Reiterou que ainda que não haja desenho de Bolsa família deve haver especificidade para os 
indígenas. Informou que há dados abertos do cadastro único, mas existe um painel de pessoas 
cadastradas. Citou estratégias de antecipação da implementação da Bolsa Família: tentar 
aproveitar os dados dos SIASI para o Cadastro Único; consultar e incorporar propostas para 
realizar o desenho; realizar consulta através de Conselhos Distritais e a CISI. Disse que as 
medidas estarão sendo implementadas no próximo período. Héber Gracio (Ministério do Meio 
Ambiente) fez uma explanação breve sobre a Carteira Indígena e colocou as dificuldades da 
mesma. Explicou que o Ministério do Desenvolvimento Social e Ministério do Meio Ambiente 
executam projetos visando a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável dos povos 
indígenas. Relatou que os projetos espontâneos da comunidade indígena são encaminhados 
para a Carteira Indígena. Informou que há áreas prioritárias em todo Brasil e existem 150 
projetos de várias etnias. Referiu que as principais dificuldades são o apoio para as 
comunidades indígenas apresentarem os projetos plausíveis já que a modalidade de acesso e o 
recurso estão fora do universo das comunidades, o grau de exigência dos projetos e os 
impasses legais sobre a Carteira Indígena porque as comunidades devem estar legalizadas 
frente ao Estado. Observou que há também dificuldades em relação a prestação de contas 
porque há dificuldades oriundas de uma série de normas criadas para lidar com os recursos. 
Fez relato das dificuldades de informações acerca das comunidades, pois, apesár das parcerias 
há dificuldades para acessar informações. Destacou que o universo é muito amplo e carece de 
informações mais precisas. Descreveu que existe um grupo técnico muito pequeno que recebe 
projetos de todo o Brasil. Explicou que o desenvolvimento da Carteira Indígena depende dos 
termos de cooperação técnica entre os órgãos de gerência gerando mais possibilidades de 
ação junto à comunidade. Enfatizou que as fragilidades do projeto são_ óbvias e ocorrem devido 
a seu tempo de existência e trabalho. INTERVENÇÕES: Regina Maria de Carvalho Erthal 
reclamou da forma da apresentação. Falou do acesso dos indígenas a essa Carteira. Explicou 
que o PDPI está fazendo processo de capacitação para fazer uma apresentação do projeto. 
Sugeriu que houvesse multiplicação, ou seja, realizar os projetos e prestar contas. Questionou a 
falta de integração entre os Ministérios e órgãos responsáveis pelos projetos. Destacou que o 
Ministério do Desenvolvimento Agrário realiza um financiamento maior na Amazônia. 
Manifestou que todos os Ministérios estão voltados para seus próprios projetos e não há 
interlocução entre os mesmos diante. Reiterou que as apresentações desta reunião foram uma 
amostra do pouco diálogo entre os diversos Ministérios. Hilário da Silva enfatizou que depois 
do problema em Dourados as atenções de voltaram para estes temas. Informou que há projetos 
que há anos não saem do papel. Informou que a população está revoltada com a burocracia. 
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Fez questionamento para Ora. Márcia em relação aos desaldeados. Destacou que a FUNASA 
está sendo crucificada por causa de Dourados. Solicitou que os técnicos dos Ministérios não 
generalizassem as questões indígenas, como por exemplo, em relação à troca de cestas básica 
por álcool. Solicitou mais agilidade nos projetos e programas, pois os indígenas continuam 
sofrendo. Falou da falta de técnicos nas áreas indígenas. Salientou que atualmente há atenção 
em relação à política indígena na Amazônia porque eles estão mais organizados. Fez 
questionamento em relação à prioridade das ações e em relação aos governos que mudam, 
mas não modificam a situação. Ana Maria Costa reiterou as palavras de Regina Maria de 
Carvalho Erthal. Enfatizou a desarticulação entre os vários setores do governo. Afirmou que 
não há como acompanhar estas diversas atividades. Relatou que há recursos para a população 
indígena. Destacou que há tantas leis para a utilização de recursos públicos que inviabilizam o 
financiamento de bons projetos e idéias. Enfatizou que os responsáveis por estes desvios são 
os próprios órgãos públicos. Afirmou que não se configura na população indígena a 
possibilidade de governar e administrar recursos. Reiterou o problema da fome das crianças, 
mas questionou sobre a fome dos idosos. Disse que é fundamental dar atenção aos . idosos. 
Solicitou que a questão do alcoolismo entre os indígenas não fosse tratada desta forma, pois é 
mais um estigma para eles. Clóvis A. Boufleur destacou este tipo de procedimento de 
financiamento de crédito com em relação à área de educação. Em relação à proposta de 
criação de uma associação de pais e mestres questionou quem financiaria os custos destas 
associações, inclusive em relação à capacitação. Falou também que o conselho de educação 
está conflitando com conselho de merenda escolar. Destacou também que os Conselhos 
Deliberativos estão com as mesmas pessoas. Referiu que o Cadastro Único e o SIASI são dois 
projetos que não conseguem se desenvolver nos Estados e que há seis meses estão tentando 
crescer. Indagou se haveria outra forma de financiamento para Carteira Indígena. já que esta é 
financiada por convênio. Clóvis Ambrósio relatou que para os indígenas é complicado lidar 
com os recursos do Governo Federal. Enfatizou que para as organizações indígenas é difícil 
estabelecer convênios, portanto essa situação fica mais complicada para aqueles não têm 
organização. Explicou que as populações indígenas, ou bases não tem informação sobre os 
projetos que foram realizados. Comentou que a Amazônia é o lugar mais difícil para se realizar 
trabalhos. Enfatizou que há uma burocracia grande e uma desconfiança para a população 
indígena em relação aos projetos e programas. Lembrou que há comunidades de pais e 
mestres que não querem criar um conselho para fiscalizar. Afirmou que faltam os técnicos se 
deslocarem para os Estados para conhecer as realidades destas populações. Ana Lúcia 
Escobar relatou que é uma constatação importante haver o tema indígena em todas as partes 
governadas. Questionou a inexistência de uma coordenação articulada de todos esses projetos 
e programas. Destacou que a FUNAI não tem com examinar essa coordenação. Reiterou que 
deve existir uma coordenação articulada desses projetos e programas entre os diversos 
organismos e uma articulação entre os diversos organismos governamentais. Destacou que a 
educação nas áreas indígenas não pode estar restringida à merenda escolar e deve, sim incluir 
as populações nos projetos de educação no país. Enfatizou que deve ser estabelecida uma 
relação entre a rede básica e as populações que repercuta nas ações voltadas para o SUS 
como um todo. Afirmou que o Ministério da Saúde deve superar essas dificuldades (falências) 
em relação à implantação das ações e serviços de saúde para todos, inclusive para a 
população indígena. Salientou que os problemas colocados são de populações pobres e não 
indígenas. Destacou a necessidade de apoio consistente e sistemático para adaptar essas 
modalidades. Questionou qual a representação indígena nos Conselhos de Saúde dos Estados. 
Ressaltou que não existe apoio ou financiamento para as reuniões, mas apenas para os 
servidores públicos. Lembrou a questão do número de reuniões que traz problemas para as 
populações. Indagou como viabilizar a participação das comunidades para o controle social. 
Ressaltou a necessidade de se pensar sobre estas questões apontadas. Noemy Yamaguishi 
Tomita destacou a dificuldade observada diante das reuniões pulverizadas entre os vários 
ministérios. Lembrou que, ainda que existam problemas alimentares nas populações indígenas, 
existem comunidades com comportamento nutricional. Destacou que a distribuição de leite 
industrializado poderia ser substituída por leite de soja. Wilson Jesus de Souza reiterou que os 
recursos estão espalhados pelos ministérios. Sugeriu que a criação de uma Secretaria 
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Executiva centralizada para administrar estes recursos já que, segundo ele, desta forma os 
problemas não serão resolvidos e os recursos não chegarão na comunidade. Informou que a 
Região de sua origem é a área mais desenvolvida das regiões indígenas. Enfatizou que todos 
os municípios estão neste patamar de inadimplência. Ressaltou a importância de ser feita uma 
melhor uma avaliação dos Programas para a contratação de profissionais adequados que 
tenham compromisso com questão indígena. Destacou que os indígenas precisam estar 
participando da discussão sobre a questão do saneamento assim como tratando da 
reestruturação da FUNAI. Clóvis Ambrósio ressaltou que melhorou algumas coisas na 
Amazônia. Destacou também que melhorou a questão da saúde e a questão da educação. 
Comentou que todas as dificuldades são uma falta de um diálogo mais aproximado com a 
população indígena. Discemiu que existe grau de dificuldade de acesso, inclusive, dos técnicos. 
Reiterou que tudo não está dando certo, mas algumas coisas estão. Enfatizou que as leis 
podem ser modificadas para facilitar esses processos. Mônica Rodrigues falou que o governo 
está devendo em constituir resposta para a questão indígena, desde o projeto Bolsa 
Alimentação e Bolsa Escola. Ressaltou que as - populações indígenas deveriam ser 
priorizadas. Destacou que o govemo reúne melhores condições no atual momento e, por isso, 
iniciou programas de transferência de renda. Destacou que o Cadastro Único é parte deste 
processo Sugeriu priorizar as questões para conseguir realizar. Comentou que a questão do 
alcoolismo não é de caráter discriminatório e sugeriu que para a próxima reunião exista um 
desenho mais claro da situação indígena. Realçou que a questão de Dourados antecipou a 
aparição dos problemas e, por esta razão, estão tentando identificar um diagnóstico para 
conseguir se antecipar na implantação de educação e saúde. Ressaltou que, sobre a 
desarticulação governamental, a matriz deste problema é de longa data. Relatou que o foco é a 
segurança alimentar e o desenvolvimento interministerial. Destacou que este processo estimula 
o tronco de cooperação técnica. Destacou que as condições existem, mas são dependentes da 
assinatura do projeto. Enfatizou que os ministérios já estão trabalhando de acordo com a 
cooperação técnica. Questionou sobre o formato da reunião da Comissão. Sugeriu que os 
ministérios pudessem fazer uma reunião antes da apresentação na CISI para uma avaliação 
mais integrada. Conselheira Zilda Arns Neumann relatou que os ministérios poderiam se 
reunir e apresentar de forma mais integrada. Catarina D. dos Santos analisou sobre o Projeto 
da Carteira Indígena. Questionou como é a avaliado a qualidade do projeto. Relatou que ela 
confia nos indígenas e que os mesmos confiam nela e por isso, querem que a mesma seja 
proponente dos projetos. Conselheira Zilda Arns Neumann propôs que ela tratasse desta 
questão com o responsável da área na hora do almoço, para levar reivindicação. Hilário da 
Silva referiu que passou no telejomal o Ministério da Saúde falando sobre a questão do 
alcoolismo entre os indígenas. Destacou que os Programas têm dificuldades. Ressaltou que 
ninguém fala em formar o índio, ou seja, para que os indígenas estejam capacitados 
tecnicamente. Salientou que os Programas devem se adequar à questão indígena. Informou 
que em Dourados ocorre o arrendamento de terras. Informou também que os indígenas têm 
nível de escolaridade até a 48 série. Destacou que os mesmos lutaram e fizeram projetos de 
parcerias para comprar maquinários. Destacou a importância da sabedoria de uma liderança. 
Relatou que o arrendamento poderia ser feito com orientação técnica. Sobre a tributação, 
ressaltou que a política de saúde indígena da FUNASA cresceu muito devido a capacidade dos 
Conselhos Estaduais de Saúde. Indagou qual a intenção da FUNAI. Enfatizou que nas 
Conferências de Saúde Indígena é que os temas são discutidos. Questionou o que avançou e o 
que regrediu ao longo do tempo. Conselheira Zilda Ams Neumann relatou que houve um 
avanço enorme desde a Lei Arouca. Comentou que sobre a FUNASA e a FUNAI, voltar atrás 
seria um retrocesso. Informou que existem 34 (trinta e quatro) Distritos Sanitários Indígenas e 
nenhum órgão do Brasil conhece o planejamento baseado nos Distritos Sanitários Indígenas. 
Enfatizou que os índios têm muita capacidade. Reiterou que o ponto de apoio deve ser os 
Distritos Sanitários Indígenas que fazem projetos de alimentação saudável. Ressaltou que os 
Distritos Sanitários podem ajudar a realizar os projetos. Indagou como há tantos recursos que 
não chegam na base da população indígena por causa da burocracia. Submeteu que houvesse 
técnicos que orientassem e administrassem as áreas para a intermediação entre o govemo e a 
população indígena. Propôs que a CISI recomendasse que os projetos indígenas se entrosem 
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com os Distritos Sanitários no país. Esclareceu que a FUNASA tem dificuldades, mas que estão 
avançando muito e tem muitas informações úteis. Relatou que o melhor sistema de saúde no 
mundo é o Sistema Único de Saúde e que por isso devemos prestigiar e melhorar os sistema. A 
Proposta de Recomendação que os Ministérios tenham como referência os diversos Distritos 
Sanitários Indígenas foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 

ITEM 7- AçõES INTERSETORIAIS PARA A PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO ALCOOLISMO EM 

ALDEIAS IND(GENAS. 
Dr. Carlos Coloma (VIGISUS) explanou que nesta segunda fase do Projeto VIGISUS 

(2005 a 2008) foi criada uma área que se chama Iniciativa Inovadoras. Explicou que as mesmas 
são inovadoras em relação a própria Fundação Nacional de Saúde que tem uma tradição no 
campo da alimentação e nutrição, da medicina tradicional e de saúde mental e, também, para 
que a própria instituição desenvolva uma área técnica dentro da saúde indígena para poder 
trabalhar e estabelecer de maneira permanente uma série de planos institucionalizados em 
longo prazo. Informou que os recursos foram orçados com essa perspectiva de trabalho 
construída durante três anos, com informação válidas continuadas e persistentes. Explicou que 
existem muito pouco pesquisadores universitários que trabalharam com estes temas. Destacou 
que começaram a desenvolver esta área com múltiplas dificuldades envolvidas devido também 
a escassez de recursos humanos profissionais capacitados especialmente na área de 
etnopsiquiatria. Comentou que o trabalho foi realizado com psicólogos, psiquiatras e 
especialmente antropólogos. Relatou que as condições de base para pensar quando falamos 
de ações intersetoriais. Referiu que para a realização de uma ação intersetorial devem existir 
setores com competência, capacidade e recursos e com comprometimento e a disponibilidade 
de fazer uma ação neste campo. Ressaltou que o primeiro passo foi trabalhar com a 
Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde, autoridade competente pela política de 
saúde mental no país. Informou que não existe na política de saúde mental do Brasil uma 
interface com as particularidades de culturas e de etnias, e por isso, trabalham com o conceito 
de saúde mental ocidental e na maioria das vezes, urbanas. Relatou que em segundo lugar, 
começaram a discutir o processo da desospitalização e da reforma psiquiátrica no país, 
especialmente hospitalar e forma engajados num processo de atenção psicossocial. Informou 
que a coordenação de saúde mental está criando os CAPS e CAPSad, institucionalmente. 
Explicou que foi feito um levantamento, e que somente 6 (seis) CAPs tem alguma coincidência 

. com algum dos distritos, e que, por outro lado, nenhum deles estaria com capacidade e 
competência profissional para atender a população indígena. Explicou que a partir do ano de 
2005 começaram duas experiências orientadas neste sentido para treinar e capacitar 
psiquiatras e psicólogos para atender casos clínicos na população indígenas. Ressaltou que 
não existe uma demanda tão massiva ou reprimida para montar um serviço específico. Explicou 
que realizarão planejamento especialmente em relação a área de dependência alcoólica 
crônica, a crescente e veloz penetração da dependência de drogas e a penetração das 
organizações de narcotraficantes. Enfatizou que uma dessas experiências será montar um 
CAPS com vocação indígena a partir de um centro de alto consumo de drogas. Relatou que nos 
casos em que se identifica que é necessária uma desintoxicação, um psiquiatra que tem uma 
experiência em atendimentos de emergências indígenas irá treinar recursos humanos no local 
para poder responder a esta demanda. Ressaltou que é fundamental o vínculo entre instituição, 
população e organizações indígenas locais para garantir um processo de tomada de iniciativas, 
de sustentabilidade. Expressou que as instituições envolvidas são a FUNAI e a FUNASA, que 
tem equipes multidisciplinares de saúde, mas que o vínculo e a base do trabalho nesta área é a 
Instituição Indígena. Informou que nestas áreas os indígenas criaram uma organização não 
governamental e são essencialmente as lideranças políticas e as lideranças espirituais que 
demonstraram ao longo dos anos a possibilidade de desenvolver uma estratégia, em um 
processo que continua caminhando e que pretendem que tenha pouca dependência externa 
para que possam encontrar o ponto de sustentabilidade, assim como, para que sejam 
encontrados profissionais que estão comprometidos com o apoio, assessoria e insumos 
necessários para que a população tenha uma resposta ao desenvolver este tipo de trabalho 
local. Relatou que na grande maioria dos casos estão trabalhando com organizações não 
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governamentais que permitem contratar aqueles profissionais que estão na localidade e que 
deveriam ter pelo menos cinco anos de experiência naquela etnia, naquele local, assim como, 
antropólogos que trabalharam e fizeram etnografia e que conhecem e tem engajamento com a 
população e profissionais de saúde que já tem uma familiaridade com a população em nível 
local. Explicou que na Fundação este tipo de processo é complicado, a burocracia oficial é 
demorada, as licitações são demoradas e isto os leva a procurar meios mais eficazes e mais 
diretos para executar como, por exemplo, as organizações não governamentais. Ressaltou que 
outro parceiro fundamental é o Ministério Público. Explicou que existe um vínculo muito estreito 
com os procuradores chefes de cada área trabalhada. Comentou que sempre convocam o 
Ministério Público e, às vezes, são convocados por eles para manter contato sobre o 
acompanhamento de cada projeto. Destacou que estão trabalhando também em nível 
internacional, pois, conseguiram algum tipo de parceria com organismos que já tem alguma 
experiência de maior amplitude e maior tempo em história de dependência, particularmente de 
drogas. Justificou que é necessário entender por que certos grupos de indivíduos, ou certas 
famílias estão precisando da bebida ou da droga para poderem descarregar uma série de 
problemas que consideramos que são de tipo social. Destacou que essencialmente o que se 
constata é que o aumento do contato urbano possibilita um maior risco desta população estar 
envolvida. Explicou que sabem das limitações das proibições do álcool, pois na grande maioria 
dos casos a bebida se toma clandestina e eleva o valor do custo, assim como certas proibições 
de certos tipos de dependência tomaram clandestina uma série de drogas que hoje estão 
criando redes muito mais difíceis de controlar e evitar os impactos que hoje estão produzindo. 
Reiterou que proibição pode ajudar, mas, não é a solução única para este problema e isto está 
demonstrado historicamente em todo o mundo. Discemiu que dão ênfase aos projetos de 
prevenção. Destacou que estes têm uma função prepositiva para recuperar uma perspectiva de 
vida, trabalhada com os indígenas e com as lideranças. Enfatizou que o problema é como 
recuperar esta norma social que foi perdida ou que se está perdendo cada vez mais. Explicou 
que não se trata de uma recuperação cultural ou uma volta ao passado com identidade, mas 
sim trabalhar com a dinâmica cultural existente hoje, para que este processo possa não perder 
ou quebrar normas que eram absolutamente sadias para a família, população e os indivíduos e 
para a história indígena. Realçou que existe um modelo de intervenção da própria população 
em que muitas bebedeiras coletivas foram diminuindo. Ressaltou que reconhece as limitações 
de uma intervenção institucional como órgão público, responsável pela saúde. Enfatizou que 
existe um problema complexo que não pode ser subestimado, que não pode ser trabalhado 
com medidas reducionistas simples, que deve ter um quadro em longo prazo de uma equipe de 
indígenas profissionais que trabalharão segunda a cultura local, segundo as estratégias 
discutidas na aldeia e abrangendo todas as perspectivas. Relatou que existem áreas que estão 
trabalhando o esporte, mas não pelo esporte em si, mas porque os índios estão nucleando 
frente uma nova liderança em razão da ruptura geracional estabelecida. Ressaltou que serão 
inseridas as questões do esporte e da musicologia e apoiadas todas as estratégias importantes, 
não apenas para ocupar o tempo dos jovens, mas para a recuperação de um trabalho coletivo 
social e de reafirmação de identidade e deste tipo de perspectiva. Explicou que todas as lutas 
para enfrentar esses problemas fracassaram na história da saúde pública. Disse que podem 
existir remédios para o alcoolismo, mas na população Guarani existe uma espécie de mito para 
remédios. Ressaltou que for caracterizado que os programas são individuais-biológicos pode 
ser possível, mas se for caracterizado que existe um processo social de exclusão, de crises de 
identidade que vai determinar esse tipo de consumo que foi introduzido historicamente e não 
existe uma solução coletiva em uma perspectiva de longo prazo. INTERVENÇÕES: Clóvis 
Boufleur destacou a importância de avançar na proposta de alcoolismo em relação às 
comunidades. Indagou de que forma isto está sendo previsto. Relatou uma decisão de uma 
recomendação que foi aprovada sugerindo que o Ministério da Saúde e a FUNASA enfatizem a 
questão da saúde mental nas áreas indígenas visando o tratamento. Clóvis Ambrósio 
enfatizou que está faltando implementar o trabalho da saúde mental nos Distritos Sanitários 
Indígenas. Relatou que falta um planejamento para realizar este trabalho dentro da área 
indígena. Hilãrio da Silva falou que o Ministério ·da Saúde e os indígenas têm buscado de 
todas as formas atacar a questão do alcoolismo. Destacou que em Dourados há também a 
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questão da desnutrição, violência e drogas. Informou que foram constituídas 44 lideranças. Ana 
Maria Costa reiterou o que o Hilário da Silva acabou de relatar. Destacou também o problema 
da rota de narcotráfico nas áreas indígenas. Enfatizou que o trabalho sem as autoridades locais 
não será possível. Catarina D. dos Santos ressaltou que este problema não acontece só em 
Dourados, mas em todas as comunidades dos Estados e do · Brasil. Sugeriu que houvesse 
estudos universitários a respeito do tema e a participação dos indígenas para elaboração de 
projetos. Wilson Jesus de Souza destacou a grande preocupação sobre o problema da bebida 
alcoólica e o uso de drogas entre os indígenas. Informou que os caciques e pajés não 
conseguem mais ter controle da situação. Questionou o que poderia ser feito para mudar a 
situação. Informou que a Polícia Militar não pode entrar nas aldeias indígenas e que a Polícia 
Federal não tem contingente. Propôs que a FUNASA através dos DSEI's e Conselhos Distritais 
criasse um Conselho Educativo. Ana Escobar enfatizou que a solução será alcançada através 
da pesquisa. Explicou que em determinado momento nem a população local, nem as lideranças 
indígenas sabem como lidar o problema. Destacou a importância da tentativa de solução e a 
perspectiva de trabalho. Hilário da Silva analisou o aspecto cultural, pois as regras sociais não 
existem mais para as comunidades indígenas. Destacou que as igrejas evangélicas não vão 
permanecer na aldeia. Clóvis Ambrósio relatou que em Roraima existe um trabalho em 
relação a bebida alcoólica pois havia muita bebida e prostituição na comunidade indígena. 
Enfatizou que ninguém vende bebida alcoólica nas comunidades, mas somente nos arredores. 
Fez uma comparação com a lei que trata do cigarro. Sugeriu que as comunidades indígenas 
pudessem se aliar a alguns parceiros para acabar com o alcoolismo nas aldeias. Adriana 
Galabi relatou a experiência em São Paulo com os Guaranis, na qual, em parceria com a 
UNICEF fortalecem a educação destes. Conselheira Zilda Arns Neumann ressaltou que 
deveriam descentralizar os caciques para que estes pudessem ajudar a achar soluções. 
Enfatizou a proposta de participação dos indígenas nos projetos de pesquisa. Destacou a 
necessidade da parceria com a polícia devido ao fato de que os criminosos estão se refugiando 
em áreas indígenas. Propôs que estudassem etnias nas escolas. Sugeriu também proibir a 
venda de bebidas alcoólicas e enfatizar a pesquisa sobre medicamentos que ajudem a 
combater o álcool. 

ENCERRAMENTO 
Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora da CISIICNS, Conselheira Zilda Arns 

Neumann, encerrou os trabalhos da reunião. 

PARTICIPANTES DA REUNIÃO: Dia 23 de fevereiro de 2005: 
Membros da CISI/CNS: 
1. Alexandre Padilha 
2. Ana Lúcia Escobar (ABRASCO); 
3. Ana Maria Costa (FUNAI); 
4. Clóvis Ambrósio (CIR); 
5. Maria lsaura Costa Vieira (CIMI); 
6. Regina Maria de Carvalho Erthal (ABA); 
7. Wilson Jesus de Souza (APOINME); 
8. Zilda Ams Neumann (Pastoral da Criança- CNBB). 
Justificou Ausência. 
1. Genival de Oliveira dos Santos 
Técnicos do CNS: 
1. Ana Gabriela Senna (CNS/MS); 
2. Gerson (CNS/MS); 
3. Maria Camila Borges Faccenda (CNS/MS). 
Convidados: 
2. Ary Paliano 
2. Clóvis Boufleur 
3. Jesus Francisco Garcia 
3. Noemy Yamaguishi Tomita 
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Justificou Ausência: 
1. Genival de Oliveira dos Santos (COIAB) 
Técnicos do CNS: 
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Convidados: 
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3. Altino dos Santos; 
4. Ângela M. Pappiani (Instituto das Tradições Indígenas -IDETI); 
5. Catarina D. dos Santos (Conselho do Estado}; 
6. Clarisse Drummond Machado (MPS/SENARC); 
7. Clóvis A. Boufler (Pastoral da Criança) 
8. Cynthia Siridiwê Xavante (Instituto das Tradições Indígenas -IDETI); 
9. Clarisse Drummond Machado (MPS/SENARC) 
1 O. Eduardo V. Bames (GEEI-DEDC-SECAD/MEC); 
11. Heber R. Garcia (MEC); 
12. Hilário da Silva (CONDISI/MS); 
13. lgor da Costa Arsky (SESAN/MDS); 
14. Jurandir Siridiwê Xavante (Instituto das Tradições Indígenas - IDETI); 
15. Mônica Rodrigues (SENARC/MDS); 
16. Noemy Yamaguishi Tomita (FENTAS/CNS); 
15. Socorro Seabra (DESAI/FUNASA); 
16. Ticiana lmbroisi (PPIGRE/MDA); 
17. Vânia Lúcia Ferreira Leite (Pastoral da Criança). 
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