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RESUMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAÚDE 

INDÍGENA (CISI/CNS), REALIZADA NOS DIAS 26 E 26 DE NOVEMBRO DE 

2004 

Acompanhament~ da execução da Política Nacional de Saúde - Dr. 

Alexandre Padilha apresentou informe sobre a Política Nacional de Saúde 

Indígena (DESAIIFUNASA), com destaque para os seguintes pontos: I - Ações: 

implementação de novo modelo de gestão, reforçando o papel do DSEI; e revisão 

de convênios: renovação de 55 convênios e exclusão de 7 Organizações não

Governamentais. Meta: capacitar os DSAis e as Coordenações Regionais para 

acompanhar os indicadores de desempenho; 11- Desafios: criar Coordenações de 

Apoio nos Distritos Regionais; compatibilizar os Sistemas de Saúde Indígena ao 

Sistema de Saúde- SUS; capacitar os Distritos e as Coordenações Regionais. (a 

FUNASAIMS precisa irá recompor o seu corpo de profissionais. Desse modo, foi 

solicitada autorização para contratação tem porá ria de profissionais para as áreas 

indígenas); 11 1- Execução de Convênios: esforço para dar agilidade ao processo 

de prestação de contas - descentralização; prestação de contas, avaliação e 

habilitação; IV - Controle Social: fortalecimento dos espaços de Controle Social -

foi realizada oficina com os Presidentes dos Conselhos Distritais para discutir a 

questão dos Conselhos Distritais; e V - Dificuldades em relação à assistência -

Iniciativas: repasse de incentivos a Prefeituras e a Unidades e Serviços 

Hospitalares; mudanças na Portaria sobre repasse de recursos para Atenção 

Básica; incentivo da Atenção Básica~ necessidade de pluralidade na composição 

das equipes de saúde, de acordo com a realidade local; processo de avaliação do 

Plano de trabalho das equipes; vinculação do repasse de recursos ao 

fornecimento de informações; e definição de pacto de compromisso - metas a 

serem alcançadas. 

Avaliação e resultados das ações de combate ao alcoolismo em áreas 

indígenas - Dr. Carlos Coloma fez uma abordagem sobre as ações da 

FUNASAIMS para combater o consumo excessivo de álcool em áreas indígenas. 



. .. . . 

Encaminhamento: apresentação de informe, no CNS, sobre as ações da FUNASA 

em relação ao acompanhamento e execução da Política Nacional de Saúde 

Indígena e ao combate ao alcoolismo em áreas indígenas; e envio de 

Recomendação ao Ministério da Saúde, solicitando a integração das ações da 

FUNASA e da Área de Saúde Mental do Ministério da Saúde. 

48 Conferência Nacional de Saúde Indígena - aprovada a data indicativa de 7 a 

11 de novembro de 2005 para a realização da Conferência Nacional de Saúde 

Indígena. 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - Programa Bolsa

Família - Foi apresentado informe sobre o processo de inclusão dos povos 

indígenas no Programa Bolsa-Família, com destaque para os seguintes pontos: 1) 

o SIASI será utilizado como base para a inclusão da população indígena no 

Programa; 2) as comunidades indígenas serão consultadas sobre a melhor forma 

de repasse dos recursos; 3) foi iniciado processo de contratação de consuHores 

para operacionalizar o cadastramento da população; e 4) foi realizada reunião com 

os Presidentes dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena, com o propósito de 

iniciar o debate sobre o Programa. 

Plano de Trabalho da CISI- 2006 

Proposta de itens de pauta; organizada dia 26 de novembro de 2004: 

1) acompanhar a Política de Assistência e a execução orçamentária de Saúde 

Indígena e do Plano Plurianual (avaliação regional das Políticas de Saúde 

Indígena); 

2) promover a articulação intersetorial para formulação e implementação da 

Política Nacional de Segurança Alimentar e Etnodesenvolvimento dos povos 

indígenas, de acordo com a proposta oriunda das oficinas regionais de 2003; 

Programa Fome Zero e Bolsa-Família nas áreas indígenas; 
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3) promover ações intersetoriais para a prevenção e tratamento do alcoolismo em 

aldeias indígenas; 

4) acompanhamento da medicina tradicional nos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas; 

5) acompanhamento das pesquisas de avaliação nos Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas; 

6) organização da 42 Conferência Nacional de Saúde Indígena; e 

7) Promoção da Articulação lntersetorias nas áreas indígenas. 

Calendário de reuniões da CISI/CNS em 2006 - foram indicados os seguintes 

meses para a realização de reuniões: fevereiro; maio; agosto; e novembro~ 
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Plano de Trabalho da CISI- 2006 

Proposta de itens de pauta, organizada dia 26 de novembro de 2004: 

1) acompanhar a Política de Assistência e a execução orçamentária de Saúde 

Indígena e do Plano Plurianual (avaliação regional das Políticas de Saúde 

Indígena); 

2) promover a articulação intersetorial para formulação e implementação da 

Política Nacional de Segurança Alimentar e Etnodesenvolvimento dos povos 

indígenas, de acordo com a proposta oriunda das oficinas regionais de 2003; 

Programa Fome Zero e Bolsa-Familia nas áreas indígenas; 

3) promover ações intersetoriais para a prevenção e tratamento do alcoolismo em 

aldeias indígenas; 

4) acompanhamento da medicina tradicional nos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas; 

5) acompanhamento das pesquisas de avaliação nos Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas; 

6) organização da 48 Conferência Nacional de Saúde Indígena; e 

7) Promoção da Articulação lntersetorias nas áreas indígenas. 

Calendário de reuniões da CISI/CNS em 2005- foram indicados os seguintes 

meses para a realização de reuniões: fevereiro; maio; agosto; e novembro. 



Prezado(a) Senhor(a), 
Curitiba-Pr, 28 de janeiro de 2005. 

Carrssimo (a) 

Paz e Beml 

É com muita esperança e alegria que convidamos os integrantes da Comissao 
Intersetorial de Saúde lndfgena- CISI para participar da reunião, que será realizada nos dias 
23 e 24 de fevereiro de 2005, iniciando às 9:00 horas, no seguinte endereço: 
Plenário do Conselho Nacional de Saúde- Esplanada dos Ministérios Bloco "G"- Anexo do 
Ministério da Saúde 1° andar Ala "B". Telefone: (61) 315 2150. 

Comunicamos que foi definido calendário sobre as próximas conferências, aprovado na 
150a Reunião Ordinária do CNS, que aconteceu em janeiro de 2005. O planejamento trata da 
realizaçao das conferências de Saúde do Trabalhador, Gestao do Trabalho e Saúde lndfgena, 
e temos a seguinte agenda e prazos sobre a Conferência de Saúde lndfgena: 

- Aprovaçao do Regimento Interno, Proposta de Regulamento, Comissao Organizadora 
e Documento Base no Conselho Nacional de Saúde -abril de 2005. 
Etapas Locais e Distritais -julho a dezembro de 2005 

- Etapa Nacional - março de 2006 (data a definir em abril de 2005) 

o CNS organizou também Grupos de Trabalho para apoiar a organizaçao de cada 
conferência, dos quais integram conselheiros, representantes do Ministério da Saúde, e 
outros convidados de cada área temática. 

No segundo dia, na parte da manha, a reuniao será ampliada, com as entidades 
parceiras. Segue em anexo, proposta de pauta, Plano de Trabalho 2005 e relatório da 111 
Conferência de Saúde lndfgena. As sugestões de alteraçao ou inclusao da pauta podem ser 
enviadas para Vânia Ferreira, e-mail vania@pa.storaldacrianca.org.br, telefone 61 323 5343 
ou (61) 95 546945. 

Agradecemos todo o seu empenho para que a CISI possa cumprir bem sua missao, 
pedimos a Deus que nos ilumine todos na construção das polfticas de saúde indfgena, 
conforme é a expectativa de todos os povos indfgenas. 

Atenciosamente, 

Ora. Zilda Arns Neumann 
Coordenadora da CISI- Comissao Intersetorial de Saúde lndfgena 

Coordenadora Nacional da Pastoral da Criança/CNBB 
Representante Titular da CNBB no Conselho Nacional de Saúde 

Conselheira do CONSEA e COES 


