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MINISTÉRIO DA SAÚDE 
Conselho Nacional de Saúde 

OFÍCIO-CIRCULAR N° 038/SE/CNS/GM/MS Brasília-DF, 06 de maio de 2005. 

Prezàdo( a) Senhor( a), 

Encaminhamos a Vossa Senhoria para apreciação a cópia da Memória 

da Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde lndígena-CISI, realizada nos dias 31 

de março e 01 de abril de 2005. 

Caso haja contribuições ao texto, solicitamos que sejam encaminhadas, 

até o dia 30 de maio de 2005, para mcamila@saude.gov.br. 

Por oportuno, lembramos que a próxima reunião da CISI será nos dias 

22 e 23 de junho de 2005, no Conselho Nacional de Saúde, Ministério da Saúde, 

Edifício Anexo, Ala "8" -1° andar- Sala 114. 

Atenciosamente, 

/"~~m~~E . .- ... ~ 
• ELIANE APARECIDA DA CRUZ ~ .. 

Secretária-Executiva do 
CONSELHO NACIONAL DE SAúDE 

Esplanada dos Ministérios, Bloco "Gn- Edificio Anexo, Ala "Bn- 1° andar- Sala 114- 70058-900- Brasília, DF 
Telefones: (061) 226-8803/225-6672- Fax: (061) 315-2414/315-2472- e-mail: cns@saude.gov. br 
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MINISTÉRIO DA SAÚDE 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE 

MEMÓRIA DA REUNIÃO DA CISI 
COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAúDE IND(GENA- CISI/CNS 

Local: Ministério da Saúde- Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Anexo, 1° andar, Ala 8, 
Plenário "O milton Visconde", Brasília, Distrito Federal. 

Data : 31 de março e 01 de abril de 2005. 

Maria Inês (Presidência da República - Secretaria Especial de Promoção de 
Igualdade Racial - SEPIR) fez relato sobre a proximidade do povo indígena com o povo negro 
no Brasil. Destacou a identidade histórica, e desta forma a semelhança na essência histórica. 
Explicou que a sua Secretaria tem a missão de articular e formular políticas dos grupos 
étnicos raciais. Comentou a realização da 1 a Conferência da Promoção da Igualdade Racial. 
Relatou a existência do texto básico e o regimento da Conferência. Citou a Cartilha sobre as 
atividades no mês de março de 2005. Ressaltou que esta Conferência será a oportunidade 
para discutir o preconceito e o racismo. Enfatizou a necessidade de unificar as lutas e acabar 
com a discriminação pela questão étnica e racial. Reiterou que as Políticas Públicas devem 
ser inclusivas. Zilene complementou a fala de Maria Inês. Destacou que a realização das 
Conferências Estaduais não impede que os indígenas tirem os delegados. Comentou que é 
necessário realizar uma consulta aos povos indígenas a respeito do assunto no começo de 
junho de 2005. 

ITEM 02 - AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DO GRUPO DE TRABALHO DA IV 
CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE INDÍGENA -CNSI SOBRE O REGIMENTO, 
REGULAMENTO E COMISSÃO ORGANIZADORA. 

Conselheira Zilda Ams convidou Maria Elenir e Clóvis Ambrósio para presidirem a 
Mesa. Explicou que a realização da IV Conferência Nacional de Saúde Indígena - CNSI está 
prevista para março de 2006 e, desta forma, os indígenas deverão debater as propostas em 
nivel local, distrital e nacional. Acrescentou que aprovada a proposta do Regimento da IV 
Conferência Nacional de Saúde Indígena, a mesma será encaminhada para todos os 
Conselhos Distritais. Maria Elenir apresentou a proposta para a IV Conferência Nacional de 
Saúde Indígena e destacou as alterações da proposta original. Destacou a proposta de tema 
da Conferência: Distrito Sanitário Especial Indígena - território de produção de saúde, 
proteção da vida e valorização das tradições. Relatou que de acordo com a proposta a 
Conferência teria quatro Eixos Temáticos: Direito à Saúde; Controle Social e Gestão 
Participativa; Desafios Indígenas Atuais; Desenvolvimento de Recursos Humanos indígenas e 
não-indígenas em saúde. Em relação ao Eixo Temático "DIREITO À SAÚDE", explicou que este 
trataria das seguintes questões: avaliação do SSI; organização da atenção à saúde como 
cidadania; intersetorialidade como estratégia na implementação das ações de saúde; desafios 
epidemiológicos e atenção às regiões de fronteira. Em relação ao Eixo Temático "CONTROLE 
SOCIAL E GESTÃO PARTICIPATIVA", explicou que este trataria das seguintes questões: 
avaliação da atuação dos Conselhos de Saúde Indígena; participação indígena nas esferas 
municipal, estadual e federal; capacitação continuada de conselheiros; modelos de gestão 
participativa. Em relação ao Eixo Temático "DESAFIOS INDÍGENAS ATUAIS", explicou que este 
trataria das seguintes questões: atenção à saúde dos indígenas que vivem fora das terras 
indígenas e dos povos em demanda de reconhecimento; ampliação da participação da mulher 
indígena no controle social e na atenção à saúde; respeito às práticas tradicionais de cura e 
autocuidado; defesa da biodiversidade; estudos e pesquisas aplicados às demandas dos 
povos indígenas; formação de trabalhadores para a atenção à saúde indígena. Em relação ao 
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Eixo Temático "DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS INDÍGENAS E NÃO-INDÍGENAS EM 
SAÚDE", explicou que este trataria das seguintes questões: avaliação do processo de 
formação de AIS e AISAN; avaliação da atuação das EMSI; articulação da FUNASA com 
outras instâncias da educação profissional (ET -SUS; MEC etc) para formação de recursos 
humanos indígenas; estruturação de uma política de desenvolvimento de RH. Informou que 
de acordo com a proposta de calendário a aprovação do regimento interno seria realizada em 
abril de 2005, no 2° semestre de 2005 teriam início às etapas locais, distritais e macro
regionais e a Etapa Nacional seria realizada de 27 a 30 de março de 2006. 

INTERVENÇÕES 
Azilene propôs que houvesse uma Política Nacional de Segurança Alimentar nos 

Eixos Temáticos. Sugeriu também a discussão das questões dos programas de transferência 
de Renda. Noemy Tomita ressaltou o amadurecimento da IV Conferência Nacional de Saúde 
Indígena em relação à última Conferência. Destacou que os conhecimentos tradicionais estão 
associados à biodiversidade, mas ainda há gargalos. Citou a Medida Provisória em relação a 
biodiversidade, que está parado na Casa Civil e, viabilizará desde acesso aos recursos 
médicos até o acesso ao patrimônio genético. Mário Castelani falou sobre os DSEI 's e 
questionou a razão para estes Distritos ainda possuírem a nomenclatura "Especial". Sugeriu 
que fosse dispensada a palavra "Especial" nos "Distritos Sanitários Indígenas". Destacou 
que a especificidade dos referidos distritos deve ser entendida da forma como Regina Erthal 
colocou. Regina Erthal discordou da sugestão de retirar a nomenclatura "Especial". Hilário 
da Silva também defendeu a manutenção da nomenclatura "Especial". Maninha ressaltou 
que se preocupa com a questão da segurança alimentar. Relatou que há denúncias sobre 
este tema, mas não há medidas para acabar com a fome nas comunidades indígenas. 
Destacou que os programas de bolsa auxílio não funcionam. Ressaltou também o problema 
da ausência da demarcação dos territórios indígenas. Enfatizou a política fragmentada dos 
Ministérios. Zilene enfatizou a necessidade de discutir as especificidades dos povos 
indígenas. Maristela Sousa Torres destacou que a segurança alimentar parte da questão 
das terras indígenas. Relatou o avanço do agro-negócio nas terras indígenas, como aluguel 
de gado e terras. Destacou o problema do alto índice de doenças adquiridas e a questão da 
poluição da água. Clóvis Ambrósio solicitou que os integrantes da CISM focalizassem no 
tema da IV Conferência Nacional de Saúde Indígena. Joaquim Proaia enfatizou o problema 
da água. Hilário da Silva destacou a garantia da alimentação indígena. Sugeriu que este 
tema pudesse ser contemplado no eixo da intersetorialidade ou que o mesmo poderia ser 
colocado como um subitem. Comentou que em relação à proposta de regimento, não houve 
participação dos indígenas e que os mesmos gostariam de discutir a proposta. Relatou que os 
Presidentes dos Conselhos fizeram pedido para a formação de uma Comissão que apreciasse 
a proposta de regimento. Ademir Grudrin (FUNASA) sugeriu que a questão do agro-negócio 
fosse discutida. Relatou que o modelo está sugerido, mas é necessária uma avaliação do 
subsistema de saúde indígena. Carmem Pancararu destacou a questão da segurança 
alimentar. Relatou que está preocupada com as políticas emergenciais de combate à fome 
porque estas são paliativas. Ressaltou que é necessária uma política adequada para 
utilização dos recursos que os indígenas possuem por meio de projetos estruturantes com 
quem vive dentro das comunidades. Chamou a atenção, a propósito, para a questão do 
desenvolvimento sustentável. Mário Castelani enfatizou a preocupação de fechar as 
propostas para levar ao Plenário do Conselho Nacional de Saúde. Relatou que foi feita uma 
discussão embrionária do regimento. Ademir Gudrin propôs que os integrantes da Comissão 
Intersetorial de Saúde Indígena realizassem as alterações para concluir o documento. 
Conselheira Zilda Ams ressaltou que a segurança alimentar deve estar dentro do conceito de 
etnodesenvolvimento. Ary Paliano sugeriu que o tema da segurança alimentar e 
desenvolvimento sustentável estivesse no eixo de intersetorialidade. Ana Escobar sugeriu 
que o tema estivesse no eixo Direito à Saúde, no sub-eixo lntersetorialidade com estratégia 
na implementação das ações de saúde, sendo garantida a discussão da segurança alimentar. 
Propôs que a redação no documento fosse: lntersetorialidade como estratégia na 
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implementação das ações de saúde e segurança alimentar e etnodesenvolvimento. Maninha 
defendeu que o tema fosse um sub-eixo específico. Zilene explicou que existe orçamento 
específico para a segurança alimentar diferente dos recursos da saúde. Destacou que é 
necessário garantir o acesso à questão territorial. Sugeriu tratar o tema da segurança 
alimentar como Eixo Temático. Hilário da Silva indagou se deveriam produzir um documento 
objetivo ou colocar o tema como Eixo Temático. Conselheira Zilda Ams ressaltou que a 
criação de vários eixos temáticos pode acarretar que nada seja alcançado. Zilene comentou 
que colocar o tema da segurança alimentar no sub-eixo da intersetorialidade pode diluir a 
relevância do tema. Socorro (consultora do DESAI) relatou que se retirou o tema da 
segurança alimentar, mas houve um entendimento da CISI que o tema da intersetorialidade 
contemplava o tema da segurança alimentar. Explicou que da mesma forma, existiriam outros 
temas que poderiam ser colocados assim como segurança alimentar. Destacou a 
necessidade de superar a fragmentação da política. Esclavin Soupler afirmou que existem 
outros pontos focais, mas houve uma certa contundência de colocar o tema da segurança 
alimentar como eixo. Carmem Pancararu ressaltou a preocupação em relação ao tema 
relevante. Comentou que não acredita que cinco eixos temáticos seriam um problema para a 
Conferência. Maristela Sousa Torres destacou que a presença dos presidentes dos 
conselhos distritais indígenas na reunião da CISI é de fundamental importância. 

PROPOSTAS: 
1) Segurança alimentar dentro do contexto de etnodesenvolvimento sustentável e 2) 

Segurança alimentar e desenvolvimento sustentável. Todos os presentes à reunião, 
integrantes da CISI e convidados, votaram. A proposta 2 foi aprovada. Mário Castelani 
sugeriu deslocar o sub-eixo "Organização da Atenção à Saúde como cidadania" do Eixo 
"Direito à Saúde" para o Eixo "Controle Social e Gestão Participativa". Ary Paliano 
destacou que a palavra cidadania dá a impressão que os indígenas não têm cidadania. 
Concordou com Mário Castelani. Conselheira Zilda Arns concordou com a manutenção do 
texto. Ressaltou que as Conferências de Saúde Indígenas são uma mobilização social pela 
qualidade e o acesso. Carmem Pancararu ressaltou o fortalecimento dos povos indígenas 
por meio da participação nas discussões. Mário Castelani destacou a participação da mulher 
e o tema da biodiversidade. Maria Elenir sugeriu juntar os dois temas. Maninha ressaltou a 
necessidade da formação de trabalhadores para a saúde indígena. Sugeriu que fosse criada 
uma relação estável com estes trabalhadores por meio da realização de concurso público. 
Ana Escobar afirmou que o tema de deveria estar explícito. Concordou com a proposta de 
assegurar a manutenção dos trabalhadores formados nas áreas indígenas. 

ITEM 05 - IV CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE INDÍGENA - CONTINUAÇÃO -
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE REGIMENTO E REGULAMENTO 

Clóvis Boufleur relatou que o Conselho Nacional de Saúde deliberou um formato de 
Conferência pela experiência acumulada ao longo dos anos. Explicou que no formato atual 
forma criadas plenárias temáticas ao invés dos grupos de trabalho. Comentou que a Plenária 
Temática adiciona propostas ao Relatório dos estados. Esclareceu que em relação às 
propostas polêmicas, que não houve acordo, estas serão encaminhadas para a Plenária Final. 
Maninha questionou se este formato é uma orientação. Afirmou que desta forma não 
conseguirão motivação para a participação dos indígenas. Comentou que discorda da 
proposta e defendeu a permanência dos grupos de trabalho. Escravin Soupler explicou que 
o que vier da Conferência Distrital será discutido nas Plenárias Temáticas para não deixar que 
novas propostas sejam feitas. Clóvis Boufleur reiterou que o relatório consolidado será 
encaminhando pelos conselhos distritais. Comentou que a equipe de relatoria não conseguia 
ser fiel à discussão e as conferências não acabavam. Propôs que as mesas possuíssem no 
máximo 4 expositores. Explicou que a Plenária Temática é uma mini Plenária Final. 
Esclareceu que o Regulamento pode ser descritivo em relação às preocupações da Maninha. 
Relatou que esta dinâmica terá dificuldades de ser alterada pelo Conselho Nacional de 
Saúde. Fez a leitura e explicação da proposta de regimento. Destacou sua preocupação em 
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relação dos agentes sanitários indígenas. Mário Castelani propôs que o segmento de 
trabalhadores pode ser dividido em: Trabalhadores Indígenas; Trabalhadores; Pesquisadores. 
Adernar Gudrin relatou a dificuldade da divisão cartesiana. Valdemir Andrade destacou a 
preocupação com a não compreensão dos delegados para votação. Ana Escobar propôs que 
a Conferência fosse dividida com 50o/o de usuários indígenas, 25o/o trabalhadores Indígenas e 
25% de gestores. Maninha comentou que é complicado proibir a participação. Clóvis 
Boufleur explicou que a legislação enquadrou a sociedade nos quatro segmentos: usuários; 
trabalhadores; prestadores de serviço; gestores. Clóvis Ambrósio destacou que o problema 
está nos prestadores de serviço e gestores. Maristela Sousa Torres levantou a questão dos 
aliados e colaboradores. Hilário da Silva ressaltou que o Conselho Nacional de Saúde deve 
entender que a Conferência de Saúde Indígena é diferente das Conferências Temáticas. Ana 
Escobar sugeriu não considerar o agente indígena de saúde (AIS) como trabalhador. Ademir 
Guadrin explicou que o agente indígena de saúde tem esse caráter nos conselhos distritais. 
Discordou da normatização do Conselho Nacional de Saúde porque acredita que os índios 
entram em acordo entre eles. Mauro Castelano propôs garantir que 50o/o dos trabalhadores 
devam ser indígenas para a etapa distrital e nacional. Ademir Gudrin sugeriu que a 
Comissão encarregada de verificar a proposta de regimento convidasse o Diretor da 
FUNASA, Sr. Alexandre Padilha, para a previsão orçamentária. Clóvis Boufleur explicou 
que mesa redonda é o mesmo que painel e o Documento-base é um documento orientador. 
Ademir Gudrin ressaltou que o Documento-Base não subsidia as populações locais. Sugeriu 
decodificar este documento em uma cartilha com linguagem acessível. Maristela Sousa 
Torres concordou com a proposta do Documento-Base com linguagem acessível, inclusive 
com ilustrações. Ana Escobar questionou como representar esta discussão dos temas 
nacionais para a conferência local. Sugeriu ilustrações sem grandes teses. Clóvis Boufleur 
reiterou que a proposta é de um Documento-Base com forma adequada. Mauro Castelano 
explicou que os painéis servem como instrumentos. Defendeu que a etapa nacional, neste 
formato proposto pelo Conselho Nacional de Saúde, seria apenas homologatória das etapas 
distritais. Ana Escobar sugeriu a participação dos delegados em dois eixos temáticos. 
Maristela Sousa Torres reiterou que as diretrizes da 38 Conferência Nacional de Saúde 
Indígena não foram implementadas. Relatou que limitar ainda mais a participação pode 
enfraquecer o controle social. Noemy Tomita questionou se a plenária temática dura o dia 
inteiro. Clóvis Boufleur explicou que a Plenária Temática vota o óbvio, ou seja, o que já é 
consenso desde a base. Relatou que apenas os pontos críticos serão votados na Plenária 
Final. Destacou que todos os temas serão tratados na plenária final apesar da preocupação 
da não participação dos delegados em outros temas. Hilário da Silva ressaltou que a 
preparação da Etapa Distrital será a base para a Etapa Nacional. Ana Escobar relatou que 
ainda que houvesse trabalho de grupo este problema não seria evitado. Explicou que a 
diferença é que o trabalho de grupo se transformou em Plenária Deliberativa. Clóvis Boufleur 
explicou a Proposta de Regulamento. Maristela Sousa Torres propôs diminuir o número de 
expositores. Destacou da dificuldade das pessoas acompanharem todo esse processo. 
Ressaltou também as dificuldades das lideranças indígenas. Clóvis Boufleur destacou que o 
Regimento e o Regulamento são instrumentos para funcionamento do sistema. Maninha 
relatou a preocupação com o instrumento de destaques porque os indígenas podem não 
acompanhar a leitura e as intervenções. Ary Paliano ressaltou a preocupação com a 
dificuldade dos indígenas de compreensão deste formato. Sugeriu esclarecer as dúvidas na 
base. Clóvis Boufleur esclareceu que a Conferência é um processo que tem uma lógica para 
tomar uma decisão com um mínimo de organização e democracia. Explicou que o delegado 
poderá modificar a proposta com antecedência. Hilário da Silva questionou qual a linguagem 
que seria utilizada. Clóvis Boufleur perguntou aos integrantes da reunião se havia outra 
proposta. Maninha sugeriu que a Comissão pudesse avaliar as propostas. Mauro Castelano 
propôs que aprovassem propostas gerais em número definido. Maninha ressaltou que os 
indígenas trabalham mais com a oralidade do que com escrita. Ana Escobar sugeriu que os 
indígenas pudessem apresentar destaques por escrito ou apenas se inscrever para propor. 
Mauro Castelano propôs que a Conferência de Saúde Indígena seja estendida em mais um 
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dia, ou seja, que a data seja de 28 de março de 2006 a 01 de abril de 2006. A sugestão foi 
acolhida. 

ITEM 06- AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE PESQUISA DE AVALIAÇÃO NOS DISTRITOS 
SANITÁRIOS ESPECIAIS INDÍGENAS -COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA 
DE AVALIAÇÃO. 

Ana Escobar Em relação ao Projeto de Pesquisa de Avaliação do Subsistema de 
Atenção à Saúde Indígena, relatou que foram realizadas oficinas de trabalho para a pesquisa 
de Avaliação dos Subsistemas. Citou os tópico elencados para fazer a avaliação. Relatou que 
o Comitê de acompanhamento é formado pela ABRASCO, CISI, CIME, FUNAI, OPAS, 
FUNASA e Representações Indígenas. Destacou que o Comitê Executivo discutiu as linhas 
de pesquisa. Explicou que foi definido um processo uniforme de avaliação. Esclareceu que 
esta pesquisa proporcionará a elaboração de um único documento para subsidiar a 48 

Conferência de Saúde Indígena. Expôs que foram definidos 4 grandes eixos. Relatou que 
pesquisadores de diversas regiões do país formaram o Comitê Científico que tem como 
encomenda elaborar a proposta da pesquisa, cobertura e número de distritos e critérios de 
seleção dos distritos. 

INTERVENÇÕES 
Maristela Sousa Torres relatou que no modelo de atenção deveria entrar as formas 

de convênio. Explicou que o processo de gestão acontece com distritos gerenciados por 
diferentes instâncias. Ana Escobar destacou que isto está previsto no item Planejamento. 
Esclareceu que há duas maneiras de abordar este tema. Sugeriu que um mesmo grupo 
pudesse fazer a avaliação do controle social da saúde indígena no país. Maristela Sousa 
Torres sugeriu que para a escola dos Distritos Sanitários Indígenas deveriam ser 
determinadas as características de acesso aos mesmos. Ana Escobar explicou que a 
proposta original incluía o trabalho de meta e análise. Destacou que a FUNASA não resolverá 
as necessidades de pesquisa, mas que este processo é apenas uma demanda. Genival de 
Oliveira Santos questionou qual a concepção da equipe multidisciplinar. Questionou também 
como é realizada a monitoria dos recursos que são repassados. Ressaltou a questão da 
concepção do próprio subsistema. Reiterou que é necessário repensar o modelo. Destacou o 
aumento da população em cada distrito. Comentou que ficou feliz com a realização desta 
pesquisa. Clóvis Boufleur relatou que em relação ao controle social, já existe material 
tabulado pela FUNASA e pelo próprio DESAI. Destacou que há fonte de comparação em 
relação ao que o distrito está realizando. Ana Escobar esclareceu que em Santa Catarina 
existe um grupo trabalhando com AIS. Explicou que há trabalhos em andamento e 
informações incorporadas para o Documento Final. Ary Paliano relatou que existem dados da 
Prefeitura e dados da FUNAI. Ana Escobar explicou que existem dados que só podem ser 
analisados dentro da área indígena e de acordo com as demandas. Destacou que é 
necessário realizar pesquisa de campo, que demanda tempo e dinheiro. Clóvis Ambrósio 
ressaltou que a dificuldade é ver como estão as comunidades de difícil acesso. Relatou que 
há muitos dados anotados no caderno que não foram repassados para o SIASI em razão da 
demora. Ary Paliano destacou que os profissionais médicos ficam pouco tempo nas 
comunidades e os índios se submetem a esta situação. Maristela Sousa Torres relatou que 
houve um episódio em que atenderam os indígenas em fila. Destacou que se os indígenas 
reclamarem muito os profissionais vão embora e sem a presença deles a situação piora. 
Comentou que as pessoas que são designadas para ir às aldeias não gostam de trabalhar 
naquele local. Clóvis Ambrósio destacou que as pessoas que estão na ponta é que sabem 
como está a situação. Relatou que é difícil trabalhar com os médicos. Ressaltou que não os 
médicos querem permanecer na área Yanomami. Expôs que na área indígena o médico 
deveria ter apenas aquela função. Clóvis Boufleur ressaltou que a FUNASA vai se auto
avaliar e isto é um risco. Explicou que este é o pano de fundo e pode ser um complicador para 
que a pesquisa acabe no tempo pretendido. Genival de Oliveira Santos questionou como o 
agente de saúde vai se auto-avaliar. Comentou que não está definido o papel dos médicos e 
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dos odontólogos no subsistema de saúde indígena. Maristela Sousa Torres perguntou como 
seria feita uma avaliação da odontologia no subsistema de saúde indígena. Relatou que a 
odontologia nas aldeias se restringe a extrair dentes. Ana Escobar explicou que existem 
trabalhos de Saúde Bucal mais densos que estão sendo realizados. Indagou que, além do 
serviço desestruturado, o que faz com que as cáries e outros problemas se espalhem na 
comunidade indígena. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO: 
Entregar o documento sobre a Pesquisa de Avaliação nos Distritos Sanitários 

Indígenas para Alexandre Padilha (FUNASA) como Termo de Referência para ser conduzido 
este processo em uma articulação da CISI com a ABRASCO e outros atores de pesquisa. 
Clóvis Boufleur esclareceu que o documento não é uma deliberação da CISI, se fosse, teria 
que ser submetido à consideração do Conselho Nacional de Saúde, mas uma articulação da 
CISI com estes atores citados. 

ITEM 07 - FORMULAÇÃO E IMPLETMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE 
SEGURANÇA ALIMENTAR E ETNO DESENVOLVIMENTO DOS POVOS INDÍGENAS -
ATIVIDADES SETORIASI E INTERSETORIAIS: 

MOA - Ministério do Desenvolvimento Agrário - não compareceu nenhum 
representante. MOS - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à fome I Bolsa 
Família- Representante, Clarisse Drumond M. Machado- SENARC/MDS. O conselheiro 
Clóvis Boufler iniciou a pauta explicando a sistemática e as várias ações do ministério, bem 
como a situação do bolsa família dentro do MOS, passando a palavra para a representante do 
SENARC/MDS Clarisse Drumond M. Machado, onde explicou que será produzido um 
consolidado de todas as propostas e que dia 12 de abril estaria apresentando para o ministro, 
para a Diretoria de Cadastro (SENARC) para ser executado e acrescentou que já estão 
sendo contratos consultores para ajudar na implementação. Clovis Boufler conselheiro do 
CNS coloca que já foi discutido com o ministério que o complicador é o cadastro. A 
representante do SENARC/MDS, Clarisse Drumond M. Machado, respondeu que na 
semana que antecedeu a reunião, tiveram acesso aos dados e foi verificado 21 O mil índios 
cadastrados, 90 mil família indicadas no cadastro tendo como identificador a raça-cor. O 
estado que mais cadastrou foi o Maranhão. O número de beneficiados não tem por problemas 
o banco de dados. Maristela Sousa Torres do Conselho Indígena Missionários ressaltou 
que teve aldeia que não foi feito cadastro porque ninguém tinha votado no prefeito. A 
representante do SENARC/MDS, Clarisse Drumond M. Machado esclareceu para os 
presentes que o banco de dados foi levado para o ministério e que foi feito grosseiramente 
esse levantamento e que a Caixa Econômica declarou que não podia fornecer esses dados 
específicos, índios. O conselheiro Clovis Boufler colocou a preocupação de se ver o que há 
de acúmulo para não retomar do zero. A representante do SENARC/MDS Clarisse Drumond 
M. Machado fez a observação a respeito da incompatibilidade de migração dos dados por 
conta do número que a Caixa Econômica gera para cada um separadamente. O conselheiro 
Clóvis Boufler falou da linguagem do sistema, em específico o número que a Caixa 
Econômica gera, entrando em concordância com a representante do MOS. Ana Lúcia 
Escobar representante da ABRASCO expôs sua participação na reunião com a Caixa 
Econômica e o Cadastro na qual foi falado da compatibilização do cadastro do SIASE com o 
da Caixa Econômica para beneficiar as famílias e foi afirmado que estaria funcionando na 
semana seguinte, só que nada aconteceu, em seguida propôs que a CISI encaminhasse uma 
demanda para resolver o cadastro. A representante do SENARCIMDS, Clarisse Drumond M. 
Machado informou que existe uma determinação do ministro para fazer funcionar a inclusão. 
O conselheiro Ary Paliano ressaltou que o MOS tem poder para encaminhar o cadastro, pois 
não se consegue sacar o dinheiro dos programas que existe uma burocracia muito grande. 
Maristela Sousa Torres do Conselho lndigenista Missionário completou a fala do Conselheiro 
Ary Paliano dizendo que o dinheiro pode gerar renda dentro das aldeias com a compra dos 
alimentos. A representante do SENARC/MDS Clarisse Drumond M Machado declarou que a 
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situação é difícil e sabendo que o processo cadastral está parado a angustia e disse ainda 
que não acha correto o critério utilizado, cada pessoa cadastrada equivale a uma família. 
Suzana Grilo perguntou como se cria mecanismos que dificulta o acesso? Ou ordena com o 
levantamento nutricional ou vai dar confusão. Deu exemplos como de ltapirapé que está 
fazendo um grande exercício de gestão na merenda escolar e Xingu que também está 
fazendo um exercício de gestão mais complexo sendo que os recursos são concentrados em 
um só colégio e depois é feita a distribuição. Ressaltou que a carteira indígena junto com a 
merenda pode ter um grande avanço na área de segurança alimentar. Com esse trabalho eles 
estão conseguindo distribuir merenda até nas férias. A representante do DESAIIFUNASA, 
Aline Diniz R.Caldas, falou da importância de como estava sendo os trabalhos dentro do 
núcleo de saúde lembrando que em 5 a 6 anos de saúde indígena a questão nutricional nunca 
tinha sido colocada em pauta em âmbito Federal e em seguida apresentou trabalho sobre 
ação emergencial realizada em Dourados/MS tendo como objetivo, identificar 
emergencialmente as crianças de O a 5 anos com desnutrição ( <P3 P/1) do sul de Mato 
Grosso do Sul a fim de ampliar o monitoramento e articular ações corretivas e preventivas da 
desnutrição. Foram utilizados Recursos Humanos de equipe multidisciplinar de saúde 
indígena (médicos, enfermeiros, nutricionistas, auxiliares de enfermagem, AIS); equipe de 
mobilização social e grupo de apoio operacional. A Metodologia foi dividida em três (03) fases: 
FASE 1 -busca ativa de crianças de O a 5 anos já cadastradas como desnutridas no software 
local por micro-região do AIS, realizando os seguintes procedimentos: pesagem, coleta de 
estatura, avaliação do estado nutricional, tratamento de todas as crianças com doenças 
associadas ou não à desnutrição ou ao risco nutricional, identificação dos casos que 
necessitavam encaminhamento para as referências. FASE 2 - visita de monitoramento nas 
casas: visita, a) semanal (crianças em estado nutricional grave); b) quinzenal (crianças em 
estado nutricional moderado e em risco nutricional); c) mensal (crianças com estado 
nutricional adequado) e d) busca por crianças não incluídas no software local como as recém
nascidas. LEVANTAMENTO SOCIAL E EDUCAÇÃO EM SAÚDE, a) equipe FUNASA, Pastoral da 
Criança, Profissionais e estudantes voluntários (UNIGRAN, CORE-SP, EPM); b) situação 
social e de saúde na casa; c) benefícios sociais; d) preparo alimentos (fogão, lenha, panela, 
preparo de mamadeiras, etc.). Obs: Mantido atendimento de rotina nos Postos de Saúde. 
Fase 3- (paralelo às fases 1 e 2), Parcerias: a) Emergencial: Suplementação alimentar para 
todas as crianças desnutridas ou em risco nutricional para P/A (< P10) e todas as crianças 
desnutridas para P/1 (< P3) (cesta de alimentos- MDS e Governo do estado) apoio exército, 
leite integral- FUNASA e doação de particular e SES, sopão (feito pelo AIS)- FUNASA e 
doações (Seara e frigorífico local ), multimistura - Pastoral da criança, feijão enriquecido com 
ferro, vitaminas, aminoácidos essenciais- doação da empresa Pink Alimentos; b) estrutural: 
frigorífico local - fogão artesanal usado por alguns índios da região; c) estrutural: ltaipu -
discussão com FUNASA e MOS sobre projetos de desenvolvimento sustentável com os 
Guarani no PR; d) acompanhamento das crianças indígenas encaminhadas aos hospitais da 
referência (através do acompanhamento dos procedimentos, internações, declarações de 
óbito, altas, humanização, etc); e) parceria com IMIP para capacitação das EMSI em AIDIP e 
dos hospitais da referência no "Manejo do desnutrido grave a nível hospitalar"; f) 
"conversa" com AIS sobre Antropometria e "10 passos da alimentação saudável para 
crianças menores de 02 anos". Está em andamento parceira com assistentes sociais das 
prefeituras para mediar os casos com dificuldades de aceitação familiar da criança 
(gemelares, deficientes físicos, etc.) e vigilância nutricional em gestantes, abordou ainda 
questões relacionadas com: 1) número de crianças avaliadas que representam um total de 
7525; 2) resultado final do mutirão de 24 de fevereiro a 14 de março, PIA desnutrição atual: 
GRAVE ~ P0,1)0,98o/o, MODERADO (P0,1-~P3)4,97%, RISCO (P3-~P10)15,39o/o, 
ADEQUADO (P10-~P97) 76,86%, SOBREPESO (>P97)1.78o/o, totalizando 2131 crianças 
avaliadas 3) crianças < 5 a desnutridas pelo P/1 em janeiro/05 por pólo-base; 4) crianças < 5 
por pólo-base desnutridas pelo P/A . n=294; 5) crianças < 5 a reavaliadas em fevereiro/OS 
pelo PIA. Dourados. n=294; 6) crianças< 5 a reavaliadas em fevereiro que não estavam na 
lista de desnutridos de janeiro (n=168); 7) resultados do Pólo-Base Dourados - Indicador P/1 
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(desnutrição atual+ desnutrição passada) a) crianças <5 a, ab_aixo de P3 ~/1), avaliad~s em 
janeiro/OS= 294, b) crianças< 5 a, abaixo de P3 (P/1), reavaliadas na açao emergenCial de 
fevereiro/OS = 27 4, c) crianças < 5 a que evoluíram de percentual (P/1) = 71; 8) resultados do 
Pólo-Base Dourados - Indicador P/1 - crianças que não evoluíram de percentual: a) muito 
baixo peso para idade ~PO, 1) = 38 b) baixo peso para idade (PO, 1-~P3) = 165, totalizando 
203; 9) resultados do Pólo-Base Dourados - Indicador P/1 - crianças que evoluíram de 
percentual: a) crianças que evoluíram para risco nutricional (P3-~P1 O) = 51 b) crianças que 
evoluíram para peso adequado (P1 O-~P97)=20, totalizando 71, 1 O) resultados do Pólo-Base 
Dourados - Indicador P/1: de todas as crianças avaliadas de 26/02 a 04/03/05 nas aldeias do 
Pólo base de Dourados - 26°/o evoluíram do estado nutricional, saindo do quadro de 
desnutrição. Após apresentação o Conselheiro Clóvis Boufler abriu discussão. Ma riste la 
Sousa Torres do Conselho lndigenista Missionário enfatizou, se há alguma discussão da 
FUNASA com o MJ e FUNAI é preciso vê no MT o problema também na falta de terra e 
perguntou se têm alguma avaliação e extensão dessa discussão.Regina M• de Carvalho 
Erthal representante da Associação Brasileira de Antropologia ressaltou que é importante que 
essas instituições estejam falando de desenvolvimento.Patricia Chaves Gentil da 
Coordenação de Alimentação e Nutrição - CGPAN/MS parabenizou os trabalhos e destacou a 
visibilidade maior que a FUNASA esta tendo junto a questão apresentada, falou dos 
programas de sulfato ferroso e vitaminas pois esta sendo vista a possibilidade de se estender 
aos índios.Eiaine M. Pasquim declarou que a CGPAN também esta tendo uma parceria 
significativa e que passará os dados para a FUNAI. O Conselheiro Clóvis Boufler enfatizou o 
problema da mortalidade infantil em Dourados e declarou que talvez seja preciso reforçar o 
trabalho da Pastoral da Criança na região.Ana Escobar questionou como resolver e enfrentar 
toda essa problemática sem estourar na imprensa e como estão encaminhando a questão 
para outros locais. Genival de Oliveira dos Santos representante da COIAB, perguntou qual 
a ação que esta sendo trabalhada e será que é preciso ter várias crianças desnutridas para se 
fazer uma ação? "Por isso acho que deveria ser avaliada". Elaine M. Pasquim responde 
que não é bem como a imprensa divulga, o monitoramento já esta sendo feito com a 
implantação só que pelos Distritos.Maristela Sousa Torres do Conselho lndigenista 
Missionário levantou a questão da greve onde os índios permaneceram por vários meses 
acampados para conseguir entrar na terra e enfatizou que o govemo só tomou providência 
quando começou a morrer crianças pela falta de estrutura e alimentação. O govemo comete 
um grande engano ao pensar que ao colocá-los na terra resolveu-se o problema, até mesmo 
distribuindo cesta básica, mas até quando? Pois são impedidos de usar a terra para o plantio. 
Ana Escobar fala da questão do acompanhamento e monitoramento através da Vigilância e 
de órgãos, pois se não for feito de perto morrerá mais gente e só assim o governo tomará 
providências.Quem é responsável pelo índio é o DESAI cabendo a ele chamar o problema e 
dá a solução. O Conselheiro Clóvis Boufler encerrou os trabalhos para o intervalo do almoço. 

ITEM 08 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INDÍGENA - DIRETOR DO 
DESAUFUNASA 

Clóvis Boufleur, em relação à discussão da manhã, sugeriu usar os municípios em 
cadastros e que os conselhos locais homologassem as informações realizando o controle 
social. Informou que a CISI discutiu as propostas e explicou que o termo de referência é uma 
proposta da CISI e de outros segmentos da sociedade civil. O documento foi entregue 
oficialmente ao Sr. Alexandre Padilha, diretor do DESAI/FUNASA. Apresentou as informações 
sobre a 48 Conferência e informou que forma realizados ajustes. Alexandre Padilha explicou 
que em relação à política nacional de saúde indígena algumas ações foram realizadas neste 
último mês. Informou que foi realizado atendimento e acompanhamento de 4 áreas de 
vulnerabilidade desde o ano passado. Comentou que este atendimento foi intensificado em 
Dourados. Relatou que no DSEI Xavante e no DSEI MG/ES - Maxacali há uma preocupação 
de óbitos por desnutrição, e que neste último há prevalência de alcoolismo. Comentou que 
diferente de Dourados nos Maxacali há escassez do acesso aos alimentos e ocorre a 
desnutrição na alimentação do aleitamento. Citou que na região Xavante há degradação 
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ambiental. Ressaltou que a vigilância nutricional é a ação fundamental. Esclareceu estão 
realizando Redução de danos por uso do álcool, com abordagem coletiva e individual, como 
desintoxicação entre os Maxacali. Enfatizou a necessidade de reestruturação da atenção 
hospitalar. Relatou que em Dourados a desestruturação ao longo dos anos da atenção básica 
foi motivo da desnutrição infantil. Ressaltou a necessidade da qualificação da atenção 
hospitalar por meio da Secretaria de Atenção à Saúde - SAS. Destacou que os Maxacali são 
referencia para recuperação nutricional. Informou que será realizada a reforma institucional da 
CASAl com recurso para construção nacional da mesma por meio de consulta aos índios. 
Relatou que foi realizada reunião com as parteiras dos Xavanti (Pólo base de Campinápolis), 
porque a assistência ao parto tem levado aos óbitos. Informou que a assistência à população 
indígena está sendo realizada por uma equipe da UnB , que possui referência hospitalar. Em 
relação ao DSEI Vale do Jaguari, informou que há surto de casos de Hepatite 8 e Delta e 
desta forma, ampliaram a cobertura vacinal. Informou também que há surto de virose e que as 
crianças estão sendo deslocadas para o instituto de medicina tropical. Relatou que na etnia 
Camaguari há migração para o Vale não originária da região. Informou que as crianças estão 
em estado nutricional abaixo do peso, mas estão se recuperando. Explicou que sobre a 
suplementação da vitamina não reúnem os critérios da Organização Mundial de Saúde. 
Destacou que há um grupo técnico especializado em nutrição designado pelo Governo 
Federal. Destacou que a Casa Civil está preocupada com a desnutrição não só em Dourados. 
Informou que foi realizada reunião com o Presidente Lula e oito ministros. Explicou que ficou a 
cargo da FUNAI o Programa de Estratégia de expansão das áreas originárias e a 
desconcentração de índios nas reservas em Dourados (Amambaí). Explicou também que 
estão contratando para o convênio um supervisor da atenção hospitalar em todo estado do 
Mato Grosso do Sul. Esdareceu que as equipes vão atuar junto com as que lá existem no 
acompanhamento das gestantes e das crianças para reduzir o número de internações 
hospitalares. Destacou também a conclusão das obras de saneamento para finalizar o 
sistema de águas que não chegou a 100o/o das famílias (Dourados, Amambaí, e outras aldeias 
no Mato Grosso do Sul). Ressaltou que a atenção primária hospitalar e o saneamento estão 
sendo estendidos a outras regiões. Expôs as ações em relação às outras áreas. Explicou que 
foi realizado convenio com a ENAP, Conveniadas e os Distritos para capacitação e para 
melhorar a capacidade de execução financeira. Em relação ao orçamento, destacou que este 
foi descentralizado e um novo critério de teto financeiro foi fechado. Citou a execução do 
Programa Nacional de DST/AIDS. 

PARTICIPANTES DA REUNIÃO: Dia 31 de março de 2005: 
MEMBROS DA CISI/CNS: 
1. Alexandre Padilha 
2. Ana Lúcia Escobar (ABRASCO); 
3. Ana Maria Costa (FUNAI); 
4. Clóvis Ambrósio (CIR); 
5. Genival de Oliveira Santos (COIAB); 
6. Regina Maria de Carvalho Erthal (ABA); 
7. Maristela Sousa Torres (CIMI); 
8. Zilda Ams Neumann (Pastoral da Criança- CNBB). 
JUSTIFICOU AUSÊNCIA. 
1. Francisco Avelino Batista (UNIACRE) 
2. Wilson Jesus de Souza (APOINME) 
TÉCNICOS DO CNS: 
1. Ana Gabriela Senna (CNSIMS); 
2. Laudiane de Souza Silveira 
3. Maria Camila Borges Faccenda 
CONVIDADOS: 
1. Ary Paliano 
2. Clóvis Boufleur 
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3. Zilene 
3. Noemy Yamaguishi Tomita 
4. Maria Elenir 
5. Selma Nunes 
6. lré Kayabi 
7. Aiguré Txilão 
8. Yefurção (?) 
9. Japariná (?) 
1 O. Mojup (?) 
11. Maria Dulcimar F. Del Castilo 
12. Maria do Canno A. Silva 
13. Ademir gudrin 
14. José Wilson da Silva 
15. Kine K. Parkateje (?) 
16. Valdenir Andrade Fonseca 
17. Amâncio S. de Moraes 
18. Joaquim Ferreira Uma 
19. Hilário da Silva 
20. Maninha X Koriri 
21. Maria Madalena Braga da Silva 
22. Richard Vanderlandes Dudque 
23. Arokona Yanomama (?) 
24. Maria Inês da Silva Barbosa 
25. Esdavin Soupler 
26. Mário Castelani 
27. Socorro Seabra 
28. Joaquim Proaia 
29. Vânia Lúcia F. Leite 

PARTICIPANTES DA REUNIÃO: Dia 1 de abril de 2005: 
MEMBROS DA CISIICNS: 
1. Alexandre Padilha 
2. Ana Lúcia Escobar (ABRASCO); 
3. Ana Maria Costa (FUNAI); 
4. Clóvis Ambrósio (C IR); 
5. Genival de Oliveira Santos (COIAB); 
6. Regina Maria de Carvalho Erthal (ABA); 
7. Maristela Sousa Torres (CIMI); 
8. Zilda Ams Neumann (Pastoral da Criança- CNBB). 
Justificou Ausência. 
1. Francisco Avelino Batista (UNIACRE) 
2. Wilson Jesus de Souza {APOINME) 
TÉCNICOS DO CNS: 
1. Ana Gabriela Senna {CNSIMS); 
2. Laudiane 
CONVIDADOS: 
1. Ary Paliano 
2. Clóvis Boufleur 
3. Zilene 
3. Noemy Yamaguishi Tomita 
4. Maria Elenir 
5. Selma Nunes 
6. lré Kayabi 
7. Aiguré Txilão 

10 



• 

8. Yefurção (?) 
9. Japariná (?) 
1 O. Mojup (?) 
11. Maria Dulcimar F. Del Castilo 
12. Maria do Carmo A. Silva 
13. Ademir gudrin 
14. José Wilson da Silva 
15. Kine K. Parkateje (?) 
16. Valdenir Andrade Fonseca 
17. Amâncio S. de Moraes 
18. Joaquim Ferreira Lima 
19. Hilário da Silva 
20. Maninha X. Koriri 
21. Maria Madalena Braga da Silva 
22. Richard Vanderlandes Dudque 
23. Arokona Yanomama (?) 
24. Maria Inês da Silva Barbosa 
25. EscJavin Soupler 
26. Mário Castelani 
27. Socorro Seabra 
28. Joaquim Proaia 
29. Vânia Lúcia F. Leite 
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CALENDÁRIO DA 38 CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DO 

TRABALHADOR 

(APROVADO NA 1508 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, REAUZADA NOS 

DIAS 11,12 E 13 DE JANEIRO DE 2005). 

APROVAÇÃO DO REGULAMENTO, REGIMENTO, COMISSÃO 

ORGANIZADORA E DOCUMENTO BASE - março de 2005. 

- ETAPA MUNICIPAL- abril a setembro de 2005. 

- ETAPA ESTADUAL- outubro de 2005. 

- ETAPA NACIONAL- 09, 10, 11 e 12 de novembro de 2005, em Brasília-DF. 
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CALENDÁRIO DA 38 CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DO 

TRABALHADOR 

(APROVADO NA 1508 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, REAUZADA NOS 

DIAS 11,12 E 13 DE JANEIRO DE 2005). 

- APROVAÇÃO DO REGULAMENTO, REGIMENTO, COMISSÃO 

ORGANIZADORA E DOCUMENTO BASE - março de 2005. 

- ETAPA MUNICIPAL- abril a setembro de 2005. 

- ETAPA ESTADUAL- outubro de 2005. 

- ETAPA NACIONAL- 09, 10, 11 e 12 de novembro de 2005, em Brasília-DF. 



CALENDÁRIO DA 38 CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DO 

TRABALHADOR 

(APROVADO NA 1508 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADA NOS 

DIAS 11, 12 E 13 DE JANEIRO DE 2005). 

- APROVAÇÃO DO REGULAMENTO, REGIMENTO, COMISSÃO 

ORGANIZADORA E DOCUMENTO BASE - março de 2005. 

- ETAPA MUNICIPAL- abril a setembro de 2005. 

- ETAPA ESTADUAL- outubro de 2005. 

- ETAPA NACIONAL- 09, 10, 11 e 12 de novembro de 2005, em Brasília-DF. 


