
ALTAMIRA 

 

Subsistema de atenção à saúde indígena e SUS: direito, acesso, diversidade e 
atenção diferenciada. 

1. Diretriz 1 - A SESAI deverá garantir qualidade no atendimento á saúde básica para os 
povos indígenas. 

  

A SESAI deverá implantar nos DSEIs Política Nacional de Atenção à Medicina 
Tradicional, e dispor de recurso financeiro para implementação e custeio do programa, 
proporcionando o cultivo das ervas medicinais de interesse à população indígena, 
garantindo o sigilo dos saberes tradicionais e direitos autorais. 

  

A SESAI deverá aumentar a frota de veículos terrestre e fluvial aos DSEIs, 
proporcionando o deslocamento das equipes, translado dos indígenas tratamento de 
saúde na rede de referência que necessitam de apoio logístico para retornar à 
comunidade indígena. Para os resgates de urgência e emergência dispor de transporte 
equipado e adequado para atendimento dos indígenas durante o percurso da aldeia até a 
rede de referência, garantindo a manuntenção da frota. 

  

A SESAI deverá implementar o Programa Nacional de combate ao 
alcoolismo garantindo aos DSEIs a elaboração de material educativo respeitando as 
especificidades etnicas. 

Assegurar ao usuário o direito das informações sobre o tratamento e a evolução das 
enfermidades, por intermédio do profissional médico. 

  

Inclusão da discussão e implementação nos Distritos Sanitário Especial Indígena 
(DSEIs) temas de saúde reprodutiva, planejamento familiar e acesso aos métodos 
anticoncepcionais. 

2. Diretriz 2 - Atendimento em saúde de média e alta complexidade para os povos 
indígenas: qualidade, direito, respeito e atenção diferenciada. 

Que a SESAI promova maior articulação nas gestões Tripartite para o fortalecimento do 
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena ao SUS, garantindo quotas para internações, 
exames e consultas especializadas viabilizando o acesso dos indígenas nos 
estabelecimentos de saúde de média e alta complexidade com atendimento diferenciado 
à população em referência. garantindo a participação dos DSEIs na comissão 
intergestores regionais com direito a voz e voto. 

3. Diretriz 3 - Fortalecendo o controle social e a gestão participativa no Subsistema de 
Atenção a Saúde Indígena. 

  



Que a SESAI possa garantir aos DSEIs orçamento específico para o funcionamento do 
Controle Social ofertar apoio logístico de qualidade para o deslocamento do 
CONDISI, garantindo a realização das reuniões de acordo com os regimentos locais e 
distritais. 

  

Que a SESAI garanta meios de comunicação diversas com qualidade possibilantando 
melhor comunicação entre as aldeias, CASAIs e DSEIs, garantindo a inclusão digital. 

  

A SESAI deverá criar Plataforma Nacional de Comunicação da Saúde Indígena, 
viabilizando aos DSEIs acessibilidade nos eventos,conferências e informações para 
Controle Social e Gestão Participativa. 

  

Realizar, sitematizar e divulgar pesquisas demográficas, epidemiológicas, sócio-
antropológicas, acerca da saúde indígena,para que possa aplicar nos serviços de 
políticas públicas de saúde para conhecimento, para a gestão, para e aplicação de nos 
serviços e direcionamento de políticas públicas de saúde. 

4. Diretriz 4 - Etnodesenvolvimento, segurança alimentar e nutricional para os povos 
indígenas. 

  

A SESAI buscará parceria com outros órgãos para criar e implementar nos DSEIs 
Programa Nacional para produção de alimentos nas aldeias, dispondo apoio técnico e 
financeiro para manutenção das roças, aquisição de materiais, ferramentas e sementes 
para desenvolver o programa nas comunidades indígenas. 

A SESAI deverá garantir aos DSEIs o fornecimento de alimentação ás crianças 
desnutridas. 

5. Diretriz 5 - Saneamento e edificações à saúde indígena. 

  

A SESAI deverá implantar e implementar saneamento básico nas aldeias, garantindo 
nas comunidades indígenas aldeadas o sistema de abastecimento de água, bem como 
análise da qualidade da água consumida e garantir a construção do sistema de 
acondicionamento e destino final dos resíduos sólidos e esgotamento sanitário. 

  

A SESAI deverá criar Política Nacional de Reestruturação e adequação nas construções 
Física dos DSEIs e CASAIs, proporcionando melhor acolhimento, ambientação e 
atendimento aos povos indígenas. 

  

A SESAI deverá garantir recurso financeiro para construir, reformar e ampliar a infra-
estrutura dos Postos de Saúde Indígena com casa de apoio para acolher as EMSI, e 
construção de banheiro individual para cada residência. 



6. Diretriz 6 - Recursos humanos para saúde indígena. 

  

Ampliar os incentivos financeiros aos municípios onde estão instalados os DSEIs, 
viabilizando a contratação de profissionais de enfermagem para o cuidado específico da 
saúde indígena nos hospitais de média e alta complexidade à população em referência, 
além de criar uma Política nacional de contratação de recursos humanos que contemple 
as necessidades e as especificidades dos DSEIs, garantindo o direito a adicional 
periculosidade e insalubridade. 

Considerando a diversidade sócio-cultural e geográfica dos povos indígenas brasileiros, 
bem como a heterogeneidade da implementação do SUS nas diferentes regiões, estados 
e municípios, a SESAI deverá construir uma política de recursos humanos,caso 
aconteça a realização do processo seletivo para preenchimento do quadro de 
profissionais permanente nos DSEIs, o concurso público deverá ser diferenciado e 
regionalizado para atender as peculiaridades de cada Distrito Sanitário Especial 
Indígena. 

Contratação de assistente social,psicólogo,antropólogo e médico para estruturar o 
Programa Saúde Mental, a equipe buscará solucionar as problemáticas com a 
peculiaridade de cada área e desenvolver as atividades com resultados positivos para 
promoção e prevenção dos agravos à saúde. 

  

A SESAI deverá garantir aos DSEIs formação profissional em Agente Indígena de 
Saúde (AIS) e Agente Indígena de Sanemento (AISAN) bem como, a seleção para o 
exercício da função implementação de Política de incentivo ao parto tradicional 
indígena. 

  

Capacitar os profissionais de saúde em antropologia e indigenismo antes de atuarem nas 
comunidades indígenas, e dispor de educação continuada para aos profissionais dos 
DSEIs, CASAIs e da rede primária e demédia e alta complexidade. 

7. Diretriz 7 - Financiamento para saúde indígena. 

  

Descentralizar o pregão nacional de medicamentos, insumos e material médico-
hospitalar para os Distritos Sanitário Especial de Saúde Indígena,garantindo 
medicamentos do componente estratégico e especializado , quando prescritos na rede de 
referência do SUS. 

Aumentar o teto orçamentário dos DSEIs viabilizando a ampliação da frota de veículos 
e embarcações; educação continuada; compra de medicamentos, insumos e material 
médico-hospitalar; fretamento de aeronave para resgates de urgência e emergência. 

  

Garantir orçamento para financiar ampliar e implementar as ações em saúde indígena 
com garantia de regime diferenciado na contratação dos serviços. bem como, a criação 
de mecanismos que agilizem a aplicação desses recursos. 



 

 


