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V Conferência Nacional de Saúde Indígena
Conferência Distrital de Saúde Indígena do DISTRITO SANITÁRIO

ESPECIAL INDÍGENA DA BAHIA
DE 13 a 15 de outubro de 2013

Preenchimento obrigatório*
Dados do Responsável pelo preenchimento

1 – Coordenadoria do DSEI:*
Jerry Adriane Santos de Jesus

2 – Telefone para contato:*
Tel.: 71-3245-6689
Cel.: 71-9962-2237

3 – Nome do Responsável pelas informações*
Rosana Santana Vidal

5 – E-mail:*
rosana.vidal@saude.gov.br

Eixo Temático I – Atenção Integral e Diferenciada nas três esferas de Governo

1ª Diretriz: Reestruturação/Implementação da Atenção Média e Alta Complexidade
para os povos Indígenas e garantia de pactuações com entes interfederativos

Proposta 01
Garantir cursos de capacitação para os profissionais de saúde que atuam com a
população indígena, com vistas à qualificação no tratamento dos problemas de saúde
mais prevalentes de determinada área e em consonância com as especificidades culturais
e práticas medicinais da população indígena.

Proposta 02
Executar as metas estabelecidas no Plano Distrital de Saúde Indígena, as quais
contemplam a construção da Casa de Apoio a Saúde do Índio (CASAI), até o ano de
2015, principalmente nos locais estratégicos de fluxos operacionais.
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Proposta 03
Ampliar a equipe de referência de acordo com a demanda de cada Polo Base do
DSEI, garantidoGarantir a inclusão do profissional do Serviço Social e a contratação
de técnicos de enfermagem, prioritariamente indígenas e que residam,
preferencialmente, no município do Polo Base, exclusivos para atuarem a
serviço dos indígenas, acompanhando-os em hospitais e clínicas, os quais
atendam a população indígena, bem como para atuarem em instituições
hospitalares. nas unidades de referência de todos os Polos Bases.
Proposta 04

Incluir as necessidades de saúde Garantir a inclusão das populações indígenas nas
Redes Assistenciais de Saúde, como Rege Rede Cegonha, Rede de Apoio Psicossocial
(RAPS), de Urgência, Emergência e outras.

Proposta 05
Garantir o fornecimento, pelo DSEI/SESAI, de muletas, cadeiras de rodas, bolsas de
colostomia, colchão d’água, suplemento alimentar (fórmula láctea) para crianças que
necessitam de atenção especial, fraldas e insumos necessários para atender as pessoas
portadoras os indígenas portadores de necessidades especiais, pacientes
acamados e/ou idosos nos municípios que não possuem o serviço de Benefício
de Atenção Básica estruturado.

2ª Diretriz: Recursos Humanos: Ampliação, Qualificação e Educação Permanente 
para todos os profissionais da Saúde Indígena
Proposta 01
Ofertar curso de acolhimento para os profissionais de saúde que atuam com a
população indígena e Por meio de instrumentos legais a SESAI/MS deveCriar cotas
para indígenas nos concursos públicos nos processos seletivos, voltados para a Saúde
Indígena nas para as diversas áreas da saúde (medicina, enfermagem, serviço social,
nutrição, farmácia, odontologia, psicologia, área administrativa, engenharia,
arquitetura, geologia e tecnico de saneamento), bem como realizar concurso
publico especifico para profissionais indigenas.
Proposta 02
Garantir curso de Gestão em Saúde Indígena para gestores e coordenadores da Atenção
Básica à Saúde Indígena que atuam no DSEI e promover formação antropológica
dos profissionais das EMSI e rede SUS (nos municípios com população indígena
ou de referência), voltada para a cultura dos povos com os quais trabalham,
além de capacitar os profissionais das equipes para que usem/prescrevam
medicamentos da medicina tradicional indígena e que conscientizem a
comunidade para esta valorização e criação em cada aldeia de farmácias vivas,
com o apoio de associações envolvidas nesta causa, empoderando os
profissionais das EMSI de conhecimentos relativos à medicina tradicional
indígena (valorização dos pajés, parteiras, etc), bem como incentivar os Agentes
Indígenas de Saúde nesse processo de valorização da medicina tradicional.
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Proposta 03
Criar o cargo de Coordenador Local dos Pólos Bases, para exercer a função, dando
prioridade aos profissionais indígenas capacitados para exercer o referido
cargo, com gratificação de DAS-2, para os Pólos Bases de Saúde Indígena dos 34 DSEI’s
do Brasil, dando prioridade aos profissionais indígenas capacitados, respeitando a
indicação do Movimento Indígena e Conselhos Locais e Distrital de Saude
Indigena que poderá também solicitar desligamento dos mesmos.

Proposta 04
Viabilizar junto ao MEC a inclusão de disciplina sobre saúde dos povos indígenas, nas
grades curriculares dos cursos da área de saúde, das áreas de fitoterapia e medicina
tradicional indígena, dando prioridade para que a disciplina seja ministrada por
profissional/professor indígena.

Proposta 05

Articular/Provocar e viabilizar junto ao Ministério da Saúde, da Educação e da
Justiça aos órgãos competentes a criação de universidades federais e
estaduais, específicas para indígenas, com custeio de alimentação, transporte, habitação,
aquisição de materiais didáticos para os alunos indígenas.

3ª Diretriz: Ampliação dos recursos financeiros voltados para Atenção Básica
Propostas:
Proposta 01
Firmar convênios com policlínicas e hospitais, em cada pólo base, para oferecer
atendimento em diversas especialidades para os pacientes indígenas..

Proposta 02

Garantir recurso financeiro para manutenção de contratos necessários para assistência
básica à saúde nas da na população indígena, como contrato de
ótica, funeráriae aquisição de material médico hospitalar, garantindo os insumos
(estetoscópios, tensiômetros, glicosímetros com fita de glicemia capilar, termômetros,
balançasantropometrica infantil e adulto, antropômetros, etc.) e contrato de serviço
de hotelaria com alimentação e translado paro para os pacientes e
acompanhantes;contrato contínuo para aquisição de medicamentos, inclusive
para os que não estão contemplados na Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais (RENAME) e na relação dos municípios, ou não disponíveis no
estoque/farmácia do DSEI, garantindo tambem contrato para aquisicao de
materiais audiovisuais para atividades educativas e de registro.
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Proposta 03

Construir hospitais de média e alta complexidades, até o final de 2015, na Capital
do Estado ou em local mais apropriado para a comunidade indígena, como
também construir CASAIS, e policlínicas e Polos Base e em cada um dos Pólos Base
da Bahia, bem como construir ou reformar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) com
garantia de manutenção, devendo-se equipar as UBS em 100% das aldeias, inclusive com
gabinete odontológico completo, com aparelhos de Raio X e protetores de
radiacao e contrato de manutenção e de fornecimento de materiais (ex. resina para
restaurações) com padrão de qualidade adequado.

Proposta 04
Viabilizar contratos para aquisição de Adquirir novas unidades de
veículos oficiais com tração e rádio para comunicação aldeia/Polo/DSEI, unidades
odontomóveis, ambulãncias com suporte avançado de vida, hora-vôo em UTIs
aéreas e veículos adaptados para portadores de necessidades especiais para
atender que atendam as demandas de todos os pólos base, bem como garantir a
disponibilidade desses veículos para atuarem nos fins de semana e feriados, garantindo a
disponibilidade de transporte dentro das aldeias por 24 horas em todos os dias da semana.

Proposta 05

Aumentar os recursos financeiros para pactuações das ações de atenção à saúde entre o
DSEI e Gestores Municipais e Estadual (três esferas do governo), no sentido de ampliar as
cotas para exames, consultas e procedimentos de média e alta complexidade nos âmbitos
intramunicipais, intermunicipais e estaduais ou em outras Instituições, sempre que
necessário, promovendo-se meios para monitorar a utilização dessas cotas pelos
indígenas e ampliar recursos destinados a financiar a realização de exames e
consultas nas mais diversas especialidades, caso os municípios ou estado não
consigam atender em tempo hábil, respeitando e priorizando os casos de
urgência e emergência. indígenas.

Eixo Temático II – Controle Social e Gestão Participativa

1ª Diretriz: Controle Social e Gestão Participativa
Proposta 01

Assegurar as vagas pertencentes aos Indígenas nos Conselhos Municipais de Saúde, por
indicação dos CLSI, as vagas no Conselho Estadual por indicação do CONDISI e as vagas
no Conselho Nacional por indicação do Fórum de Presidentes Distritais, ou que a
indicação seja feita através de Fórum de debate garantindo a participação nos
prazos estipulados dos regimentos de cada Conselho.
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Proposta 02
Criar Assessoria jurídica e Ouvidoria nos DSEI’s para fortalecer a gestão e subsidiar junto
a Consultoria Jurídica da União CJU/AGU a emissão e análise de pareceres referentes aos
processos, contratos e convênios da saúde indígena, assegurando a interlocução e
comunicação no âmbito do Conselho Local e Distrital, divulgando por meio de boletins
informativos trimestrais as ações desenvolvidas para serem socializadas através do
Controle Social, visando o acesso à informação à população indígena.

Proposta 03
Criar um Grupo de Trabalho paritário a nível Nacional, pós Conferência para acompanhar e
monitorar a implementação das resoluções que foram aprovadas na 5ª Conferência
Nacional de Saúde Indígena, nas Conferências Nacionais de Saúde
Indígena cabendo a SESAI/MS dar as condições necessárias no processo de
implementação.

Proposta 04
Que o Ministério da Saúde promova a reformulação do regimento interno da SESAI para
equiparar os Pólos Bases Técnico-administrativos como os escritórios locais na estrutura
organizacional com a definição de cargos DAS I, II, III e salários a nível nacional,desta
forma ficando responsável a SESAI  pela escolha dos Coordenadores dos DSEIs e
Coordenador Local dos Pólos Base de Saúde Indígena ocorram,
obrigatoriamente, com a participação efetiva do CONDISI, das Lideranças
representativas de cada Povo e das Organizações Indígenas dos seus
respectivos estados.

Proposta 05

Que seja efetivada de forma obrigatória uma formação continuada de Garantir a
implementação da Política Nacional de Formação Permanente dos conselheiros
locais e distrital de saúde indígena, para consolidar o entendimento dos deveres e direitos,
com formação nos conceitos legais vigentes, no âmbito da saúde indígena, vindo a
proporcionar o efetivo exercício de controle social, abrangendo também a
inclusão/participação de professores indígenas nas capacitações, através de
parcerias com os Estados e Municípios, conjuntamente com a FUNAI e MEC,
promovendo a criação de projetos etnoeducacionais a serem aplicados para
todos os Povos Indígenas
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Eixo Temático III: Etnodesenvolvimento e Segurança Alimentar e
Nutricional

5ª Diretriz: Identificação e regularização de Terras Indígenas com garantia de políticas
públicas de auto-sustentabilidade e Segurança Alimentar e nutricional adequada a
cada povo.

Proposta 01

Garantir a regulamentação em caráter excepcional e urgente das terras indígenas para que os
projetos de sustentabilidade (a exemplo do PAA e PNAE indígena) possam ser efetivados,
evitando a insegurança alimentar e nutricional com a garantia da Interlocução do Ministério
da Saúde com outros Órgãos e Instituições Federais no aceleramento dos processos de
regularização fundiária.

Proposta 02

Garantir assistência à saúde aos Povos Indígenas a implantação/implementação
de projeto de saneamento básico e infraestrutura em saúde em terras
indígenas em processo de regularização fundiária e regularizadas, bem como em
processo de reconhecimento étnico respeitando seu saber milenar, sua autonomia,
sua cultura e tradição na comunidade continuidade do bem viver .

Proposta 03

Firmar parcerias articulação com órgãos estaduais, federais e Organizações Não
Governamentais para garantir como a EBDA (Capacitação para plantio),
EMBRAPA (sementes), nas áreas de Fruticultura, animais de pequeno porte,
Horticultura e A acompanhamento técnico na elaboração, execução,
monitoramento e fiscalização de projetos de autossustentabilidade e segurança
alimentar e nutricional aos povos indígenas, de maneira transparente e
participativa de Técnicos desses órgãos.

Proposta 04

Garantir recursos federais para realizar diagnóstico situacional do estado nutricional
dos indígenas por aldeia, com elaboração, implantação e implementação de plano de ação
para solucionar as demandas resultantes da pesquisa realizada, viabilizando processos
de avaliação e monitoramento.

Proposta 05

O DSEI deverá articular, urgentemente, junto com a FUNAI e
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municípios, Garantir recurso federal para fomentar a implantação e implementação
do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia Indígena - NASFI e do Centro de Referência de
Assistência Social Indígena - CRASI, bem como contratar nutricionistas para rede de saúde
nos polos base.

Eixo Temático IV: Saneamento e Edificação de Saúde Indígena

6ª Diretriz: Saneamento Básico: Abastecimento de água, Esgotamento Sanitário e
Resíduos Sólidos

Proposta 01

Garantir  orçamento para a implantação e revisão, ampliação e manutenção dos
sistemas de abastecimento de água tratada para as aldeias indígenas
em áreasterras demarcadas e não demarcadas, bem como ampliação dos mesmos
para garantir água tratada às comunidades além de , garantir,
os recursosnecessários para aquisição de equipamentos reservas,para o controle e
monitoramento da qualidade da água, dentre outros.provendo estrutura,
equipamentos e insumos para essas ações, disponibilizando reservatórios de
água própria para o consumo humano.

Proposta 02

Garantir que as às lideranças e as comunidades das áreas indígenas, que venham sofrer
impactos ambientais motivados por empreendimentos, que as mesmas sejam consultadas
previamente, enquanto que nas áreas que já sofreram algum tipo de impacto
ambientalalém de garantir ações corretivas nas áreas que já sofreram algum tipo de
impacto ambiental.

Proposta 03

A SESAI deverá promover convênios com outros órgãos para capacitar os indígenas, que
tenham perfil de supervisão, para assumir o cargo de Técnico de Saneamento,
capacitando-os com cursos técnicos, além de regulamentação que assegure pisos
compatíveis com o conselho regional de engenharia e agronomia – CREA.

Proposta 04
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Construir sistemas de esgotamento sanitário nas aldeias existentes e naquelas
contempladas no programa de casas novas, construídas pelas três esferas do
governo e garantia de reforma e construção de Melhorias Sanitárias
Domiciliares Garantir recursos e execucao para implantação, ampliação e manutenção
dos sistemas de esgotamento sanitário, além de construção e manutenção de melhorias
sanitárias domiciliares com acessibilidade  nas aldeias demarcadas e não demarcadas.

Proposta 05

Garantir espaço adequado para armazenamento temporário dos resíduos,
produzidos nas aldeias, Incentivar e/ou firmar parcerias com os municípios,
conforme estabelecido na política nacional de saneamento básico para a coleta
regular de resíduos sólidos. pelo município Assegurando recursos financeiros
para ações de promoção de saúde relacionadas aos resíduos sólidos,
incentivando a conscientização ambiental das comunidades indígenas, com
práticas de reciclagem e compostagem dos resíduos orgãnicos, bem como
projetos que envolvam a educação infantil. incentivando a reciclagem e
compostagem dos resíduos orgânicos e se necessário intervenção do Ministério
Público, garantir a contratação de empresa para coleta de lixo nas comunidades
indígenas não contempladas com parcerias pelos municípios.

7ª Diretriz: Edificações Indígenas

Proposta 01

Garantir a contratação de Serviços de recursos para implantação, ampliação
e Manutenção Predial das Unidades de Saúde, sede do DSEI, Polo Base e CASAI.
Proposta 02

Viabilizar a construção de Garantir orçamento para construção de Pólos Base de
acordo com a necessidade de cada região e a SESAI/DSEI deverá garantir
orçamento e agilizar e CASAI, preservando a identidade de cada comunidade
indígena, a construção dos Polos Base, uma vez que houve doações de terrenos
pelos municípios e os mesmos relatam que se não forem iniciadas as obras irão
retomar as áreas doadas priorizando os municípios que fizeram doações de terreno,
incluindo áreas demarcadas e não demarcadas.
Proposta 03

Garantir construções recursos para a construção de novas unidades de saúde que
beneficiam as comunidades em terras adquiridas, identificadas, tituladas e não
demarcadas.
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Proposta 04

Proposta 05

_______________________________________________

Jerry Adriane Santos de Jesus
Presidente da Mesa

_______________________________________________

Valdenir Andrade Franca

Representante SESAI

_______________________________________________

Maria Madalena Braga
Secretária

_______________________________________________

Rosana Santana Vidal
Relatora

_______________________________________________                               

Antonia de Jesus Santos
Representante do DATASUS/MS

_______________________________________________

Reginaldo Neves Gomes
Presidente do CONDISI/BA


