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I ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES INDIGENAS DE SAUDE
POVOS MAKUXI,YANOMAMI,WAPIXANA TAUREPANG,INGARIKO,WAIWAI

À FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
Programa da Malária
Boa VistaRR

Nós participantes do I encontro de Agentes Indígenas de Saúde, acontecido em Boa Vista,
. Roraima, no periodo de 26 a 28 de junho de 1995, reunindo 70 pessoas entre Coordenadores de
Saúde, Microscopistas e representantes das Organizações Indígenas CIR, APIR e COIAB
preocupados com as divisões que estão acontecendo na Saúde Indígena entre os orgãos
responsáveis pela solução dos problemas, e a grave situação de saúde em nossas comunidades
queremos solicitar respostas urgentes para estas questões.
Na região do Distrito Sanitário Indígena do Leste de Roraima já estão funcionando vinte e
três Laboratórois para a microscopia da Malária localizados nos polos base estabelecidos pelas
Organizações Indígenas com a coordenação do Núcleo lnterinstitucional de Saúde Indígena-NISI.
Nossas propostas são as seguintes:
I. Garantia da contratação de todos os microscopistas que já estão trabalhando com apoio das
comunidades.
2. Necessidade de supervisão regular e acompanhamento por um tempo suficiente por parte da
FNS.
3.

Abastecimento regular de materiais e medicamentos para a Malária.

4. Fornecimento de microscópios onde estão faltando ou em más condições de uso, bem como
sua manutenção.
5. Treinamento para borrifadores para os polos base e fornecimento dos equipamentos e
materiais.
6.

Apoio para a construção dos laborátorios que estão faltando e ampliação onde necessario.

7.

Fornecimento de bicicletas para cada laboratório de microscopia.

8. Cursos de reciclagem para os microscopistas e outros conhecimentos de laboratório como
exames de escarro, fezes e urina.

Boa Vista, 28 de Junho de 1995.
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I ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE
POVOS MACUXI, WAPIXANA, YANOMAMI, INGARIKÓ, TAUREPANG, E WAI-WAI

Ao Programa de Agentes Comunitarios sw Saúde - PACS
Ministerio de Saúde
Brasilia.

Nós Agentes Indígimas de Saúde do Estado de Roraima representando nove refiões das etnias
Macuxi, Wapixana, Ingarikó, Taurepang e Wai-Wai, reunidos no "Primeiro Encontro Estadual de
Saúde" en Boa Vista concordamos com a necesidade urgente de remuneração, não atraves de
concurso mas em forma de uma seleçao com os seguintes critérios:
1. Que os Agentes Indígenas de Saúde sejam escolhidos pelas comunidades, e os coordenadores
pelas regiões.
2. Que os Agentes Indígenas de Saúde estejam participando dos cursos promovidos pelo Nucleo
Interinstitucional de Saúde Indígena (NISI).
3. Que ~ pessoa ja tenha um ano de trabalho na comunidade.
4. Que as vagas para Agentes de Saúde pertençam à comunidade e não a própria pessoa.
5. O Agente de Saúde não precisa ter escolaridade fonnal.
A distribução das vagas deve ser feita pelo NISI, e pelas Coordenações regionais de Saúde com
a participação das organizações indígenas.
O programa deve ser coordenado pelo NISI.

Boa Vista 28 de Junho de 1995.

c·. c. FUNAI ( Brasilia e Roraima)
c. c. FNS (Brasilia e Roraima)
c.c. CISI (Brasilia )
c.c. COIAB (Manaus)
c. c. CIR (Roraima)
c. c. APIR (Roraima)
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I ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE
POVOS MAKUXI, YANOMAMI, WAPIXANA TAUREPANG, INGARIKO, WAIWAI

MANIFESTO ÁS INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS PELA SAÚDE INDÍGENA

Nós participantes do I Encontro de Agentes Indígenas de Saúde, acontecido em Boa Vista,
Roraima, no periodo de 26 a 28 de junho de 1995, reunindo 70 pessoas, entre Coordenadores de
Saúde, microscopistas e representantes das Organizações Indígenas CIR , APIR e COIAB
preocupados com as divisões que estão acontecendo na Saúde Indígena entre os orgãos
respónsaveis pela solução dos problemas, e a grave situação de saúde em nossas comunidades
queremos solicitar respostas urgentes, para estas questões:
1. O reconhecimento, formalização e liberação dos recursos financeiros necessários para o
funcionamento efetivo do Distrito Santário Indígena do Leste de Roraima, conforme aprovado
pelo NISI.
2. A necessidade de um entendimento entre Fundação Nacional de Saúde e FUNAI para evitar
que o trabalho de saúde seja prejudicado pela falta de assistência.
3. Que sejam respeitadas as decisões das organizações indígenas sobre a forma de encaminhar a
Política de Saúde e a organização do trabalho nas comunidades.
4. Que sejam garantidos os recursos humanos necessarios para um trabalho efetivo na saúde
indígena.
A necessidade da Secretaria Estadual da Saúde e Secretarias Municipais assumirem as
responsabilidades no atendimento dos povos indígenas do estado com um plano de trabalho
permanente.
5.

Boa Vista, 28 de Junho de 1995

FUNAI/BSB
FNS .. COSAI/ BSB
CISI ( COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAÚDE INDÍGENA) - BSB
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I ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE
POVOS MACUXI, YANOMAMI, WAPIXANA, INGARIKÓ, TAUREPANG, E WAI-WAI
MANIFESTO ÁS INSTITUÇOES RESPONSÁVEIS PELA SAÚDE INDÍGENA
Nós participantes do I Encontro de Agentes Indígenas de Saúde, acontecido em Boa Vista no
periodo 26 a 28 de junho de 1995, reunindo 70 pessoas, entre Coordenadores de Saúde,
· Microscopistas e Representantes das Organizações Indígenas (CIR, APIR, e COIAB), das regioes
da Serras, Baixo Cotingo, Surumu, Raposa, Taiano, Serra da Lua, Amajari, Sao Marcos, e WaiWai, queremos expor as varias necesidades e graves problemas relacionados com a saúde de
JJ.o~sas comQnid_ades. Pedimos respostas o mais breve possível para esta preocupante situação:
I. Falta de apoio para manutenção e infra-estrutura da Casa do Indio.
2. Falta de material para construção dos Polos - Base do Pium (região de Taiano), Mangueira
(Região Amajari), e Bismark (região Raposa), e construção de laboratorios onde não tem.
3. Falta de equipamentos e materiais para os postos de saúde das comunidades indígenas.
4. Dificuldades para recebimento dos medicamentos.
5. Falta de transporte para as remoções.
6. Necessidade de Radiofonia em todos os Polos-Base.
7. Necessidade de apoio para a alimentação dos doentes que estao em tratamento nos Polos-Base
8. Falta de supervisão e acompanhamento dos Postos de Saúde.
9. Necessidade de equipes para atendimento médico e odontólogico em acordo com as
comunidades.
10. Necessidades de programação de vacinação em acordo com as comunidades.
11. Substituição dos microscopios em más condições de uso.
12. Dificuldade para conseguir equipes de borrifação.
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13. Problemas de abastecimento de agua como poços e encanamento nas comunidades.
14. Divisões por causa de política e religião.
15. Mau atendimento no hospital de Normandia.

16. Falta de remuneração para os Agentes Indígenas de Saúde e Microscopistas Indígenas, na

grande maioria dos postos.
Para isto pedimos que seja reconhecido o DISTRITO SANITARIO INDIGENA DO LESTE DE
RORAIMA, conforme aprovado pelo Nucleo Interinstitucional de Saúde Indígena (NISI- RR).

Boa Vista 28 de Junho de 1995

c.c.
c.c.
c.c
c.c.
c.c.
c.c.

SESAU
FNS
.FUNAI

NISI
APIR
CIR

