6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA LESTE DE RORAIMA
ETAPAS LOCAIS DA 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE INDÍGENA
Regiões do Tabaio, Wai-Wai, Serra da Lua, Serras, Baixo Cotingo,
Ingarikó, Surumu, São Marcos, Amajari, Raposa e Murupu

CONSOLIDADO DAS PROPOSTAS APROVADAS
EIXO TEMÁTICO I - ARTICULAÇÃO DOS SISTEMAS TRADICIONAIS INDÍGENAS DE SAÚDE:

Diretriz

Fortalecer a Medicina Tradicional Indígena nas comunidades, com valorização
dos Pajés, Parteiras, Curadores e Benzedores Tradicionais, implantação de
hortas e farmácias de plantas medicinais, e incentivo à troca de saberes sobre
curas tradicionais e conhecimentos ancestrais de promoção da saúde.

Nacional

Proposta 01

Garantir a valorização das práticas da Medicina Tradicional Indígena,
reconhecendo como profissionais de saúde os Pajés, Parteiras, Rezadores e
Manipuladores das Plantas Medicinais Indígenas.

Nacional

Proposta 02

Garantir espaços específicos para o trabalho da Medicina Tradicional Indígena
nos postos de saúde dos polos-base e comunidades, com a implantação de
Hortas Medicinais, Farmácias Vivas e locais adequados para o armazenamento
dos medicamentos tradicionais.

Nacional

Proposta 03

Garantir e apoiar com recursos orçamentários e financeiros os projetos da
Medicina Tradicional Indígena, com a compra de materiais, transporte e
oficinas de intercâmbio para trocas de conhecimentos tradicionais.

Nacional

Proposta 04

Assegurar o apoio financeiro para elaboração, publicação e distribuição de
Manuais da Medicina Tradicional Indígena, fortalecendo a sua prática e
utilização nas escolas, universidades e instituições de ensino, garantindo aos
acadêmicos indígenas, conforme os Planos Distritais de Saúde Indígena.

Nacional

Proposta 05

Garantir o apoio à Medicina Tradicional Indígena nas Casas de Saúde Indígena
(CASAI) de todo o Brasil, com a criação de espaços específicos para o trabalho
das parteiras, pajés, benzedores, curadores e manipuladores de plantas, e a
contratação de profissionais tradicionais indígenas.

Nacional
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Proposta 06

Garantir a permissão das práticas de Medicina Tradicional Indígena nos
hospitais e em todas as unidades de referência da saúde indígena,
assegurando a integração entre a medicina ocidental e as medicinas
tradicionais indígenas nas ações de média e alta complexidade do Sistema
Único de Saúde (SUS).

Nacional

Proposta 07

Inclusão no Sistema de Informações da Atenção à Saúde Indígena (SIASI) de
um espaço próprio para o registro dos diversos tipos de atendimentos da
Medicina Tradicional Indígena no sistema.

Nacional

Proposta 08

Promover parcerias com as universidades onde estão presentes os estudantes
indígenas para a realização de pesquisas relacionadas à Medicina Tradicional
Indígena, que esse trabalho seja registrado e devolvido às comunidades, e que
haja ampla divulgação desses materiais.

Nacional

Proposta 09

Incluir as Ciências Tradicionais Indígenas (CTI), assim como fortalecer o curso
de Antropologia nas universidades e faculdades de formação de médicos,
enfermeiros e outros profissionais da saúde indígena, em articulação com o
Ministério da Educação.

Nacional

Proposta 10

Respeitar e fazer respeitar todos os remédios e tratamentos tradicionais
indígenas, conforme o uso por seu povo, costumes e tradições, nas esferas
municipal, estadual e federal.

Nacional

Assegurar o apoio à Medicina Tradicional Indígena na CASAI Leste de Roraima,
para que possa ser realizado o trabalho das Parteiras, Pajés, Rezadores e
outros profissionais tradicionais, incluindo a construção da Casa dos Pajés e
espaços específicos para essas práticas.

Distrital

Criar Centros de Medicina Tradicional Indígena nos polos base das regiões do
DSEI Leste de Roraima, com o apoio para a implantação de Hortas Medicinais
e preparação dos Remédios Naturais para uso nas comunidades.

Distrital

Garantir recursos financeiros para a compra de materiais permanentes (carro
de mão, tela, bomba d’água, mesa, fogão e outros) e de consumo (panelas de
barro, conservantes, velas e outros) para a realização da manipulação das
Plantas Tradicionais em todas as regiões do DSEI Leste de Roraima.

Distrital

Garantir recursos financeiros e apoio logístico para a realização de oficinas de
Medicina Tradicional Indígena duas vezes ao ano em cada região do DSEI Leste
de Roraima, e a realização de um Encontro Anual de Troca de Saberes em
nível distrital.

Distrital

Proposta 01

Proposta 02

Proposta 03

Proposta 04
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Proposta 05

Proposta 06

Proposta 07

Proposta 08

Proposta 09

Assegurar recursos para a gratificação dos colaboradores tradicionais como
Pajés e Parteiras em seus deslocamentos de trabalho, e durante suas atuações
em conjunto com as Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI).

Distrital

Garantir em parceria com o Estado e Municípios o apoio logístico para a
continuidade da formação dos jovens na Medicina Tradicional Indígena,
incluindo seu conteúdo na grade curricular das Escolas Indígenas.

Distrital

Articular com as unidades hospitalares municipais e estaduais na área de
abrangência do DSEI Leste de Roraima a adesão às práticas interativas da
Medicina Tradicional Indígena, como as rezas, a defumação do Maruwai e
outras, incluindo na lista de procedimentos do SUS, valorizando os saberes
tradicionais.

Distrital

Garantir transporte aéreo, terrestre e fluvial para que os Pajés, Parteiras e
Rezadores possam ir até os pacientes realizar as suas atividades e os pacientes
possam ir até os Pajés, Parteiras e Rezadores, e que não seja de forma
oportuna, mas que sejam priorizados esses atendimentos.

Distrital

Buscar parcerias com Estado e Municípios, e apoio financeiro e logístico para
as atividades de troca de saberes tradicionais em forma de intercâmbio entre
as etnorregiões.

Distrital

EIXO TEMÁTICO II - MODELO DE ATENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE:

Diretriz

Fortalecer o funcionamento da Secretaria Especial de Saúde Indígena e dos
Distritos Sanitários Especiais Indígenas com ações específicas e diferenciadas
de atenção à saúde, respeitando e executando os Planos Distritais de Saúde
Indígena elaborados junto com as comunidades e organizações indígenas.

Nacional

Proposta 01

Promover uma efetiva atenção diferenciada à saúde em todos os hospitais de
referência, com a implantação e implementação de coordenações indígenas e
qualificação dos profissionais de saúde que falem a língua materna para
atender os pacientes indígenas.

Nacional

Proposta 02

Garantir nas unidades do Sistema Único de Saúde a formulação de protocolos
por cor específica, atendimentos diferenciados na média e alta complexidade
e classificação de triagem para a população indígena, disponibilizando vagas
específicas na marcação de consultas especializadas e exames laboratoriais.

Nacional

Proposta 03

Reformular o Sistema de Informações da Atenção à Saúde Indígena (SIASI),
permitindo o seu alinhamento e integração com os outros sistemas de
informação de saúde nas três esferas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nacional
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Proposta 04

Assegurar condições aos municípios para atender as demandas de alta e
média complexidade incluindo toda a população das comunidades indígenas,
oferecendo um atendimento de qualidade com o acolhimento e espaço físico
adequado, considerando as especificidades dos povos indígenas.

Nacional

Proposta 05

Garantir o cumprimento da participação da iniciativa privada de forma
complementar na realização de exames e consultas especializadas dos
usuários indígenas que estão reprimidas nos serviços públicos, considerando
os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nacional

Proposta 06

Garantir transportes adequados para as remoções eletivas, urgências e
emergências, retorno dos pacientes indígenas de alta médica, realização de
consultas e exames especializados, e atendimentos nas comunidades.

Nacional

Proposta 07

Garantir a atenção de saúde aos indígenas em contexto urbano, acampados,
isolados e de recente contato, igualmente aos que vivem nas terras indígenas.

Nacional

Proposta 08

Assegurar por meio do Ministério da Saúde que todas as esferas
governamentais realizem os atendimentos diferenciados aos indígenas no
contexto urbano, da mesma maneira que são atendidos os indígenas
aldeados, ressaltando que o índio é índio independentemente do contexto em
que vive.

Nacional

Proposta 09

Realizar auditorias periódicas nos serviços de saúde indígena com a
participação do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS), a fim
de verificar a qualidade, propriedade e efetividade dos serviços de saúde
prestados à população indígena.

Nacional

Proposta 10

Reorganizar o modelo de atenção à saúde com a contratação de Gestores em
Saúde Coletiva Indígena para atuar nas Coordenações Distritais, Polos-Base,
Casas de Saúde Indígena e unidades de referência do Sistema Único de Saúde.

Nacional

Articular com Estado e Municípios a contratação de profissionais intérpretes
das Línguas Indígenas para atuar em regime de 24 horas nas unidades
hospitalares e centros de referência, bem como para atuar junto com as
equipes de saúde nos polos-base e comunidades indígenas.

Distrital

Articular com o Estado e Municípios a criação de Coordenações de Saúde
Indígena dentro das unidades de saúde, que sejam ocupadas por indígenas
que conheçam a realidade das comunidades, e que possam ser escolhidos
juntamente com os Conselhos Locais de Saúde e lideranças indígenas.

Distrital

Proposta 01

Proposta 02
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Proposta 03

Proposta 04

Proposta 05

Proposta 06

Proposta 07

Proposta 08

Proposta 09

Proposta 10

Criar uma comissão fiscalizadora com a participação do Conselho Distrital de
Saúde Indígena (CONDISI) e DSEI Leste de Roraima dentro das Coordenações
Indígenas nas unidades de referência da saúde indígena, verificando a
integralidade no atendimento dos povos indígenas.

Distrital

Garantir a implantação e implementação de enfermarias e consultórios
próprios para atender as especificidades dos povos indígenas, conforme os
princípios doutrinários do SUS, dentro das unidades de referência da saúde
indígena.

Distrital

Garantir a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU
Indígena nos polos-base para a remoção de pacientes indígenas graves na área
do DSEI Leste de Roraima.

Distrital

Contratar duas Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) para
atender as regiões aéreas e de difícil acesso, pois durante o arejo dos
profissionais as comunidades ficam descobertas.

Distrital

Disponibilizar ambulâncias traçadas para os polos-base, além de aeromédicas
e ambulanchas para atender as demandas de transporte terrestre, aéreo e
fluvial no DSEI Leste de Roraima.

Distrital

Articular com as Prefeituras o repasse para o DSEI Leste de Roraima de todas
as Unidades Básicas de Saúde (UBSI) construídas com recursos de convênios
ou emendas dentro das comunidades indígenas.

Distrital

Construir uma unidade hospitalar de média e alta complexidade para os povos
indígenas, em terreno próprio, assegurando atendimento ambulatorial e
hospitalar e respeitando todas as especificidades de cada etnia.

Distrital

Disponibilizar soro para picada de cobra (Soro Antiofídico), bem como para
outros acidentes por animais peçonhentos, para as Equipes Multidisciplinares
de Saúde Indígena (EMSI) do DSEI Leste de Roraima.

Distrital

EIXO TEMÁTICO III - RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAL EM CONTEXTO INTERCULTURAL:

Diretriz

Promover os meios adequados de contratação e a educação permanente de
todos os profissionais que atuam na saúde indígena, com prioridade para os
agentes indígenas de saúde, microscopistas, agentes indígenas de
saneamento, agentes indígenas de endemias e demais trabalhadores
indígenas de saúde residentes nas comunidades.

Nacional
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Proposta 01

Reconhecer e promover a regularização profissional das categorias de Agente
Indígena de Saúde (AIS), Agente Indígena de Saneamento (AISAN),
Microscopista Indígena e Agente Indígena de Endemias (AIEN).

Nacional

Proposta 02

Promover cursos e programas de qualificação antropológica, humanização e
sensibilização dos profissionais da saúde indígena que atuam nos Distritos
Sanitários Especiais Indígenas (DSEI).

Nacional

Proposta 03

Promover a contratação dos trabalhadores da saúde indígena por meio de
Processo Seletivo Simplificado Diferenciado de âmbito distrital e
regionalizado.

Nacional

Proposta 04

Desenvolver em conjunto com o Ministério da Saúde (MS) a implementação
de uma política de saúde efetiva dentro do Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena para os trabalhadores que atuam nos Distritos Sanitários Especiais
Indígenas (DSEI).

Nacional

Proposta 05

Promover uma revisão salarial para os profissionais indígenas de saúde – AIS,
AIEN e AISAN, com piso equivalente a dois salários mínimos vigentes.

Nacional

Proposta 06

Reconhecer e integrar na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) a
categoria da profissão do Gestor em Saúde Coletiva Indígena, promovendo a
contratação desses profissionais para atuarem nas diversas instâncias do
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS) e do SUS, observando as
atenções primária, média e alta complexidade.

Nacional

Proposta 07

Fomentar a mediação com as instituições de ensino para qualificar os
profissionais de saúde das unidades dos Estados e Municípios que atendem
usuários indígenas, garantindo o acréscimo de vagas para indígenas em cursos
como Enfermagem, Medicina, Odontologia, Nutrição e outros.

Nacional

Proposta 08

Realizar a avaliação de desempenho dos profissionais em fase de experiência,
com a participação dos Conselhos Locais e Distritais de Saúde Indígena,
considerando o prazo mínimo de três meses preconizado na legislação da CLT.

Nacional

Proposta 09

Utilizar como critérios de seleção dos profissionais pelas conveniadas a
experiência, ética profissional, perfil adequado com capacitação específica
para atuar com a população indígena, assegurando prioridade para
contratação de profissionais indígenas.

Nacional

Promover a formação inicial para os novos Agentes Indígenas de Saúde (AIS),
Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN) e Agentes Indígenas de Endemias
(AIEN), e a qualificação permanente para todos os AIS e AISAN do DSEI Leste
de Roraima.

Distrital

Proposta 01

6

Proposta 02

Promover a realização de cursos de capacitação sobre o uso racional de
Medicamentos e atendimento das Urgências e Emergências para todos os
Agentes Indígenas de Saúde (AIS) do DSEI Leste de Roraima.

Distrital

Oferecer condições adequadas de trabalho para os Agentes Indígenas de
Saúde (AIS), Agentes Indígenas de Endemias (AIEN) e Agentes Indígenas de
Saneamento (AISAN), e uma qualificação profissional continuada nos polosbase, com cursos e capacitações.

Distrital

Incluir nos planos de trabalho da entidade conveniada a contratação de
profissionais com formação em Gestão em Saúde Coletiva Indígena para atuar
no âmbito do DSEI Leste de Roraima.

Distrital

Proposta 05

Promover a contratação de Técnicos de Enfermagem Indígenas Residentes
para atuar nas comunidades indígenas do DSEI Leste de Roraima.

Distrital

Proposta 06

Implantar uma escala única para as Equipes Multidisciplinares de Saúde
Indígena (EMSI) do DSEI Leste de Roraima, com jornadas de 30 dias em área e
15 dias de arejo para melhor atender as comunidades indígenas.

Distrital

Garantir a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e
Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) para os AIS, AISAN e Agentes de
Combate a Endemias no DSEI Leste de Roraima.

Distrital

Estabelecer parcerias com instituições de ensino - IFRR, UFRR, ETSUS-RR e
outras, para a educação permanente de AIS, AISAN, Técnico Agente de Saúde
Bucal (TASB), Agente de Combate a Endemias e Microscopistas.

Distrital

Contratar preferencialmente profissionais indígenas para ocupar os cargos na
área administrativa e para atuar nas Equipes Multidisciplinares de Saúde
Indígena (EMSI) e Núcleo Ampliado de Saúde Indígena (NASI), através da
organização conveniada e empresas terceirizadas contratadas.

Distrital

Ampliar a força de trabalho com a contratação de profissionais nas áreas de
Psicologia, Serviço Social, Nutrição, Enfermagem, Medicina, Cirurgião Dentista,
e outras categorias necessárias para formar duas Equipes Multidisciplinares de
Saúde Indígena (EMSI) completas nos polos-bases que ainda não possuem,
bem como de Gestor em Saúde Coletiva Indígena.

Distrital

Proposta 03

Proposta 04

Proposta 07

Proposta 08

Proposta 09

Proposta 10
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EIXO TEMÁTICO IV - INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO:

Diretriz

Garantir recursos e promover ações e obras de Infraestrutura e Edificações de
Saúde Indígena e Saneamento Ambiental nas comunidades indígenas,
assegurando o acesso à água de boa qualidade, tratamento dos dejetos,
destinação adequada resíduos sólidos, controle da poluição e contaminação, e
preservação ambiental.

Nacional

Proposta 01

Assegurar que as construções e reformas dos estabelecimentos de saúde
indígena sejam padronizadas com espaços físicos adequados para os diversos
atendimentos nas comunidades.

Nacional

Proposta 02

Garantir condições de alojamento adequado para os profissionais das Equipes
Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) nas comunidades indígenas.

Nacional

Proposta 03

Garantir o fornecimento de materiais permanentes e insumos para todos os
estabelecimentos de saúde, assegurando boas condições de trabalho para os
profissionais da saúde indígena.

Nacional

Proposta 04

II Implantar e garantir manutenção permanente nos Sistemas de
Abastecimento de Água (SAA) e Melhoria Sanitária Domiciliar (MSD) em todas
as comunidades dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas do país.

Nacional

Proposta 05

Garantir tratamento e monitoramento da qualidade da água em todos os
Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) e disponibilizar filtros para
tratamento de água para consumo humano de uso doméstico em todas as
comunidades indígenas.

Nacional

Proposta 06

Articular junto aos municípios, estados e órgãos competentes, ações de
saneamento como coleta seletiva de lixo, tratamento de esgoto, limpeza das
comunidades e treinamento sobre reciclagem de resíduos sólidos para os
povos indígenas.

Nacional

Proposta 07

Garantir investimentos permanentes em Saneamento Ambiental, com o
fornecimento de água de qualidade, melhoria sanitária domiciliar (MSD) com
fossas sépticas e destinação adequada dos resíduos sólidos nas comunidades
indígenas.

Nacional

Proposta 08

Garantir recursos para a execução dos Planos Distritais de Saúde Indígena
(PDSI) com a construção de Edificações de Saúde Indígena e Saneamento
Ambiental em todas as comunidades conforme suas necessidades.

Nacional

Proposta 09

Articular com urgência junto aos órgãos competentes a legalização de todas as
Pistas de Pouso e Decolagem das comunidades indígenas.

Nacional
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Proposta 01

Articular e consolidar parcerias com Prefeituras, Governo do Estado e Forças
Armadas, visando garantir melhorias das edificações de saúde indígena e
saneamento ambiental nas comunidades indígenas.

Distrital

Proposta 02

Garantir recursos para a construção e ampliação dos estabelecimentos de
Saúde Indígena do DSEI Leste de Roraima.

Distrital

Proposta 03

Garantir o fornecimento de materiais de construção para as comunidades que
tenham a iniciativa de melhorar e construir os seus postos de saúde.

Distrital

Proposta 04

Dar continuidade à perfuração de poços, construção de castelos com
reservatório elevado, implantação e melhoria dos Sistemas de Abastecimento
de Água (SAA), análise e tratamento da água conforme o Plano Distrital de
Saúde Indígena (PDSI).

Distrital

Articular com outras instituições públicas e privadas parcerias para a
implantação do Plano de Saneamento Básico e Destino de Resíduos Sólidos
nas comunidades indígenas do DSEI Leste de Roraima.

Distrital

Disponibilizar ampliações nas redes de água e construção de soluções
alternativas, como pequenas caixas d’água e bombas para famílias mais
distantes e aumento dos castelos de água para comunidades maiores.

Distrital

Promover a implantação, melhoria e manutenção de novos sistemas de
comunicação (internet, telefonia móvel e fixa), energia solar e ampliação da
rede de internet Wi-Fi para todas as comunidades do DSEI Leste de Roraima.

Distrital

Promover a aquisição de equipamentos de Ultrassonografia portátil para as
Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI), com a capacitação de
médicos e outros profissionais de saúde que atuam nas comunidades
indígenas.

Distrital

Proposta 09

Promover a aquisição de geladeiras com placas solares para os postos de
saúde, para armazenamento de Vacinas, Insulina e Soro Antiofídico.

Distrital

Proposta 10

Garantir a aquisição e manutenção de grupos geradores e sistemas de energia
solar para atender todos os estabelecimentos de Saúde Indígena do DSEI Leste
de Roraima, visando à garantia de fornecimento de energia elétrica.

Distrital

Proposta 05

Proposta 06

Proposta 07

Proposta 08
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EIXO TEMÁTICO V - FINANCIAMENTO DA SAÚDE INDÍGENA:

Diretriz

Garantir o financiamento adequado e sustentável para o Subsistema de
Atenção à Saúde Indígena, com autonomia administrativa e financeira dos
Distritos Sanitários Especiais Indígenas, com a fiscalização do controle social,
dando assim transparência na transferência de recursos em respeito às
diversidades distritais e regionais.

Nacional

Proposta 01

Garantir recursos financeiros para a compra de materiais permanentes
(mobiliários e equipamentos em geral) para todas as unidades básicas de
saúde e casas de apoio dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas.

Nacional

Proposta 02

Garantir recursos financeiros suficientes no teto orçamentário dos Distritos
Sanitários Indígenas destinados às atividades de educação permanente e
capacitações para todos os profissionais técnicos administrativos (área meio).

Nacional

Proposta 03

Assegurar a aquisição de materiais e equipamentos através do Incentivo de
Assistência Especializada (IAE-PI) para fornecimento de órteses e próteses
dentárias e ortopédicas, bem como exames laboratoriais e diagnósticos que
não são oferecidos na rede do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena e dos
estados e municípios.

Nacional

Proposta 04

Assegurar que os gestores municipais utilizem os recursos do Piso de Atenção
Básica - PAB Fixo transferidos fundo a fundo para melhoria da atenção básica
com ações específicas e diferenciadas para a população indígena.

Nacional

Proposta 05

Articular com os gestores municipais a utilização dos recursos do Piso de
Atenção Básica - PAB Fixo e PAB Variável, visando à adoção de um protocolo
de atendimento que garanta acesso específico e diferenciado para os
indígenas que vivem em contexto urbano.

Nacional

Proposta 06

Articular com as Secretarias Estaduais de Saúde a utilização dos recursos
oriundos da Emenda Constitucional - EC 29 para instituir o PAB Estadual,
garantindo assim o fortalecimento da atenção básica nos municípios.

Nacional

Proposta 07

Assegurar que sejam adotadas medidas de suspensão dos recursos
disponibilizados na média e alta complexidade para os Estados e Municípios
que não cumprirem os atendimentos aos usuários indígenas.

Nacional

Proposta 08

Promover a distribuição dos recursos da saúde indígena observando as
especificidades e dificuldades de acesso dos Distritos Sanitários Especiais
Indígenas localizados na região Amazônica.

Nacional
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Proposta 09

Garantir orçamento justo e adequado para atender as demandas e a
assistência dos serviços de saúde para a população indígena, cumprindo
rigorosamente o que está aprovado nos Planos Distritais de Saúde Indígena
(PDSI).

Nacional

Proposta 10

Garantir autonomia aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas para implantar
suas próprias Relações de Medicamentos Essenciais - RENAME, baseando-se
nas especificidades regionais, garantindo assim uma lista de medicamentos
apropriada para atender a sua população indígena.

Nacional

Garantir o acréscimo de recursos no teto em litros ao invés de financeiro da
cota de combustível do DSEI Leste de Roraima para atendimento às ações de
saúde e reuniões que fazem parte da missão da SESAI.

Distrital

Garantir recursos financeiros para aquisição dos medicamentos padronizados
e dos medicamentos de alto custo que estão fora da Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais – RENAME Indígena, incluindo os medicamentos
manipulados de acordo com as necessidades dos pacientes indígenas.

Distrital

Garantir suprimento de fundo de pronto pagamento para aquisição de
insumos, medicamentos e materiais de consumo diários de forma urgente
para atender os pacientes que se encontram na CASAI Leste de Roraima e
Polos-Base.

Distrital

Assegurar a aquisição de passagens, diárias e gastos com locomoção
intermunicipal de pacientes em tratamentos de saúde e de seus
acompanhantes no DSEI Leste de Roraima.

Distrital

Assegurar recursos financeiros para a aquisição de equipamentos específicos
para o armazenamento e conservação de Vacinas e Imunobiológicos em cada
polo-base e na sede do DSEI Leste de Roraima.

Distrital

II Garantir recursos financeiros para o Programa de Saúde Bucal e demais
programas na aquisição de equipamentos, insumos, e a logística necessária
para o atendimento nas comunidades conforme o Plano Distrital de Saúde
Indígena (PDSI).

Distrital

Articular com os gestores municipais de Boa Vista a utilização dos recursos do
Piso de Atenção Básica para a implantação de uma Unidade Básica de Saúde
específica para atendimento aos indígenas não aldeados que vivem em
contexto urbano.

Distrital

Articular uma política específica para aquisição de medicamentos básicos nas
farmácias populares e também nas particulares para os pacientes indígenas,
garantindo o acesso aos medicamentos manipulados e de alto custo.

Distrital

Proposta 01

Proposta 02

Proposta 03

Proposta 04

Proposta 05

Proposta 06

Proposta 07

Proposta 08
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Proposta 09

Proposta 10

Garantir recursos orçamentários e financeiros para a contratação de equipes
de apoio, como cozinheiras, zeladores, vigias e serviços gerais, para os polosbase e postos de saúde.

Distrital

Assegurar que seja feita a prestação de contas nos Conselho Locais de Saúde
Indígena (CONLOSI) dos gastos de cada Região e Polo-Base.

Distrital

EIXO TEMÁTICO VI - DETERMINANTES SOCIAIS DE SAÚDE:

Diretriz

Proposta 01

Proposta 02

Proposta 03

Proposta 04

Proposta 05

Fortalecer as ações intersetoriais de promoção da saúde nas áreas da
educação, cultura, sustentabilidade, vigilância territorial, proteção ambiental e
segurança, e o fomento da segurança alimentar e da saúde mental
envolvendo os órgãos responsáveis nas três esferas de governo.

Nacional

Promover o fortalecimento da Agricultura Tradicional Indígena e agricultura
familiar, envolvendo profissionais e mão de obra local, como técnicos
agrícolas indígenas das comunidades, com apoio de parceiros locais,
organizações governamentais e não governamentais, e valorizando as
sementes tradicionais.

Nacional

Articular junto à Fundação Nacional do Índio (FUNAI) o acompanhamento dos
tuxauas e lideranças indígenas nos casos de invasão de garimpeiros,
fazendeiros, madeireiros, e outros.

Nacional

Interceder junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério da
Mulher, Família e Direito Humanos e Ministério do Meio Ambiente para que
reconheçam o Agente Territorial e Ambiental Indígena (ATAI) e o Agente
Comunitário Indígena de Segurança, garantindo recursos financeiros para os
mesmos atuarem nas terras indígenas.

Nacional

Respeitar e fazer respeitar o Direito à Consulta Prévia, Livre e Informada,
culturalmente adequado e de boa fé, garantido pela Convenção 169 da
Organização Internacional do Trabalho (OIT) em todos os projetos e leis que
tenham impactos ambientais, sociais, econômicos e culturais nas Terras
Indígenas.

Nacional

Garantir recursos para contratação de profissionais nutricionistas para
intensificar as ações de vigilância alimentar e nutricional por polos-base ou
regiões dos DSEIS.

Nacional
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Proposta 06

Proposta 07

Proposta 08

Proposta 09

Proposta 10

Proposta 01

Proposta 02

Proposta 03

Proposta 04

Fortalecer as ações e parcerias entre Equipes Multidisciplinares de Saúde
Indígena (EMSI), Escolas, Igrejas e Organizações Indígenas, para trabalhar
temas como violência, drogas e suicídios dentro das comunidades indígenas.

Nacional

Criar uma política de redução de danos para o uso abusivo de bebidas
alcoólicas e outras drogas lícitas e ilícitas entre usuários indígenas, e a
implantação de Centros Terapêuticos Diferenciados para o tratamento de
alcoolismo, drogas e outros vícios nas comunidades indígenas.

Nacional

Articular com as Organizações Indígenas, FUNAI e órgãos de Segurança Pública
para combater e inibir a entrada e o uso de bebidas alcoólicas e outras drogas
nas comunidades indígenas.

Nacional

Criar estratégias para a conservação, recuperação ambiental e manejo de
áreas degradadas nas terras indígenas, em parceria com órgãos de
conservação e proteção ambiental.

Nacional

Garantir que a FUNAI, IBAMA, ICMBIO, INPA e EMBRAPA apoiem as
Organizações Indígenas na elaboração do Plano de Gestão Territorial e
Ambiental - PGTA das terras indígenas.

Nacional

Firmar parcerias com os órgãos estaduais, municipais juntamente com a
FUNAI, MPF, MPE, Instituto Insikiran (UFRR), Diocese de Roraima e
Organizações Indígenas para o tratamento de dependentes químicos
indígenas de álcool e outras drogas, visando sua recuperação e reintrodução
no convívio em família e comunidade, com os profissionais e equipamentos
necessários.

Distrital

Adquirir alimentos regionalizados produzidos nas comunidades indígenas para
atender as atividades da saúde no DSEI Leste de Roraima e fornecimento de
merenda escolar em articulação com a Secretaria Estadual de Educação.

Distrital

Viabilizar projetos de criação de animais de pequeno e grande porte e
produção de hortifrutigranjeiros, em conjunto com a Secretaria do Estado do
Índio (SEI), FUNAI, MAPA, Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (SEAPA), ADERR, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMBRAPA) e Secretarias Municipais de Agricultura e Pecuária garantindo a
subsistência das famílias indígenas.

Distrital

Articular ações em regime de colaboração entre as instituições públicas
visando à disponibilização de exames e consultas especializadas para o
atendimento das populações indígenas.

Distrital
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Proposta 05

Articular com o Estado e Municípios o atendimento dos profissionais do
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS) nas comunidades indígenas.

Distrital

Proposta 06

Criar Centros de Recuperação do Estado Nutricional nas regiões, dando
condições de funcionamento com profissionais especializados e insumos.

Distrital

Proposta 07

Reconhecer os Agentes Comunitários Indígenas de Segurança e os Agentes
Territoriais e Ambientais Indígenas (ATAI), intercedendo junto ao Ministério
da Justiça para que apoie a sua atuação nas comunidades, na proteção e
vigilância das terras indígenas.

Distrital

Interceder junto ao Governo Federal e Ministério da Justiça visando o
reconhecimento da categoria de Agente de Vigilância e Monitoramento
Indígena para atuar nos seus próprios territórios.

Distrital

Buscar parcerias com Estado, Municípios, Exército Brasileiro e FUNAI para
realização de ações de saúde nas comunidades indígenas com especialistas
como oftalmologistas, neurologistas, ginecologistas, ortopedistas, psiquiatras
e cardiologistas, três vezes ao ano.

Distrital

Federalizar e articular junto ao Governo Federal a construção e melhorias nas
estradas e pontes que dão acesso às comunidades indígenas, incluindo a
construção de uma ponte sobre o Rio Uraricoera no Passarão, com o objetivo
de garantir atendimento dos povos indígenas pelos serviços de saúde.

Distrital

Proposta 08

Proposta 09

Proposta 10

EIXO TEMÁTICO VII - CONTROLE SOCIAL E GESTÃO PARTICIPATIVA:

Diretriz

Fortalecer as instâncias de controle social e gestão participativa, garantindo
condições para o funcionamento regular e o poder deliberativo dos Conselhos
Locais e Distritais de Saúde Indígena, a participação social, o direito de
consulta e o empoderamento das comunidades e organizações indígenas.

Nacional

Proposta 01

Determinar na eleição para Presidente do Conselho Distrital de Saúde
Indígena que o candidato tenha experiência, responsabilidade e compromisso
com povos e comunidades indígenas, perfil participativo e ativo nos
movimentos sociais, e conhecimento da Política Nacional de Atenção à Saúde
Indígena.

Nacional

Proposta 02

Assegurar as condições necessárias para o funcionamento dos Conselhos
Locais e Distritais de Saúde Indígena (CONLOSI e CONDISI), proporcionando
autonomia e independência, e contemplando suas necessidades de
transporte, equipamentos, insumos e recursos humanos.

Nacional
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Proposta 03

Proposta 04

Proposta 05

Proposta 06

Proposta 07

Proposta 08

Proposta 09

Proposta 01

Proposta 02

Respeitar e fazer respeitar as resoluções locais e distritais aprovadas conforme
os regimentos internos dos Conselhos Locais e Distritais de Saúde Indígena
(CONLOSI e CONDISI), no âmbito distrital e nas demais instâncias superiores.

Nacional

Garantir vaga para representantes indígenas em todos os Conselhos
Municipais de Saúde nas áreas de abrangência dos Distritos Sanitários
Especiais Indígenas (DSEI), para acompanhar e fiscalizar com direito a voz e
voto as ações e serviços de saúde nas redes municipais.

Nacional

Articular com os Conselhos Municipais e Conselho Estadual de Saúde para
envolver as secretarias correspondentes nas discussões que dizem respeito
aos direitos da população indígena nesses níveis de federação, assegurando o
apoio para a locomoção, estadia e alimentação dos conselheiros indígenas.

Nacional

Promover encontros e seminários entre conselheiros de saúde e organizações
indígenas, para discutir a importância dessas instâncias de controle social e
fortalecer a saúde indígena nas comunidades indígenas dos distritos.

Nacional

Garantir a realização de cursos de formação continuada para conselheiros
locais e distritais de saúde indígena, com conteúdo, certificados e carga
horária definidos de forma participativa.

Nacional

Garantir recursos financeiros e promover a formação continuada dos
secretários executivos do Conselho Distrital de Saúde Indígena (CONDISI) e
dos secretários de Conselhos Locais de Saúde Indígena (CONLOSI).

Nacional

Garantir recursos orçamentários e financeiros para a construção de escritórios
para os Conselhos Locais de Saúde Indígena sediados nas comunidades, com
equipamentos de computador com acesso a internet, impressoras, caixas
amplificadas, projetor de datashow, mesas, arquivos e materiais de consumo
em todas as regiões.

Nacional

Assegurar que o Presidente do Conselho Distrital de Saúde seja indígena,
acompanhe o movimento indígena, tenha experiência na saúde indígena,
compromisso com o Regimento Interno do CONDISI, e que não tenha cargos
ou acordos políticos que comprometam as ações do controle social.

Distrital

O processo de escolha do Coordenador Distrital tomará como referência o
direito de consulta previsto na Convenção 169 da OIT, devendo ser indígena,
com formação superior e conhecimento da Política Nacional de Atenção à
Saúde Indígena, indicado pelas regiões através dos conselhos locais, escolhido
de forma democrática por votação em reunião do Conselho Distrital.

Distrital
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Proposta 03

Proposta 04

Proposta 05

Proposta 06

Proposta 07

Proposta 08

Proposta 09

Assegurar a logística de transporte específica e adequada para atender às
necessidades do Controle Social e Assessoria Indígena em suas visitas às
comunidades das onze regiões do DSEI Leste de Roraima.

Distrital

Dar continuidade ao Programa de Formação Continuada para Conselheiros
Locais e Distritais do DSEI Leste de Roraima, oferecendo condições para a
realização de cursos em cada região, duas vezes ao ano, em parceria com o
Instituto Insikiran da Universidade Federal de Roraima (UFRR).

Distrital

Articular com o Estado e os Municípios a realização de seminários envolvendo
o Conselho Distrital, Conselhos Locais, Secretários Municipais, Secretário
Estadual de Saúde e FUNAI, para discutir as atribuições e obrigações para o
atendimento aos povos e comunidades indígenas nos diversos níveis de
complexidade.

Distrital

Garantir a contratação de quatro assessores indígenas, respeitando as
decisões de escolha das regiões, conforme aprovado em 2016 pelo Conselho
Distrital de Saúde Indígena (CONDISI).

Distrital

Garantir a participação dos Conselhos Locais e do Conselho Distrital de Saúde
Indígena no planejamento e realização dos cursos para Agentes Indígenas de
Saúde (AIS), Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN), e outros profissionais
de saúde.

Distrital

Dar condições para que os Conselhos Locais e o Conselho Distrital tenham
recursos suficientes como transporte terrestre, aéreo e fluvial exclusivos para
as atividades do Controle Social em área, bem como transporte exclusivo para
o atendimento em área urbana.

Distrital

Garantir apoio com transporte, alimentação e hospedagem dos
representantes indígenas nas reuniões dos Conselhos Municipais de Saúde,
em articulação com as Secretarias de Saúde dos municípios.

Distrital
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