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PROPOSTA DE ATENDIMENTO A SAÚDE PARA A POPULAÇÃO INDÍGENA
DO MUNICÍPIO DE BARCELOS - ELABORADA PELA ASIBA - ASSOCIAÇÃO
,.,··

INDÍGENA DE BARCELOS RELATIVO AO ANO DE 2101.

Esta proposta foi elaborada a partir de :
Reunião com maioria das lideranças indígenas do município ocorrida quando da
Assembleia Geral que aconteceu nos dias 09,10, 11 de junho de 2000 , sendo que
ficou reservado o dia 10 somente para discussão a respeito do DSEI. Esta reunião
contou ainda com a presença das seguinte entidades FOIRN , FUNAI, CÂMARA
MUNICIPAL, ISA .
03 Reuniões ocorridas nos bairros São Sebastião e Aparecida onde residem
maioria dos indígenas da sede do município.
03 Reuniões da Diretoria da ASIBA com 'partídpação da SECOYA - FIOCRUZ FUNAI.

PRINCIPAIS PRIORIDADES :
Foi considerado como as principais prioridades para um atendimento condigno aos
indígenas que vivem no nosso município os itens abaixo relacionados :
CRIAÇÃO DE 04 POLOS BASE - cujo os locais estratégicos foram escolhidos os
seguintes:
REGIÃO ALTO RIO NEGRO ( NO MUNICÍPIO) O Polo Base será instalado na
Comunidade de Canafé e abrangerá as seguintes Comunidades : Santa Rita,
Cumaru, Thomar, Baturité, Rio Arirarhá,São Luiz, e sítios próximos
REGIÃO RIO PADAUIRI : o Polo Base será instalado no Comunidade Tapera e
abrangerá as seguintes Comunidades: Campina do Rio Preto, Acuquaia, Acuacú,
Ararinha, Ararão, Vila Conceição, Floresta e sítios próximos.
REGIÃO BAIXO RIO NEGRO (NO MUNICÍPIO) : O Polo Base será instalado
na Comunidade Carvoeiro e abrangerá as seguintes Comunidades Caures,
Moura,Santa Helena, Cajú, Lago Grande Tapera do Caurés e sítios próximos.

••

REGIÃO RIO UNINÍ : o Polo Base será instalado na Comunidade Tapiira e
abrangerá as seguintes Comunidades : Lago das Pedras, Terra Nova, Democracia
Floresta II , Aracu ,Manapanã, Vista Alegre; São Lázaro e sítios vizinhos.

Em cada Polos Base haverá a presença de 01 Técnico de Enfermagem, que será
responsável pelo atendimento.
As Comunidades próximas a sede do muruopio : Ponta da Terra, Limão,
Valerio,Bolixu,Piloto, Santo Antonio,Marará,Mariuá,Pedro II, Lago Grande e sítios
próximos devem ser atendidos pela Coordenação Central de Barcelos.
COORDENAÇÃO CENTRAL EM BARCELOS: devido residir na sede do
município e em sítios próximos uma população aproximada de 1.200 indígenas, e
também levando em consideração que é na sede.do município que são enviados os
casos especiais para tratamento de saúde ficou estabelecido que deve haver uma
equipe médica permanente na cidade de Barcelos.
Equipe esta que deverá ser formada pelos seguintes profissionais:

01 médico
01 enfermeira
01 odontólogo
02 técnico de enfermagem

Também foi estabelecido a necessidade da construção da Casa de Saúde Indígena,
onde alojará os indígenas que residem no interior após alta hospitalar,mas que
ainda estão em convalescência.
Também foi sugerido a criação da Equipe Multidisciplinar Volante cuja finalidade
sera o atendimento ao interior.
Equipe está que deverá ser formada pelos seguintes profissionais :
01 médico
01 enfermeira
01 odontólogo
01 técnica enfermagem
01 enfermeira responsável pela formação AIS
01 técnico laboratorista
- responsável também pela formação •
Quanto a contratação de Agentes de Saúde Indígenas somente podemos opinar
após reunião de trabalho com a Secretária Municipal de Saúde. Devido a mesma já
possuir o seu quadro de Agentes de Saúde.

e Posto de
Saúde,como também das aquisições dos equipamentos médicos e de transporte e
O mesmo ocorrerá quando as obras de construção

de Polo Base

comunicação.

CONTROLE SOCIAL
Levando em consideração que somente até o presente momento a única
oportunidade que tivemos de levar ao conhecimento dos indígenas residente no
nosso município, da existência desta oportuna condição de assistência a saúde que
está sendo proporcionada pelo Governo Brasileiro'por intermédio do Ministério da
Saúde foi na Assémbleia Geral.
•
E também levando em consideração que é imperativo do DSEI a existência do
Conselho Local de Saúde Indígena sugerimos que seja colocado como prioridade o
controle social no referido Projeto.
·
Propomos de imediato que seja realizada uma visita as comunidade para que
sejam realizdas reuniões para escolha do representante que deverá participar da
Reunião para Criação do Conselho Local de Saúde Indígena de Barcelos. Como
também para levar ao conhecimento dos mesmos esse novo modelo de assistência
a saúde.

FORMAÇÃO DOS AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE •
Uma constante reclamação que recebemos dos que vivem no interior do nosso
município é da pouca profissionalização dos agentes de saúde. Sabemos que talvez
esta culpa não seja dos mesmos, mas sim, do pouco ou quase nenhum
treinamento que os mesmos recebem.
Portanto sabedores que somos que o principal fim do referido Convênio é a
Formação do Agente de Saúde Indígena, ficamos na expectativa que realmente
esta parte receba toda a atenção. Pois sabemos que podendo contar com pessoas
de melhor nível profissional nossos companheiros poderão receber um
atendimento condigno.
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