RELATÓRIO
CONFERENCIA E CONSELHO LOCAL DE SAUDE NO DISTRITO
· DE IAUARETÊ
A

,

No dia 22 e 23 de março de 2001, às 09:00hs da manhã, o Sr. Basílio - Presidente da
COIDl, fez a abertura da Conferência Local de Saúde e passou a vez para a Rosimere Supervisora da área do médio e alto Waupés e Papuri. Então eu (Rosimere) me apresentei
falei da minha função na FOIRN dentro do DSEI. Fazendo com que eles entendam que o
trabalho da FOIRN, esse ano é apenas fazer o Controle Social. Falei um pouco, o que é
Controle Social e para que o Controle Social funcione é necessário que os Conselheiros
Locais entendam como se faz o controle. Para conferir quantos conselheiros locais estavam
presente, foi feito a chamada dos mesmos conforme a lista, estiveram presente lideranças
de comunidades e associações. Os conselheiros presentes foram:
- João Batista de Lima-Titular (Médio Waupés)
- Oscar dos Santos - Titular (Rio Papuri)
- Honório Garcia - Titular (Rio Papuri)
- Miquelina Almeida - Titular (Rio Papuri)
Para minha surpresa -as pessoas que estavam na relação, muitos não sabiam que faziam
parte do Conselho Local. Então expliquei que as pessoas foram escolhidas ano passado. E
eles me disseram que o fato de não estarem sabendo que faziam parte do Conselho Local de
Saúde é porque ninguém havia comunicada a eles, por esse motivo não houve participação
dos mesmos no Conselho Locais passado. Após esclarecer as dúvidas e percebi que eles
haviam entendido, fiz a leitura de sugestão de tema para a discussão, expliquei um pouco
para facilitar nas respostas.

1º Tema: ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
•
Principais problemas de saúde: diarréia, micose, foruncúlo, vômitos, reumatismo,
verminose, gripe, doenças de vista, cáries, conjuntivite, paralisia, tuberculose e tracoma.
+
O que está sendo feito para resolver este problema: formação de agentes de saúde
locais, pajés e kumuã (benzedores).
+
Para melhorar a situação é preciso: criação de saneamento básico, mais médicos
especializados em cada área,
+
Informação: pouca informação para redução de doenças, porém está iniciando com a
formação de Agentes de Saúde no Centro de Iauaretê e nas comunidades.
,
'
•
População sem Assistência: Santo Atanásio, Cabarí, Piracema, Waguiá e São
Fernando.
+
Organização no Distrito: Implantação de Pólos Bases e Formação dos AIS
•
[nstituições responsáveis: SEMSA, SSL, FOIRN e CSE.
•
Qualidade de Atendimento: Atualmente está menos satisfatório. Motivo: Falta de
médico permanente no hospital. Atendimento muito limitado.
+
Outros atendimento: SSL (Saúde Sem Limites); Pelotão (Quartel); Hospital São
Miguel e Remédios Caseiros (Ervas Medicinais);
•
Como está sendo feito: O atendimento está sendo realizado nos postos de saúde da
SSL, Militares, Hospital São Miguel, Pajés e Kumuãs.
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Os pontos colocados foram lidos e discutidos. Após isso foi formando 5(cinco) grupos, para
poderem responder melhor. Assim que todos terminaram de responder foi feito a
apresentação dos trabalhos, através de sorteio de numeração. No período da tarde,
passamos para outro ponto, também fiz a leitura de todas as questões e expliquei, depois
disso partiram para o trabalho em grupo.

2° Tema: PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE E CONTROLE SOCIAL
•
Existe Conselho Locais e Distritais de Saúde: Pela divisão geográfica do Distrito, a
composição do Conselho, contempla representantes de todos os povos.
+
O Conselho Distrital e Local foi formado porque houve necessidade para que a
instituições conveniadas, cumpram seus metas de atividade no DSEI.
•
Não teve a participação na elaboração das ações de Atenção a Saúde.
•
Não temos conhecimento do Plano de Saúde do Distrito, por isso nunca teve
participação das atividades propostas.
+ O Conselho Distrital acontece 4(quatro) vezes por ano, ou seja, 2(duas) reuniões
semestrais. Quanto o Conselho Local de Saúde acontece 2(duas) vezes por ano, ou seja,
l(uma) reunião por semestre.
•
Aqueles que participaram das reuniões conhecem um pouco sobre a política e leis
da Saúde.
+
Sim, as decisões dos Conselheiros estão sendo implantados.
+
Sim, a prestação de contas da aplicação dos recursos da saúde foi apresentado e
aprovado pelo Conselho Distrital .
No dia 23/03 às 8:00hs da manhã reunimos novamente para dar continuidade as atividades.

3° Tema: RECURSOS HUMANOS
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•
Sim, os profissionais estão atendendo bem a população e o AIS(Agentes Indígenas
de Saúde, acompanham as equipes de saúde na suas comunidades. Quando necessário
fazendo remoção de pacientes das bases para o Distrito e também para São Gabriel..
•
O curso no ano passado só teve uma vez, uma de novatos em Taracuá e os antigos
em São Gabriel da Cachoeira durante 15 dias. Precisamos de mais curso para o uso de
antibióticos e poucá supervisão. ·
+
As comunidades não estão muito contente, pois querem que os agentes aprendam
mais, para o bem da população indígena.
+ , Os AIS deve em primeiro lugar, reunir a comunidade para ver a situação de saúde e
falar como vai ser o trabalho junto com a comunidade. Fazer visita domiciliar e ensinar
como se prevenir das doenças.
•
Nas comunidades as escolas tem diferentes maneiras de ensinar e educar, depende
muito do professor, mas precisa que o professor não ensine só as matérias, mas incluir
também educação sobre saúde.
+
Nem todos o professores são capacitados para falar sobre saúde. Porque cada
professor se preocupa mais em ensinar, português, matemática e outros, e esquecem que
saúde também é importante.
4º Tema: ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE.
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+ · As comunidades não dispõe de água própria para o consumo.· Em algumas
comunidades, alguns agentes de saúde começaram a trabalhar, mas não deu para terminar
por causa dos representantes de saúde que não deram a continuidade do trabalho.
+
As comunidades não são auto suficiente na produção de alimentos. pois precisam de
alguém para orientar como plantar e como cuidar. ·
•
Muitas comunidades trabalham para o próprio sustento, não trabalhàm para seu auto
sustento, pois não há mercado de venda
•
Os recursos utilizados como: caça, pesca, madeira, cipó, estão se esgotando, pois
está sendo usado sem controle.
+
Não os materiais usado para construção das casas, não se encontra com facilidade,
pois o · que tem fica muito distante e nem todos lugares tem cipó, caraná e madeira
apropriada para construção.
+
As comunidades, vendo esse problema, acha que precisar preservar melhor esses
materiais que estão quase instintos, para evitar que se acabe.
+
As comunidades tem urna proposta, ou seja, acham que precisar ser realizadas as
criações de piscicultura e avicultura. Para um melhor acompanhamento precisa de um
instrutor ajude nas atividades.
•
Para promover o uso sustentável e durável dos recursos disponíveis, precisamos de
mais apoio das autoridades competentes.
Em termo de mudança.
Ponto positivo: A população estão recebendo mais atendimento do que nos anos anteriores.
Õs AIS, estão recebendo curso de capacitação. Os profissionais de saúde atuando na área,
as lideranças e médicos tradicionais trabalhando em conjunto, quanto as organizações em
geral.estão começando a entender a importância que tenha equipe de saúde em todo lugar.
A equipe- de saúde esteve presentes na discussão nos dois dias da reunião, onde as
lideranças questionaram sua atuação e pediram explicação da equipe. A Noely e o Manoel,
esclareceram as dúvidas que as lideranças, os conselheiros e os outros participantes tinham.
Por isso a população do Distrito de lauaretê, esperam que a saúde indígena melhore. Nessa
Conferência Local de Saúde, foram escolhidos dois Conselheiros Locais: o Sr. Oscar Maia
dos Santos e o Sr. Leonidio Andrade, que irão representar o Distrito de Iauaretê(médio, alto
Waupés e Papuri), para defender os direitos da população indígenas para o ano de 2002 na
m Conferência Nacional de Saúde em Brasília.
Este relatório foi feito e assinado por mim,
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Rosimere M.ª Teles Vieira
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