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Edição Especial – 4a Conferência Nacional de Saúde Indígena 

 
 

 Editorial 
 

Os povos Indígenas falando como querem ser tratados 

 

 
Comunidade indígena debatendo com o CNS a conferência 
 
 

“Distrito Sanitário Especial Indígena: território de produção de saúde, proteção da vida e 
valorização das tradições”. Esse será o tema da 4a Conferência Nacional de Saúde Indígena (4a 
CNSI), momento em que os povos indígenas falam como querem ser tratados  em relação à 
saúde. 

A primeira Conferência de Saúde Indígena (realizada em 1986) aprovou propostas que 
estruturaram institucionalmente a atenção à saúde indígena.  A segunda, realizada em 1993, 
reafirmou as propostas da primeira e aprovou a criação dos Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas (Dsei), como forma de garantir aos povos indígenas o direito ao acesso universal e 
integral à saúde. Os Dsei são unidades organizacionais da FUNASA e devem ser entendidos 
como base territorial e populacional sob responsabilidade sanitária claramente identificada.   

Em 1999, o Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) assumiu a 
responsabilidade da assistência à saúde aos povos indígenas com proposta amplamente discutida 
com os atores envolvidos (ONGs, lideranças indígenas, Universidades, Estados e Municípios) 
com o propósito de garantir o acesso à atenção integral à saúde de acordo com os princípios do 
Sistema Único de Saúde e na 3a CNSI (em 2001) a iniciativa foi aprovada por ampla maioria.  

A 4a CNSI é o momento de avaliação dos avanços em relação à assistência e é nela em 
que serão discutidas com a sociedade formas de viabilizar o acesso à saúde respeitando as 
diversidades cultural e regional. 

Discutir e aprovar propostas que busquem a valorização da vida e a saúde, nas 
conferências e outras instâncias do SUS, representa um momento ímpar no reconhecimento de 
direitos desses povos.  
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 Entrevista 
 
“Teremos nesta Conferência mais de 200 povos reunidos, com diversas 

etnias e várias manifestações culturais e idiomas diferentes”. 
  
A 4a Conferência Nacional de Saúde Indígena está sendo coordenada pela Fundação 
Nacional de Saúde/FUNASA. O Coordenador do Departamento de Saúde Indígena e da 
4a CNSI, Alexandre Padilha  falou um pouco da organização desses trabalhos. 
 
1 – Como a FUNASA, por meio do Departamento de Saúde Indígena, está pensando a 
estrutura e a realização da 4a CNSI, em parceria com o Conselho Nacional de Saúde? 

 
O CNS faz parte da Comissão Organizadora da 4a 
CNSI. Estamos mobilizando os 34 Conselhos Distritais 
de Saúde Indígena e lideranças dos povos indígenas, 
na intenção de ter uma participação ampla nas etapas 
locais, regionais e a nacional. 

As etapas locais estão acontecendo dentro das 
aldeias para facilitar a participação de lideranças 
tradicionais que não falam a língua portuguesa e 
permite a participação de povos que residem em 
aldeias de difícil acesso, mas o mais importante é que 
vai permitir a participação das mulheres indígenas 
nesta etapa.   

Alexandre Padilha    
 
2 –  Qual os objetivos desta Conferência? 
 
Essa é a 4a CNSI e ela tem um papel importante, que é de avaliar os avanços ocorridos 
de 1999 a 2005, período que o Ministério da Saúde/FUNASA assumiu a responsabilidade 
na assistência à saúde dos povos indígenas. Temos a intenção de buscar maior 
compromisso e participação dos gestores municipais e estaduais no fortalecimento do 
espaço de controle social pelos Conselhos Distritais de Saúde e, também, estamos 
chamando a atenção nesta Conferência para a questão dos Territórios, que consideramos 
espaços de produção de saúde e proteção da vida. 
 
 
 
 



 
 
 
3 – Quais as propostas implementadas das últimas Conferências de Saúde Indígena? 
 
Temos propostas importantes aprovadas nas Conferências de Saúde Indígena que estão 
sendo implementadas, mas a principal é o fortalecimento do controle social e Dse´s. Hoje 
os Conselhos Distritais de Saúde Indígena são espaços importantes de acompanhamento 
das ações de saúde, fiscalização dos recursos e espaços de exercício do controle social. 
 
4 – Qual o público da Conferência? 
 
Em primeiro lugar a Conferência terá como representantes dos usuários  apenas os 
indígenas, mas o público não é somente esse.  A Conferência será dirigida a todos que 
atuam no SUS e buscam a melhoria da atenção à saúde dos povos indígenas. As 
pessoas interessadas em participar destas atividades terão acesso por meio dos 
Conselhos Estaduais de Saúde. 
 
5 – Explique um pouco a questão da participação em relação aos territórios? 
 
Os Distritos Sanitários Especiais Indígenas tem o território delimitado a partir das 
experiências históricas, antropológicas e da organização social dos índios. Um exemplo 
que temos é o Distrito Sanitário do Litoral Sul, dos Povos Guarani, eles migram de uma 
Região para outra, de um Estado para outro e por isto o Distrito está  envolve uma série 
de Estados, do Sul até o Rio de Janeiro. Neste caso a Conferência Distrital estará 
acontecendo para esse território compreendendo  cinco Estados. 
 
6 – Qual a diferença desta Conferência das anteriores? 
 
A diferença mais importante é o envolvimento das estruturas do controle social como o 
CNS e de outros espaços de controle social do SUS. E vamos ter uma presença mais 
ativa e protagonista das lideranças indígenas que participam dos Conselhos Distritais 
Indígenas. Pela primeira vez, a indicação da comissão organizadora passa pelos 
Conselhos Distritais Indígenas e teremos indígenas em todas as comissões especiais. 
 
7 – Qual a expectativa em torno das propostas que serão aprovadas na 4a CNSI? 
 
Temos como expectativa a continuidade na implantação dos Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas. Reforçar a autonomia dos Distritos enquanto unidade gestora, articulados com 
o conjunto de outros atores; reforçar os mecanismos de contratualização que possa ter 
entre as três esferas e principalmente o fortalecimento do controle social. 
 
 Informações sobre a Conferência 

 
A 4a Conferência Nacional de Saúde está amplamente discutida no Conselho Nacional de 
Saúde com a participação dos diversos representantes das lideranças indígenas. As 
informações sobre a 4a CNSI estarão disponíveis na página do CNS, assim como, o 
Regimento da Conferência.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 4a Conferência Nacional de Saúde Indígena 

 
 
“Distritos Sanitários Especiais Indígenas: território de produção de saúde, proteção 

da vida e valorização das tradições” 
 
A 4a Conferência Nacional de Saúde Indígena, convocada pela Portaria Ministerial 

nº 963 de 23 de junho de 2005, acontecerá em 2006, de 28 a 31 de março, em Brasília. O 
encontro tem objetivo de avaliar a situação de saúde nos Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas – DSEI´s e do Subsistema Indígena no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
bem como propor diretrizes e ações para promover a saúde dos povos indígenas com 
controle social. 

O tema central da 4ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, que deverá orientar 
as discussões nas distintas etapas da sua realização, será: “Distrito Sanitário Especial 
Indígena: território de produção de saúde, proteção da vida e valorização das 
tradições”. 

O encontro promete reunir, em suas diversas etapas, representantes indígenas 
escolhidos pelas comunidades, representantes de órgãos públicos, profissionais de 
saúde, organizações indígenas, entidades de apoio ao movimento indígena, instituições 
de ensino e pesquisa que contribuem com as ações de atenção à saúde. 

A 4a CNSI terá abrangência nacional, mediante a realização das etapas Locais, 
Distritais e a Nacional. As etapas têm o objetivo de discutir o documento-base, formular  
relatórios com propostas para as comunidades indígenas e para os Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas e também indicar delegados para etapa Distrital.  

É importante lembrar que a etapa Distrital vai analisar o documento-base e os 
relatórios das Conferências Locais, eleger os delegados para a etapa nacional, e elaborar  
propostas para os Distritos Sanitários e para etapa nacional, produzindo um relatório que 
será encaminhado à Comissão Organizadora Nacional, até o dia 07 de março de 2006. 

A Etapa Nacional vai analisar o Documento-Base acrescido do consolidado das 
propostas aprovadas nas Conferências Distritais Indígenas, produzindo um relatório que 
será votado na 4ª Conferência Nacional de Saúde Indígena.  
 A Comissão Organizadora da Conferência será indicada pelo pleno do CNS, com 
composição paritária. O Regimento da Conferência está disponível na página do CNS na 
internet: http://conselho.saude.gov.br 
 
 
Calendário 
 
Etapa Local – até 30 de outubro de 2005; 
Etapa Distrital – até 31 de dezembro de 2005; 
Etapa Nacional – de 28 a 31 de março de 2006. 

 
 
Eixos temáticos 
 

Direito à Saúde; • 
• 
• 
• 
• 

Controle Social e Gestão Participativa; 
Desafios Indígenas Atuais;  
Trabalhadores indígenas e não indígenas em saúde; 
Segurança Alimentar, Nutricional e Desenvolvimento Sustentável. 

  

http://conselho.saude.gov.br/


 
 
 
 
Comissões 
 
A Conferência será composta pelas seguintes comissões: 
 

• 
• 
• 
• 

 

Comissão Organizadora; 
Comissão de Relatoria; 
Comissões Especiais de Comunicação e de Infra-Estrutura; 
Comissão Executiva. 

 
 
Despesas 

As despesas com hospedagem de delegados dos segmentos de 
usuários e trabalhadores serão custeadas pelo Ministério da Saúde. 
A alimentação será fornecida a todos os delegados. 
 
As despesas com o deslocamento dos Delegados Distritais dos 
seus Distritos de origem até Brasília serão de responsabilidade da 

Coordenação Regional da FUNASA e respectiva chefia de Distrito Sanitário Especial 
Indígena 
 

 
 Saiba mais  

 
 
Casas de Saúde do Índio – denominadas Casas de Saúde (Casai), são estruturas não 
executam ações médico-assistencial, funcionam basicamente como locais de recepção e 
apoio entre a aldeia e a rede de serviços do SUS, localizando-se em Municípios de 
referência e algumas nas Capitais dos Estados. 
 
Comissão Intersetorial de Saúde Indígena (Cisi) – é uma comissão do Conselho 
Nacional de Saúde e conta com a participação de instituições públicas, organizações não 
governamentais, organizações de representações indígenas e conselheiros nacionais.  
 
Conselhos Distritais de Saúde – são instancias de controle social de caráter deliberativo 
e constituído de acordo com a Lei 8.142/90. A sua composição é paritária e são 
formalizadas pelo Presidente da Funasa, mediante Portaria Ministerial publicada em 
Diários Oficial. 
 
Conselhos Locais – são constituídos por representantes das comunidades indígenas da 
área de abrangência dos pólos-base, incluindo lideranças, professores indígenas, agentes 
indígenas de saúde, especialista tradicionais, parteiras e outros. 
 
Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dsei) – corresponde a uma unidade 
organizacional da Funasa e deve ser entendido como uma base territorial e populacional 
sob responsabilidade sanitária claramente identificada. Os territórios  foram delimitados 
num processo de construção com as comunidades indígenas, profissionais e instituições 
de saúde. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 Fique ligado 
 

 
Seminários Regionais de Comunicação, Informação e Informática em Saúde é 

aprovado pelo CNS 
 
Seminário Nacional de Comunicação, Informação e Informática em 
Saúde: Pacto pela Democratização e Qualidade da Comunicação e 
Informação em Saúde  
 

Tendo como referência as propostas aprovadas no Eixo de 
Comunicação e Informação em Saúde da 12a Conferência Nacional de 
Saúde em 2003, o Conselho Nacional de Saúde aprovou a realização de 

Seminários Regionais de Comunicação, Informação e Informática em Saúde. 
Os seminários regionais antecedem o Seminário Nacional de Comunicação, Informação e 

Informática em Saúde: Pacto pela Democratização e Qualidade da Comunicação e Informação em 
Saúde nos dias 08 e 09 de dezembro de 2005. 

Os objetivos das etapas regionais são: debater as possíveis mudanças e o 
aperfeiçoamento necessário e/ou lacunas porventura existentes, bem como estratégias para sua 
implementação visando o aprimoramento da Política Nacional de Comunicação, Informação e 
Informática em saúde em sua expressão nacional e municipal; Sensibilizar a formação de 
Comissões de comunicação e informação em saúde no âmbito dos conselhos estaduais e 
municipais; consolidar o processo de constituição e manutenção do Cadastro Nacional de 
Conselhos de Saúde.  

O Seminário Nacional é preparatório para I Conferência de Comunicação, Informação e 
Informática em Saúde, aprovada na 12a CNS e com data a ser definida no próximo planejamento 
de trabalho do CNS em 2006. Tais iniciativas representam um esforço do Conselho Nacional de 
Saúde no sentido de incentivar as discussões e o fortalecimento da comunicação e informação em 
saúde no controle social.  

Os Seminários Regionais de Comunicação, Informação e Informática em Saúde começam 
pela Região Norte. A primeira atividade acontecerá no Estado do Amazonas (Manaus)  nos dia 25, 
26 e 27 de agosto de 2005., na Avenida Djalma Batista, S/N, Prédio da Reitoria da Universidade 
Estadual Amazonas (UEA) – Manaus/AM. 

A expectativa da comissão organizadora é que a atividade aconteça animada pelo ritmo e 
alegria do povo da Região. 

 
 Expediente 
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Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Anexo B. Sala 109b. 
CEP: 70.058-900 Brasília-DF. Fone: (61) 3315-2150/2151 e 3315-3566 
http://conselho.saude.gov.br   –  e-mail: cns@saude.gov.br  
 
Não querendo mais receber o informativo do CNS, enviar mensagem para: cns@saude.gov.br 
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