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Um quadro sinóptico com os impactos relacionados à saúde indígena aparece 2011
no documento do PBA-CI, nas páginas 402 e 403 do Volume II. Os impactos,
retirados do EIA, se diferenciam para cada território estudado. Os mais

de

peixes por metais
pesados decorrente PBA-CI
da

Volume II, p. 402-
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Volume II, p. 402403
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"1) Medidas ligadas ao Poder Público, a serem implementadas em diferentes
etapas:
a) Ações até o leilão: 1. Criação de grupo de trabalho para coordenação e
articulação das ações governamentais referentes aos povos e terras
FUNAI
Reestruturação

Parecer nº 21/2009

PAC (“GEPAC- Belo Monte”) para viabilizar as seguintes ações concernentes

do

Distrito

Sanitário

Especial

Indígena

indígenas impactadas pelo empreendimento, no âmbito do Comitê Gestor do 30/set/09

a:
• Reestruturação do atendimento à saúde indígena pelo DSEI na região de
Altamira".

(DSEI)

"Fortalecer a rede de assistência em saúde dos povos indígenas residentes
nas terras indígenas da jurisdição do Distrito Sanitário Especial de Saúde
PBA-CI

Plano Operativo do Indígena (DSEI) Altamira através de ações de reestruturação, prevenção e
PBA-CI, p. 49

controle de doenças, promoção e recuperação da saúde, favorecendo

fev/13

melhores indicadores de saúde e de qualidade de vida da população
indígena."
"1) Medidas ligadas ao Poder Público, a serem implementadas em diferentes
Prazos

FUNAI

Parecer nº21, Funai etapas:
a) Ações até o leilão: 1. Criação de grupo de trabalho para coordenação e

30/set/09
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articulação das ações governamentais referentes aos povos e terras
indígenas impactadas pelo empreendimento, no âmbito do Comitê̂ Gestor do
PAC (“GEPAC- Belo Monte”) para viabilizar as seguintes ações concernentes
a:
• Reestruturação do atendimento à saúde indígena pelo DSEI na região de
Altamira;"
"1) Medidas ligadas ao Poder Público, a serem implementadas em diferentes
etapas:
a) Ações até o leilão: 1. Criação de grupo de trabalho para coordenação e
articulação das ações governamentais referentes aos povos e terras
FUNAI

Parecer nº 21/2009

indígenas impactadas pelo empreendimento, no âmbito do Comitê Gestor do 30/set/09

Articulação

PAC (“GEPAC- Belo Monte”) para viabilizar as seguintes ações concernentes

institucional

a:
• Reestruturação do atendimento à saúde indígena pelo DSEI na região de
Altamira;"

PBA-CI

Plano Operativo do
PBA-CI, p. 49

"O Programa de Saúde Indígena será coordenado por Especialista que terá a
função de promover as articulações com o DSEI e as comunidades indígenas fev/13
buscando a implementação das ações de responsabilidade do empreendedor
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em harmonia com aquelas de competência do DSEI, sempre buscando apoiar
ao

DSEI,

em

prol

de

um

objetivo

comum.

Isso será feito tomando por base os compromissos assumidos no Plano de
Ação Emergencial de Saúde Indígena (PAESI) e já incorporados a esse
Programa, que conforme informado anteriormente, estabelece as ações de
responsabilidade do empreendedor, no bojo do PBA-CI. As ações,
principalmente as de capacitação e formação de recursos humanos, deverão
ser programadas, coordenadas e acompanhadas pela equipe técnica do
DSEI, cabendo à Norte Energia apoiar na realização de todas as
capacitações previstas. O acompanhamento das ações será realizado
juntamente com as coordenações de gestão, edificação, saneamento e de
saúde da SESAI/DSEI, bem como a participação do controle social, através
do CONDISI – Conselho Distrital de Saúde Indígena, para que se possa
avaliar o cumprimento das ações."
Política Nacional de
Atendimento

à

Saúde dos Povos
Indígena

Política Nacional de "O propósito desta política é garantir aos povos indígenas o acesso à atenção
MS

Atenção à Saúde integral à saúde, de acordo com os princípios e diretrizes do Sistema Único
dos

Povos de Saúde, contemplando a diversidade social, cultural, geográfica, histórica e

Indígenas, p. 13

política de modo a favorecer a superação dos fatores que tornam essa

mar/02
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população mais vulnerável aos agravos à saúde de maior magnitude e
transcendência entre os brasileiros, reconhecendo a eficácia de sua medicina
e o direito desses povos à sua cultura."
Avaliação

Transparência

FGV

Avaliação FGV

Política Nacional de
MS

Atenção à Saúde
dos

Povos

Indígenas, p. 21

Espaços

"Os Conselhos Distritais de Saúde serão instâncias de Controle Social, de
caráter deliberativo e constituídos de acordo com a Lei no 8.142/90,
observando em sua composição a paridade de 50% de usuários e 50% de mar/02
organizações governamentais, prestadores de serviços e trabalhadores do
setor de saúde dos respectivos distritos."
"O acompanhamento das ações será realizado juntamente com as

de

participação social

Inclusão a partir da avaliação da FGV

PBA-CI

Plano Operativo do
PBA-CI, p. 49

coordenações

de

gestão,

edificação,

saneamento

e

de

saúde

da

SESAI/DSEI, bem como a participação do controle social, através do fev/13
CONDISI – Conselho Distrital de Saúde Indígena, para que se possa avaliar o
cumprimento das ações."

3º
PBA-CI

Relatório Conselho Distrital de Saúde Indígena (CONDISI): Conselho permanente,

Semestral do PBA- paritário e deliberativo. Os representantes (titular e suplente) de cada Aldeia, jul/14
CI, p. 6-7

por Terra Indígena estão descritos na Tabela 3.

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SAÚDE INDÍGENA - INDICADORES
NOME

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE
Política Nacional de

Acesso à saúde nas
aldeias

MS

Atenção à Saúde
dos

Povos

Indígenas, p. 14

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"Nas aldeias, a atenção básica será realizada por intermédio dos Agentes
Indígenas de Saúde, nos postos de saúde, e pelas equipes multidisciplinares mar/02
periodicamente, conforme planejamento das suas ações."

Política Nacional de "(...) são estabelecidas as seguintes diretrizes, que devem orientar a definição
Promoção de saúde MS

Atenção à Saúde de instrumentos de planejamento, implementação, avaliação e controle das
dos

Povos ações de atenção à saúde dos povos indígenas: (...) promoção de ambientes

Indígenas, p.13

mar/02

saudáveis e proteção da saúde indígena;".

Política Nacional de "(...) são estabelecidas as seguintes diretrizes, que devem orientar a definição
MS

Atenção à Saúde de instrumentos de planejamento, implementação, avaliação e controle das
dos

Povos ações de atenção à saúde dos povos indígenas: (...) articulação dos sistemas

Indígenas, p.13

mar/02

tradicionais indígenas de saúde."
"10.3. Projeto de Fortalecimento das Práticas Tradicionais Indígenas de

Medicina tradicional

Saúde. Este projeto tem como objetivo fortalecer as estratégias e
PBA-CI

Plano Operativo do conhecimentos indígenas de saúde de modo a contribuir para manutenção
PBA-CI, p. 55

das práticas tradicionais em saúde e desenvolvimento das capacidades
críticas dos povos indígenas para tomadas de decisão relativas à saúde
individual e coletiva das sociedades às quais pertencem."

fev/13
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Política Nacional de "(...) são estabelecidas as seguintes diretrizes, que devem orientar a definição
Uso de remédios

MS

Atenção à Saúde de instrumentos de planejamento, implementação, avaliação e controle das
dos

Povos ações de atenção à saúde dos povos indígenas: (...) promoção do uso

Indígenas, p.13

mar/02

adequado e racional de medicamentos;
Com o objetivo de garantir o acesso à atenção de média e alta
complexidades, de- verão ser definidos procedimentos de referência, contrareferência e incentivo a unidades de saúde pela oferta de serviços
diferenciados com influência sobre o processo de recuperação e cura dos
pacientes indígenas (como os relativos a restrições/prescrições alimentares,

Atendimento

à

populaçãoo
indígena
Altamira

em

Política Nacional de acom- panhamento por parentes e/ou intérprete, visita de terapeutas
MS

Atenção à Saúde tradicionais, instalação de re- des, entre outros) quando considerados
dos

Povos necessários pelos próprios usuários e negociados com o prestador de

Indígenas, p.15

serviço.
Deverão

ser

oferecidos,

ainda,

serviços

de

apoio

aos

pacientes

encaminhados à rede do Sistema Único de Saúde. Tais serviços serão
prestados pelas Casas de Saúde Indígena, loca- lizadas em municípios de
referência dos distritos a partir da readequação das Casas do Índio. Essas
Casas de Saúde deverão estar em condições de receber, alojar e alimentar

mar/02
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pacientes

DATA

encaminhados

e

acompanhantes,

prestar

assistência

de

enfermagem 24 horas por dia, mar- car consultas, exames complementares
ou internação hospitalar, providenciar o acompanha- mento dos pacientes
nessas ocasiões e o seu retorno às comunidades de origem, acompanha- dos
das informações sobre o caso.”
Política Nacional de
Profissionais

em

atuação no DSEI

MS

Atenção à Saúde
dos

Povos

Indígenas, p.14

"As equipes de saúde dos distritos deverão ser compostas por médicos,
enfermeiros, odontólogos, auxiliares de enfermagem e agentes indígenas de
saúde,

contando

com

a

participação

sistemática

de

antropólogos, mar/02

educadores, engenheiros sanitaristas e outros especialistas e técnicos
considerados necessários."
"A capacitação dos recursos humanos para a saúde indígena deverá ser
priorizada como instrumento fundamental de adequação das ações dos

Capacitação
profissionais
DSEI

dos
do MS

Política Nacional de profissionais e serviços de saúde do SUS às especificidades da atenção à
Atenção à Saúde saúde dos povos indígenas e às novas realidades técnicas, legais, políticas e
dos

Povos de

Indígenas, p.16

organização

dos

serviços.

Deverão

ser

promovidos

cursos

de

atualização/aperfeiçoamento/especialização para gestores, profissionais de
saúde e assessores técnicos (indígenas e não-indígenas) das várias
instituições que atuam no sistema."

mar/02
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"Esse programa prevê, no âmbito do Projeto de Educação em Saúde, o apoio
na formação de recursos humanos, dos gestores públicos, de profissionais de
saúde que atuam dentro das TIs e hospitais de Altamira, bem como na
PBA-CI

Plano Operativo do realização de oficinas de educação em saúde e educação ambiental para os
cuidadores

PBA-CI, p. 50

tradicionais

e

nas

escolas

indígenas,

considerando

fev/13

especificidades étnicas e geográficas, bem como a produção e publicação de
material didático para o projeto. Cabe ressaltar que o programa pedagógico
está a cargo da SESAI."
Agentes
de

Política Nacional de

Indígenas

Saúde

e MS

Saneamento

Atenção à Saúde
dos

Povos

Indígenas, p.14

“Nas aldeias, a atenção básica será realizada por intermédio dos Agentes
Indígenas de Saúde, nos postos de saúde, e pelas equipes multidisciplinares mar/02
periodicamente, conforme planejamento das suas ações.”
"A capacitação dos recursos humanos para a saúde indígena deverá ser

Política Nacional de priorizada como instrumento fundamental de adequação das ações dos
Formação
profissional

MS

Atenção à Saúde profissionais e serviços de saúde do SUS às especificidades da atenção à
dos

Povos saúde dos povos indígenas e às novas realidades técnicas, legais, políticas e

Indígenas, p.16

de

organização

dos

serviços.

Deverão

ser

promovidos

cursos

de

atualização/aperfeiçoamento/especialização para gestores, profissionais de

mar/02
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saúde e assessores técnicos (indígenas e não-indígenas) das várias
instituições que atuam no sistema."
"Baseado no diagnóstico situacional apresentado à Norte Energia no bojo do
Saneamento básico PBA-CI

Plano Operativo do Plano de Ação Emergencial de Saúde Indígena (PAESI), serão construídos,
PBA-CI, p. 49

reformados ou ampliados: (...) · Obras de saneamento para as 34 (doze)

fev/13

aldeias (sic) - cujos projetos são de responsabilidade da SESAI/DSEI;"
"O aumento no número de aldeias, o aparecimento de doenças como
tuberculose e hanseníase, aumento de doenças diarreicas e parasitoses
intestinais, levam a necessidade de maior aporte operacional por parte do
DSEI para desenvolver atividades de saúde para aproximadamente 3100
Doenças e fatores
de risco

3º
PBA-CI

Relatório (três mil e cem indígenas) moradores de 38 aldeias (SIASI, 2013). Desse

Semestral do PBA- modo, torna-se necessário atentar para os impactos diretos, como aumento jul/14
CI, p. 4

de doenças de veiculação hídrica e doenças infecto parasitárias, quanto para
os impactos mais globais, como fluxo migratório e mudanças ambientais, que
podem desencadear problemas por recursos naturais (caça, pesca, cultivos),
fragmentação social e insegurança alimentar, determinantes fundamentais
para processo saúde-doença."

Mortalidade

e Avaliação

Avaliação FGV

Inclusão a partir da avaliação da FGV
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NOME

FONTE

expectativa de vida

FGV

Resolutividade
atendimento

do
nas PBA-CI

aldeias

Qualidade
atendimento
saúde indígena

do
à

Avaliação
FGV

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

"(...) é imprescindível que haja o fortalecimento da rede de assistência à
saúde atuante nas aldeias, com o intuito de aumentar a eficácia do sistema
básico, diminuindo assim a necessidade de remoção dos pacientes de suas
aldeias para tratamento nos centros de referência. Para isso é fundamental
Programa Integrado oferecer condições básicas de trabalho aos profissionais de saúde,
de Saúde Indígena, qualificação, estrutura física, acesso, equipamentos e recursos humanos
multidisciplinares. Cabe ao empreendedor fornecer subsídios de incentivo a
p. 418
tal reestruturação, visto que a tendência apontada no EIA é de gradativa e
alarmante piora nos indicadores de saúde e de qualidade de vida dos povos
indígenas da Área de Influência da UHE BM, decorrente do
empreendimento".

Avaliação FGV

Inclusão a partir da avaliação da FGV

DATA

2011

