Iniciativas desenvolvidas pela Área Técnica Saúde da
População Indígena em conjunto com as demais Áreas
Técnicas da SMS e outras instituições

- Saúde do Idoso – Os indígenas idosos são avaliados e recebem a carteira do idoso
- Saúde Mental – CAPS – AD Cidade Dutra referência da região sul para a UBS
Indígena Verá Poty/Anexo Krukutu. CAPS - AD Casa Azul referência da região norte
para a UBS Indígena Aldeia Jaraguá Kwarãy Djekupé.
- Saúde da Criança e Adolescente – Investigação do Comitê de mortalidade infantil
das crianças indígenas até 01 ano. Discussão dos casos das morbidades das crianças
indígenas com as Áreas Técnicas e as Interlocuções das Coordenarias Regionais de
Saúde, Supervisões Técnica de Saúde, Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena,
Instituições Parceiras e Lideranças Indígenas das regiões onde estão as UBS
Indígenas.
- Saúde da Mulher – Discussão com as Áreas Técnicas e as Interlocuções das
Coordenarias Regionais de Saúde, Supervisões Técnicas de Saúde, Equipes
Multidisciplinares de Saúde Indígena, Instituições Parceiras, Grupo de Mulheres
Indígenas, Lideranças Indígenas sobre planejamento familiar, acompanhamento das
parteiras junto ao pré-natal com as Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena.
Incentivo à coleta de papanicolau. Fornecimento de métodos contraceptivos.
Capacitação para as parteiras sobre os sinais de alerta.
- Saúde Ocular - As propostas da Área Técnica de Saúde Ocular para população
indígena compreendem o desenvolvimento de ações nas próprias aldeias, e exige
uma perfeita integração entre os serviços de saúde ocular, área técnica da saúde da
população indígena e a população em questão. Foi executado um projeto para garantir
atendimento oftalmológico a essa população, considerando que a freqüência de
agravos oculares é desconhecida nesse grupo étnico.
Foram prioridades nesse projeto: Ações de promoção de saúde ocular. Detecção e
tratamento precoces de problemas oculares, por meio da mensuração da acuidade
visual. Exame oftalmológico. Doação de óculos. Tratamento e acompanhamento de
afecções oculares.
É importante lembrar que a COVISA atua nesse grupo no controle e tratamento do
tracoma, doença ocular infecciosa de notificação compulsória.

- Saúde da Pessoa com Deficiência - Existem crianças indígenas com deficiência
auditiva, estas já recebem atendimento específico. Há uma maior dificuldade com a
linguagem dos sinais, devido ao fato dos índios falarem o Guarani. Sendo assim a
Área Técnica propôs capacitar professores indígenas para poder incluir essas crianças
nas escolas indígenas das Aldeias. Há articulação com as entidades parceiras da SMS
que prestam atendimentos às outras deficiências, assim como os equipamentos
públicos.
- Saúde Bucal – Há cirurgiões dentistas em todas UBS Indígenas. Na região norte o
ASB é indígena. Na região sul as UBS possuem RX odontológico e a especialidade de
endodontia é realizada na própria UBS, assim como as Próteses Odontológicas. As
outras especialidades são encaminhadas aos CEO de referência havendo uma
referência e contra referência já pré-estabelecida. Também houve uma grande
discussão sobre as lesões de tecido mole em boca na população indígena na SMS
com a participação de 05 Semiologistas da rede, com a Área Técnica Saúde Bucal,
Área Técnica Assistência Farmacêutica, as Interlocuções das Coordenarias Regionais
de Saúde, Supervisões Técnica de Saúde, Equipes Multidisciplinares de Saúde
Indígena, Instituições Parceiras
- Assistência Laboratorial – As coletas de exames são realizadas diariamente ou
conforme a necessidade nas UBS Indígenas. A articulação com a AT propiciou
alteração no horário da retirada das coletas pelos laboratórios parceiros, pois havia
uma ausência grande dos pacientes quando a retirada estava agendada para um
horário muito cedo da manhã.
- Assistência Farmacêutica – Todas as UBS possuem farmácia em suas
dependências. Na região norte há um farmacêutico na EMSI. Na região sul há um
técnico de farmácia e o pedido para a contratação de um farmacêutico está em
tramitação. Ambas obedecem às prescrições da REMUME. Periodicamente ocorrem
discussões de casos e terapêuticas na SMS com a Comissão de Farmacoterapêutica
(CFT), Área Técnica Saúde da Criança, Assistência Farmacêutica, Saúde Bucal,
Comissão de Feridas, Pulmão paulistano, das Coordenarias Regionais de Saúde,
Supervisões Técnica de Saúde, Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena,
Agentes Indígenas de Saúde, Lideranças Indígenas e demais áreas de acordo com a
necessidade das discussões. Com isso há esclarecimentos e discussões sobre a
política do Uso Racional de Medicamentos bem como acompanhamentos da adesão
aos tratamentos.

- Comitê de Ética e Pesquisa - Análise e encaminhamento ao CEP de projetos de
pesquisas que envolvem a população indígena.

- Programa Municipal DST/SMS - Foi realizado no mês de abril/2007 o I Encontro de
Cidades Latino-americanas sobre DST/AIDS e População Indígena, onde as
Lideranças Indígenas, Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena, os serviços do
Programa Municipal de DST/AIDS, a Área Técnica Saúde da População Indígena e a
FUNASA/MS discutiram e planejaram as estratégias de trabalho nas comunidades.
A primeira proposta foi a de realizações de Oficinas de Prevenção dentro das
Comunidades, com a presença das Equipes de Saúde, os Serviços do Programa de
DST/AIDS de referência das regiões, a Área Técnica Saúde da População Indígena, a
Prevenção do Programa, a FUNASA e as Lideranças Indígenas.
Essas Oficinas já estão acontecendo com uma rotina de duas vezes por mês,
separadas por gênero e faixa etária, de acordo com as Lideranças.
As metas são de conscientizar a população, capacitar as Equipes Multidisciplinares de
Saúde Indígena, principalmente os Agentes Indígenas de Saúde, oferecer os exames,
com a possibilidade de coleta nas Unidades Básicas de Saúde Indígenas das aldeias.
Os insumos são disponibilizados em todas as Unidades Básicas de Saúde Indígenas
As Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena foram capacitadas para realizarem o
Teste Rápido.
Também receberam capacitações de Abordagem Sindrômica, Transmissão Vertical,
Aconselhamento, Saúde da Mulher, entre outras.
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