
María Beatriz Duarte Gómez

Martha Liliana Ortega Alegría

Noly Coromoto Fernández Hernández

Luis Hernando Mora Ríos

CALASS, Septiembre 2010



�

Apesar  dos limites internacionais 
estabelecidos entre a Colômbia ea 

Venezuela, povo Wayuu continua a 
ser umo  geográfica, epidemiológica 

e culturaimente.



Contexto
� Dois sistemas políticos diferentes y em conflicto

� Dois sistemas de saúde  diferentes 

� Vontade política: avanços de la Comissão 
Binacional

� Boas relações entre os funcionários da saúde

� O povo Wayuu se deslocam de um para o outro lado 
da fronteira: os laços familiares eo comércio. A 
maioria tem duas nacionalidades

� Território deserto

� Organização social do clã e matriarcado, clanes



Sistema de saúde: Venezuela
� Sistema público de saúde fragmentado(pública –

estados-, segurança social, privado, Barrio Adentro)

� Alta inferência do governo

� Apoio jurídico, político e econômico para os povos 
indígenas

� Estratégias inovadoras interculturales



Sistema de saúde : Colômbia
� Seguro universal não alcançado (subsidiados -

indígenas e independente, com menos de um salário 
mínimo-, contributivos -com salários-, os e sem 
seguro)

� Estado  como reitor (não administrar o recurso, ou 
prestação de serviços)

� Mercados regulamentados, mas o controle estatal 
fraco (instituições insuficientes, comunidade 
desinformada) 

� Leis para indígenas  sem regulamentação adequada

� Seguro não garante o acesso efectivo aos serviços



Objetivo
� Definir as diretrizes para um modelo de atenção para 

os indígenas Wayuu fronteira com a Colômbia da 
Venezuela, para apoiar a grupo existente binacional.



Metodologia
�Diagnóstico da situação de saúde e os 

pontos fortes e fracos de cada sistema de 
saúde , com base em documentação 
secundária.

�Validação do diagnóstico da comunidade e 
instituições

�Definição consensual dos princípios do 
modelo com as instituições e comunidades 
na Guajira colombiana-venezuelana



A principal dos problemas 

comuns de saúde
� Subnutrição

� Doenças evitáveis com a vacina

� As doenças respiratórias infecciosas (tuberculose e 
ARI)

� As doenças diarreicas

� As infecções sexualmente transmissíveis

� O câncer cervical

� Hipertensão

� Derivados de violência

� Cárie



Crianças de 4 anos, com 

tamanho e peso dos dois. 

Caminhe todos os dias 

horas e meia para receber 
os alimentos



Determinantes estruturais
� Status social  historico dos povos indígenas

� Governo distantes das necessidades das pessoas 
(“Gobernanza”)

� Falta de políticas públicas que protejam o patrimônio 
dos povos indígenas

� Prevalecente políticas macroeconómicas

� Falta de poder dos povos indígenas à
autodeterminação



Determinantes  relacionado 

com condições de vida
� Falta de água potável

� Escassez de alimento

� Os serviços de saúde: o acesso limitado e fragmentado 

� Falta de informação de saúde culturalmente 
apropriada para a comunidade.

� As mudanças culturais no Wayuu

� Violência e deslocamento forçado (Colombia)

� Analfabetismo



Componentes da modelo



Componentes   da modelo binacional

Intersetorial

Interculturalidade

Integralidade

Participação

Informação e 
pesquisa

Para reduzir erros na tomada de 
decisões e avaliar o impacto das 

acções

Para ter um impacto sobre os determinantes sociais 

da saúde

Para garantir o direito à autonomia e 
autodeterminação

Para superar as barreiras culturais ao acesso 
aos serviços, melhorar a aceitação, a 

eficácia, a comunicação  eficaz.

Para atender todas as dimensões da saúde / doença / 

cuidado

Sustentabilidade Para tornar viável e factível

Fiscalização e 
controle 

participativo

Para garantir o bom 
funcionamento

Serviços de saúde Para garantir a prestação de 
cuidados adequado



Integralidade

• Focus bio-psico-social e 
espiritual

• Abordagem individual, 
familiar e social

• Todos os programas

• Todos os níveis de serviços 

• Todos os serviços 
(assistência médica, ajudas 
diagnósticas,  
medicamentos)

• Proteja o ciclo de vida 
completo

• A continuidade de ambos os 
lados da fronteira (estudo de 
contacto, tratamentos, etc)

• Todas as alternativas médica 
culturalmente aceitas

• Incluem cuidados de animais 
de  casa



Intersectorialidade

� A disponibilidade de água

� A segurança alimentar

� Estradas (construção e 
manutenção de estradas)

� Comunicação (telefone, 
rádio, internet)

� Habitação

� Planejamento e 
Orçamento

� Proteção do território 
indígena

• Educação (educação em 
saúde no nível básico, a 
integração do 
multiculturalismo nas 
universidades)

• Bem-estar
• Meio ambiente (saneamento 

básico, poluição)
• Emprego / ocupação / 

marketing
• Segurança Pública
• Relações Exteriores

“Saúde em todas as políticas”



Interculturalidade
A interação entre as culturas, de forma respeitosa, onde nenhum grupo 

cultural está acima do outro, em todos os momentos da promoção da 

integração e da convivência

• Adequação de serviços 
(língua, comida, infra-
estrutura, horários, 
sinalização),

• Formação de recursos 
humanos indígenas:  
profissional, técnica

� Competências 
interculturais do pessoal 
de saúde ocidental desde 
a faculdade

� Promover um diálogo de 
conhecimentos de
curandeiros tradicionais 
e médicos ocidentais 
para complementar



Interculturalidade
� Reforçar a Wayuu seu 

conhecimento da 
medicina ocidental. Por 
exemplo, no uso do 
preservativo

� Serviços com pessoal 
nativo

� Facilitadores indígenas 
em hospiatis para 
melhorar a 
comunicação entre 
pacientes, familiares e 
médicos

� Facilitar em hospitais 
medicina tradicional
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Hospital José Gregorio Hernández

Amazonas

Hospital Universitario Zulia

Hospital Universitario Zulia



USO DE REDES EM HOSPITAIS 

VENEZUELANO

Hospital de Paraguaipoa



USO DE REDES EM HOSPITAIS 

VENEZUELANO



USO DE REDES EM HOSPITAIS HOSPITAI NAZARET. HOSPITAI NAZARET. 

GUAJIRA, COLOMBIAGUAJIRA, COLOMBIA

área hospitalar



Organização e participação social

• Respeito pela autodeterminação  de povos

• Instâncias de consenso político ex: 
comissão de saúde municipal convocada 
pelo prefeito com as partes interessadas do 
sistema local (autoridades indígenas, 
curandeiros tradicionais, trabalhadores da 
saúde, ONG, prefeituras, redes sociais) 



Informação

� Sistema binacional 
fronterizo único de 
informação oportuna, 
confiável 

� Formatos similares nos 
dois países para 
comparar

� Garantir o registro da 
variável étnica no sistema 
de informação

� Use as informações para 
tomada de decisão

� Os custos de informação 
sobre o serviço 
intercultural

� Incluir doenças “culturais”



Pesquisa
� Caracterização dos 

principais problemas de 
saúde . Ex: alimentos 
tradicionais e 
suplementação 
alimentar.

� Identificação de 
alterações negativas no 
estilo de vida e fatores de 
proteção.

� Estudo de plantas 
medicinais  e práticas  
tradicionais.

� Avaliação  e
sistematização de 
experiências interculturais



Sustentabilidade
� Viabilidade técnico: 

adaptar as normas 
nacionais ao contexto 
cultural e geográfica

� Viabilidade financeira: 
alocação e busca de 
recursos nacionais e 
internacionais

� Compromisso  da 
comunidade

� Empenho de todos os 
níveis de governo

� Baseando-se sobre os 
acordos internacionais e 
políticas



Vigilância e controle
� Vigilância institucionais de 

prestação de serviços  às 
comunidades indígenas

� Vigilância Epidemiológica 
pela Comunidade 

� Mecanismos de controle 
social em consonância 
com as características 
culturais da população

� Informações pessoais de 
saúde sobre a legislação e 
as políticas de saúde para 
comunidades indígenas

� Comunidades informa e 
com poder para control 
social a responsabilidade 
de outros setores 
relacionados com os 
determinantes de saude



Características dos serviços de saúde para comunidades 

indígenas  de la Guajira

Oportuno

Acessível

Integrales

De boa 
qualidade

Comunicación, personal comunitario, transporte,  
capacidad primeiro nivel (ayudas Dx,  competencias, 

equipos)

Acesso geográfica  (visitas regulares), cultural, 
económica e funcional (grátis, transporte e funeral) 

Incluindo: todos os níveis (rede), todos os 
programas, o ciclo de vida, todo o ser humano 
(físico, emocional e espiritual) epidemiologia 
cultural, educação para a saúde

Protocolos de tratamento, 
controle de qualidades, 

cuidado respetuoso



¿



Ações Binacional(1):Projecto-

piloto

� Hospital de Nazareth (Colômbia)

� Municipio de Paez- Hospital Paraguaipoa  
(Venezuela)



Ações Binacional(2)

� Identificar as prioridades comuns, compartilhar 
atividades com êxito e tecnologia, buscar soluções 
conjuntas: a desnutrição, a dessalinização de água

� Definir os mecanismos precisos de coordenação e 
de responsabilidade de cada país para a vigilância, 
referência e contra. Por exemplo, busca e 
rastreamento de contatos de pacientes com TB, a 
vacinação



Ações Binacional(3)

� Definir, para as questões prioritárias, habilidades 
e recursos que podem fazer  cada país e  la que 
deve ser buscada conjuntamente.

� Política de livre trânsito dos funcionários 
consulares dos dois países em Zulia e La Guajira 
para facilitar reuniões binacionais

�Reuniões  binacional de pessoal de saúde 
indígenas  





Conclusiones
� Sistema  de saude para os povos indígenas devem ter 

enfoque intercultural e garantir o direito à saúde, com 
autonomia.

� Um modelo binacional é necessário e possível se houver 
vontade política, apesar das diferenças sociais e políticos 
dos dois países. 

� Embora haja progressos binacional, os países devem fazer 
ajustes ao seu modelo de atenção, especialmente na 
Colômbia, para o sucesso do modelo.

� A participação do povo é indispensável. 

� O povo Wayuu têm características culturais e de 
organização social por clãs, que envolve diálogo com  
muitos partes interessadas da comunidade.



Recomendações para a 

Colômbia
� Regular comercialização de seguros de saúde
� Visitas médicas periódicas, integrales e 

obrigatórias a comunidades indígenas
� Assegurar  pessoal de apoio  em comunidades 

indígenas, e recompensa. 
� Assegurar o registo ea análise da variável étnica 

no sistema de informação
� Melhorar os mecanismos de controlo da gestão 

dos recursos e prestação de serviços
� Fortalecer os órgãos responsáveis pela saúde 

indígena em nível nacional e departamental
� Criando mecanismos de comunidades para a 

participação da comunidade e controle social



Recomendações para a 

Venezuela
� Identificar os custos dos cuidados para os povos 

indígenas da Colômbia

� Articular as diferentes formas de atendimento para 
otimizar recursos e ampliar a rede de serviços.

� Sistematização de experiências e avaliação para 
orientar as mudanças necessárias

� Garantir o aprovisionamento de medicamentos



Reconhecimentos
Financiamento: EUROSOCIAL. Fundação para a 

Saúde Internacional e da Cooperação do SNS Espanha

Apoio:
Ministério da Proteção Social da Colômbia
Ministério do Poder Popular para a saúde. República 
Bolivariana da Venezuela.
Instituto Nacional de Saúde Pública. México
Município de Páez (Venezuela)
Departamento da Saúde de La Guajira (Colômbia)
Funcionários e comunidades da Guajira colombiana-
venezuelana




