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“Nós, nós queremos que a floresta permaneça 
como é, sempre. Queremos viver nela com boa 
saúde e que continuem a viver nela os espíritos 
xapïripë, a caça e os peixes. Cultivamos apenas 

as plantas que nos alimentam, não queremos 
fábricas, nem buracos na terra, nem rios sujos”. 

(Davi Kopenawa Yanomami) 
 

 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo descrever 
a trajetória histórica da organização dos serviços de 
saúde para a população indígena brasileira, enfatizando o 
desenvolvimento das políticas de saúde do índio desde a 
criação do Serviço de Proteção Indígena (SPI) até a atual 
conjuntura.  
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Abstract: This article aims to describe the history of the 
organization of health services for the Brazilian 
indigenous population, emphasizing the development of 
the Indian health policy since the creation of the 
Indigenous Protection Service (SPI) to the current 
situation. 
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1 Introdução 

  

O presente pesquisa tem como objetivo contextualizar a trajetória da Política 

Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASI) no Brasil,  considerando 

as condições da saúde vivenciadas pela população indígena em todo o país, bem 
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como, as discussões centram-se na reconstrução da trajetória do atendimento à saúde 

dos povos indígenas, no percurso das suas conquistas e retrocessos.  

 

2- RECONSTRUINDO OS PASSOS DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE PARA 

OS POVOS INDÍGENAS NO BRASIL: O MÍSTICO E O SAGRADO POR UM FIO? 

 

 Com a chegada dos colonos no Brasil, o atendimento à saúde dos povos 

passou a ser realizada pelos missionários jesuítas e, posteriormente, pelos calvinistas, 

capuchinhos, franciscanos, carmelitas dentre outras ordens religiosas. Diante dessa 

influência, relatos apontam que essas ordens religiosas, ao submeter os índios a 

“conversão” ao cristianismo, conduzia-os ao abandono e negação de sua própria 

cultura (CASTRO; BARRETO, 2010). 

 Nesse sentido, os missionários entram em conflito com a cultura existente no 

cuidado das enfermidades. Inclusive, os Pajés, Xamãs ou Caraíbas, feiticeiros ou 

curandeiros eram figuras temidas pelos missionários jesuítas, uma vez que 

representavam um papel significativo para as tribos, sendo responsáveis pela  ligação 

entre mundo físico e o mundo espiritual. Nota-se que no processo de “conversão” ao 

cristianismo, os jesuítas, por exemplo, buscavam ocupar o  "lugar" do Pajé, de modo a 

assumir a condição de orientadores espirituais e canal de ligação entre os indígenas e 

os seres sobrenaturais (SOUZA, et al., 2009,p.5). 

 E na tentativa de combater a figura do Pajé das comunidades indígenas, os 

jesuítas depreciavam a figura desses representantes, atribuindo-lhes a imagem de 

pessoa de índole ruim, prejudicial ao trabalho de evangelização desses povos. O 

discurso dominante à época aponta que  

Um grande impedimento para a conversão dos índios era certo 
feiticeiro, porque desta casta de homens vive aquella triste 
gente mui dependente. Fazia-se o feiticeiro filho de Deus, 
senhor das tempestades e trovões, das doenças e saúde. 
Davam-lhe grandíssimo credito e nenhum caso faziam do que 
era contra o seu dito: o medo que lhe tinha era extranho. 
Desafiou-o o padre Nobrega para o convencer em publico 
terreiro, onde se ajunctaram infinitos bárbaros a ver o 
espectaeulo. Sahiu elle mui arrogante, em companhia de 
muitos, batendo o pé, e fazendo outros meneios a seu modo. 
Sahiu pelo contrario o padre Nobrega e perguntou-lhe com 
império: quem lhe dera o poder que fingia, sendo elle um 
homem como os mais? Respondeu com soberba que elle tinha 
o poder de si mesmo, por ser filho de Deus, que morava lá 
sobre os ares, entre os trovões, •onde seu pae lhe dizia o que 
havia de fazer. Entrou em fervor o padre Nobrega, deu-lhe um 



 
 

brado grande e lhe estranhou a blasphemia com tanta 
auctoridade, que o índio lhe cahiu aos pés, confessando ser 
tudo mentira e rogando-lhe o fizesse seu discípulo 
(NOBREGA,1931, p.35, grifos originários). 

 Ainda no âmbito das práticas de "conversão" ao cristianismo, os missionários 

também eram convidados pelo Estado a desenvolver serviços úteis como educação, 

saúde e de civilização dos índios. 

 É por isso, que falar em saúde indígena em nosso país, significa retroceder a 

história, retomando e reconhecendo as inúmeras lutas, vitórias, sofrimentos, mortes e 

imposições. Torna-se necessário, portanto, retomar questões que marcaram a história 

do Brasil desde os anos de 1500, quando os colonizadores chegaram ao Brasil e, 

juntamente com eles, o sistema tradicional da Igreja, através de suas Ordens e 

Congregações religiosas que propuseram evangelizar os povos, impondo não só sua 

própria cultura, mas também inúmeras doenças que resultaram na dizimação de 

grande parte dos povos indígenas.   

 Há que se destacar ainda que a história tem mostrado que muitas populações 

indígenas foram dizimadas em consequência de doenças infecciosas e parasitárias. 

As epidemias como virose, gripe e sarampo contribuíram para dizimar milhares de 

indígenas em nosso país, chegando a exterminar drasticamente aldeias inteiras, 

contribuindo para o comprometimento da continuidade da cultura indígena (COIMBRA 

JR, et al., 2005, p. 25). 

 Como se vê, o quadro de saúde indígena se insere num contexto complexo e 

bastante dinâmico, ligado a transformações históricas, sociais, econômicas e 

ambientais e, consequentemente, vinculada à consolidação de frentes demográficas e 

econômicas da sociedade nacional em todo o país.  

 A partir da análise do processo de formação social brasileira é possível 

afirmar que os determinantes dos perfis da saúde indígena foram influenciados pela 

expansão dessas frentes demográficas. Com isso, o contato com o homem branco 

contribuiu para a introdução de novos "patógenos", produzindo graves epidemias. 

Além de acarretar a usurpação de territórios, o que dificultou, e até mesmo inviabilizou, 

a subsistência dos povos indígenas. Diante dessa realidade tem-se a morte de muitos 

índios e até mesmo a dizimação de comunidades inteiras (COIMBRA JR, 2005, p.2). 

 Destaca-se, então, a questão fundiária como uma dimensão fundamental 

para compreensão das condições de saúde e nutrição dos povos indígenas (SANTOS, 

s/d, p.39). Torna-se inquestionável, portanto, que a expropriação da terra indígena e 

ausência de regularização impôs um cenário marcado por graves consequências para 



 
 

a saúde e sobrevivência desses povos. Dentre os povos que sofreram os impactos da 

redução da terra, dificultando a sobrevivência do seu povo, é possível citar  

[...] os Guarani-Kaiowá de Mato Grosso do Sul, que vivem uma 
situação de extrema restrição territorial, com graves 
consequências para a situação alimentar. Deve-se ressaltar 
ainda que, além da terra, a disponibilidade de alternativas 
econômicas conciliáveis com os anseios das comunidades e 
com a preservação ambiental é imprescindível na manutenção 
de adequadas condições de saúde e nutrição (SANTOS, s/d, 
p.39). 

 Contribuindo com a mesma discussão, o autor José de Souza Martins (1988), 

destaca que a resistência dos povos indígena também teve um desfecho dramático, 

ou seja, o reforço dos níveis de violência. A ocupação de seu território pelos brancos 

trouxe enormes consequências, uma delas são  

As epidemias que se sucedem ao contacto, as alterações 
demográficas, [que] dizimam grupos inteiros, facções, 
dificultando as trocas matrimoniais e comprometendo as 
condições de reprodução do grupo segundo as regras da tribo 
(MARTINS, 1988, p.27, grifos originários).  

 Mas mesmo diante dessas atrocidades, os dados disponíveis não traçam o 

perfil epidemiológico dos povos indígenas, sobretudo, diante da ausência de 

elementos quantitativos necessários para embasar análises abrangentes da saúde 

desse povo. Inexistem, portanto,  

[...] dados globais fidedignos sobre a situação de saúde [dos 
povos indígenas], mas sim de dados parciais, gerados pela 
FUNAI, pela FUNASA e diversas organizações não-
governamentais ou ainda por missões religiosas que, por meio 
de projetos especiais, têm prestado serviço de atenção à saúde 
dos povos indígenas. Embora precários, os dados disponíveis 
indicam, em diversas situações, taxas de morbidade e 
mortalidade três a quatro vezes maiores que aquelas 
encontradas na população brasileira geral. O alto número de 
óbitos sem registro ou indexados sem causas definidas 
confirmam a pouca cobertura e baixa capacidade de resolução 
dos serviços disponíveis (FUNASA, 2002, p.10). 

  Essa inexistência de dados ocorre ainda que a primeira política indigenista do 

país date de 1910. Com a criação do SPILTN pelo Decreto nº 8.072, como órgão 

integrante do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, com a finalidade de 

 a) prestar assistencia aos indios do Brazil, quer vivam 
aldeiados, reunidos em tribus, em estado nomade ou 



 
 

promiscuamente com civilizados; b) estabelecer em zonas 
ferteis, dotadas de condições de saiubridade, de mananciaes 
ou cursos de agua e meios faceis e regulares de 
communicação, centros agricolas, constituidos por 
trabalhadores nacionaes que satisfaçam as exigencias do 
presente regulamento (BRASIL, 1910, grifos originários). 

 Anos mais tarde, em 1910, a criação do Serviço de Proteção ao Índio SPI, 

aparece como uma opção para prestar assistência aos índios e também para a 

organização de centros agrícolas, envolvendo doações de terras consideradas 

devolutas pelos estados, com a finalidade de desenvolver a agricultura. 

 Mas, na verdade, o que se tem é um reforço da política adotada pelo governo 

brasileiro em determinar o “lugar do índio”, “lugar” esse capaz de conciliar os 

interesses do desenvolvimento capitalista e a preservação da vida do indígena. O SPI 

trata-se, portanto, de um órgão que deve buscar pacificar as tensões sociais que 

envolviam o capitalista e o indígena, e também uma resposta do governo para 

silenciar movimentos sociais que lutavam pela causa indígena. 

 De fato, seu objetivo claro era aliviar os conflitos causados pela expropriação 

das terras indígenas pelos fazendeiros, madeireiras, mineradoras e outras. De acordo 

com Luciano (2006), o SPI serviu muito mais aos interesses dos grupos econômicos 

que aos interesses dos povos indígenas na garantia de seus direitos.  

 Desse modo, a proteção dos povos indígenas estava perpassada pela lógica 

do mercado regional de mão de obra e que, por trás da suposta intenção de “proteção 

oficial”, o que se reproduzia – e ainda se reproduz – era a auspiciosa crença de 

"transformar os índios em pequenos produtores rurais, capazes de se 

autossustentarem”, ainda que em reservas de terra cada vez menores. Mas, ao 

contrário disso, o Relatório de Atividades do SPI, elaborado no ano de 1954, revela 

uma realidade indígena marcada pela apropriação de suas terras e a transformação 

de sua força de trabalho em mão de obra para as grandes indústrias.  

 Na década de 1950, tem-se a criação do Serviço de Unidades Sanitárias 

Aéreas – SUSA, por Noel Nutels, com o objetivo de controle da tuberculose entre os 

povos indígenas e as populações que habitavam o interior do país. Embora a criação 

desse Serviço, muitas vezes, tenha sido confundido com a organização dos serviços 

de atenção à saúde indígena no Brasil (BASTA, 2005, p.8), suas ações eram 

esporádicas e restritas ao combate à tuberculose, muito aquém de qualquer iniciativa 

que pudesse, de fato, representar a existência de uma Política de Saúde Indígena no 

país.  



 
 

 É por isso que tanto as iniciativas do SPI quanto as do SUSA não 

conseguiram reverter o quadro gravíssimo da saúde rural e mais particular dos povos 

indígenas, sobretudo, mediante a complexidade da situação de saúde aliada a 

expansão territorial do país e a insuficiência de recursos (SANTOS, s/d, p.41). 

 Contudo, não se pode negar ou excluir a importância dessas instituições na 

construção de uma Política de Saúde Indígena no Brasil. Sabe-se que o atendimento 

da população indígena, via política indigenista deu-se por meio de instituições 

públicas, primeiramente pelo SPI, e em seguida, pela Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI), em 1967, entidade estatal criada em pleno regime militar. Essas instituições 

tinham como atribuições a prestação de assistência aos povos indígenas nos mais 

diversos campos da vida social, dentre eles a saúde, educação, direitos fundiários, 

proteção aos conhecimentos tradicionais, desenvolvimento econômico e outros, 

baseados em atendimentos emergenciais e meramente curativos (GARNELO et al, 

2005, p.19). 

  Somente a partir das transformações engendradas no cenário político 

brasileiro, nas décadas de 1970 e 1980, que a política de saúde começa trilhar o 

caminho da universalidade. Como marco desse processo tem-se as discussões em 

torno das mudanças no conceito de saúde propostas pelo Movimento de Reforma 

Sanitária que, alinhado às transformações sociais, históricas, econômicas vivenciadas 

pelo país, buscava redesenhar a participação social nas decisões sobre o sistema de 

saúde (BRAVO,1991, p.2). 

 Logo no início dos anos de 1970, alguns sanitaristas começaram a denunciar 

o reducionismo da atenção primária, por não conseguir atender as demandas oriundas 

da população, cujas ações eram simplificadas, em sua maioria, apenas ao 

atendimento de grupos de riscos (GOMES, 2013, p.15). 

 Diante desse contexto, o Movimento de Reforma Sanitária apresenta como 

um importante agente na luta em prol do acesso universal e igualitário da população 

aos serviços públicos de saúde, além de fortalecer a luta pela democratização da 

sociedade brasileira.  Dentro desse cenário também se ergue o chamado Movimento 

Sanitário Indigenista, que contava com a participação de profissionais de diferentes 

áreas na luta pelos direitos dos povos indígenas ao acesso à saúde (GOMES, 2013, 

p.15-16). 

 A busca por mudanças também contou com a participação de novos sujeitos 

como os profissionais de saúde, os partidos políticos de oposição e outras entidades 

da sociedade civil, fortalecendo o debate em torno da  



 
 

[...] universalização do acesso; a concepção de saúde como 
direito social e dever do Estado; a reestruturação do setor 
através da estratégia do Sistema Unificado de Saúde visando 
um profundo reordenamento setorial com um novo olhar sobre 
a saúde individual e coletiva; a descentralização do processo 
decisório para as esferas estadual e municipal, o financiamento 
efetivo e a democratização do poder local através de novos 
mecanismos de gestão – os Conselhos de Saúde (BRAVO, 
2001, p. 9). 

 Essas discussões ganham força na década seguinte, sobretudo, no ano de 

1986, quando acontece a VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS), espaço de 

discussão considerado marco do Movimento de Reforma Sanitária no Brasil. Este 

evento buscou a reformulação da Política Nacional de Saúde e a implementação de 

um Sistema Único que conjugasse as diretrizes básicas contidas na proposta de 

Reforma Sanitária.  

 Juntamente à VIII CNS, aconteceu a I Conferência Nacional de Proteção à 

Saúde do Índio, na qual solicitava que saúde indígena fosse coordenada, pelo 

"Ministério da Saúde, por meio de um subsistema de serviços de saúde vinculado ao 

SUS e organizados em Distritos Sanitários Especiais (SANTOS et al,, s/d, p.44). 

  Diante dessas iniciativas, pode-se afirmar que as Conferências de Saúde e 

as Conferências de Proteção à Saúde Indígena tiveram um papel significativo para a 

aprovação de um modelo de atenção à saúde indígena, o que teve continuidade nas 

Conferências posteriores, a exemplo da IX Conferência Nacional de Saúde realizada 

juntamente com a II Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio, no ano de 

19933. Inclusive, nessa última, foram retomadas as discussões iniciadas na I 

Conferência, sendo deliberado pela aprovação de "[...] um modelo de atenção à saúde 

indígena diferenciado – um subsistema de saúde articulado ao SUS, organizado em 

distritos sanitários especiais" (SANTOS et al, s/d, p. 44). 

 No ano de 1993, a realização da II Conferência Nacional de Proteção à 

Saúde do Índio ocorre mediante a pressão do movimento indígena, cuja pauta 

centrava-se na 

[...] defesa do modelo dos Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas (DSEIs) como base operacional no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS) para a política de atenção à 
saúde das populações indígenas. Os distritos seriam 
vinculados diretamente ao Ministério da Saúde e administrados 
por Conselhos de Saúde com participação indígena. Ficou 
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também definido que no âmbito do governo federal haveria 
uma instância responsável pela saúde indígena do país (CIMI, 
2013, p.10).  

 Com a aprovação da com chamada Lei Arouca (Lei nº 9.836, de 23 de 

setembro de 1999), situando o Sistema de Atenção à Saúde Indígena, segundo 

dispositivos da Lei nº 8.080, que legislava na garantia do direito à saúde das minorias. 

Essa Lei foi proposta pelo Deputado Sérgio Arouca – um dos líderes do Movimento de 

Reforma Sanitária – que, sob pressão dos movimentos indígenas, retoma as 

deliberações resultantes da II Conferência Nacional de Saúde Indígena para a 

regulamentação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas 

(CIMI,2013, p.28).   

  Desse modo, a PNASPI passa a ser de atribuição exclusiva do Ministério da 

Saúde, cabendo a esse Ministério a responsabilidade de estabelecer  

[...] as políticas e diretrizes para a promoção, prevenção e 
recuperação da saúde do índio, cujas ações serão executadas 
pela Funasa”. A Lei Arouca determinou que o governo federal 
instituísse o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASI-
SUS), tendo por base os Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas (DSEIs) (CIMI, 2013, p.11). 

 A mesma importância pode ser atribuída à III e IV Conferência Nacional de 

Proteção à Saúde do Índio. Realizada no ano de 2001, o objetivo da III Conferência 

era avaliar a implantação dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas – DSEIs, além 

de discutir questões relativas à segurança alimentar e autossustentação.  

 No ano de 2002, em 31 de janeiro, tem-se, de fato, a institucionalização da 

Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas – PNASPI, por meio da 

Portaria GM n.º 254 do Ministério da Saúde. Sustentada nos princípios e diretrizes do 

SUS, essa Política tem como garantir atenção integral à saúde dos povos indígena 

dentro de parâmetros que consagrem a diversidade social, cultural, geográfica, 

histórica e política, propondo além do respeito, o reconhecimento da eficácia da 

medicina tradicional e do direito desses povos a sua cultura (BRASIL, 2002).   

 Em sua estrutura, a Política preconiza que os serviços de saúde devem ser 

organizados pelos Distritos Sanitários Especiais de Saúde Indígena – DSEIs, cabendo 

a cada Distrito organizar uma rede de serviços de atenção básica de saúde dentro das 

áreas indígenas, vinculada com o Sistema Único de Saúde. As equipes organizadas 

pelos DSEIs deverão ser compostas dos seguintes profissionais, 



 
 

[...] médicos, enfermeiros, odontólogos, auxiliares de 
enfermagem e agentes indígenas de saúde, contando com a 
participação sistemática de antropólogos, educadores, 
engenheiros sanitaristas e outros especialistas e técnicos 
considerados necessários (BRASIL, 2002, p.13). 

 Anos mais tarde, em 2006, foi realizada a IV Conferência, tendo como 

proposta o debate em torno do território dos DSEIs, enquanto espaços de produção da 

saúde, proteção da vida e valorização das tradições indígenas. Durante a realização 

da IV Conferência, foi apresentada a proposta de criação da Secretaria Especial de 

Saúde Indígena (SESAI), devido ao agravamento dos problemas recorrentes de má 

gestão, autoritarismo, uso político e corrupção nas coordenações regionais e 

instâncias centrais da FUNASA (CIMI,2013, p.12). 

 O ano 2008 foi marcado por constantes manifestações e denúncias de 

corrupção contra a FUNASA, realizadas pelo movimento indígena, além de 

manifestações que denunciam o descaso nas execuções das ações e serviços nas 

áreas indígenas, ocasionando o aumento da mortalidade infantil e alastramento de 

doenças. O Ministério da Saúde, atendendo às manifestações, realiza uma auditoria 

na Fundação, com o objetivo de monitorar a gestão da Política de Atenção ao Índio. 

Diante das constatações, o governo federal passa a ser o órgão responsável pelas 

ações da PNASPI, determinando que a terceirização era uma pratica forma ilegal de 

prestação de serviço (CIMI, 2013, p.13).                                                                                                                

 Mas é no ano de 2010 que o governo edita a Medida Provisória nº 483, 

aprovada pelo Congresso Nacional e transformada em Lei – Lei nº 12.314, de 19 de 

agosto, que trata da estrutura regimental da FUNASA, mantidos os cargos em 

comissão e funções gratificadas não diretamente vinculados às competências relativas 

ao atendimento de atenção básica do Departamento de Saúde Indígena transferidas 

ao Ministério da Saúde.  

A SESAI é um órgão constante da estrutura organizacional do Ministério de 

Saúde, responsável por coordenar a PNASPI e também o processo de gestão do 

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), pertencente a esfera do SUS, 

com a seguinte missão de implementar um novo modelo de gestão e de atenção no 

âmbito do SasiSUS, articulado com o SUS, de forma descentralizada, com autonomia 

administrativa, orçamentária, financeira e responsabilidade sanitária pelos 34 DSEIs 

existentes no país. 

Para a consecução das ações, a SESAI conta com uma estrutura 

administrativa composta pelos Departamentos de Gestão da Saúde Indígena – 



 
 

DGESI; de Atenção à Saúde Indígena ( DASI); e de Saneamento e Edificações de 

Saúde (DSESI). Conta ainda com 34 DSEIs4, enquanto unidades gestoras 

descentralizadas do Subsistema, responsável pela execução de ações de atenção à 

saúde nas aldeias e de saneamento ambiental e edificações de saúde indígena. . 

O Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI) é instituído 

enquanto órgão responsável por subsidiar os órgãos gestores e de controle social para 

a possível solução quanto ao diagnóstico dos problemas de saúde identificados no 

campo da saúde, além de avaliar as ações estabelecidas nos níveis técnico, social e 

político, visando a coerência entre o planejado e executado (BRASIL, 2002, p.17). No 

plano nacional, o controle social fica a cargo do Conselho Nacional de Saúde, 

assessorado pela Comissão Intersetorial de Saúde Indígena (CISI).  

Mas se a finalidade do controle social seria justamente garantir, aos povos 

indígenas, a efetividade dos serviços de atenção à saúde indígena, o que se observa é 

uma participação restrita em todas as instâncias de decisão, sendo necessária maior 

articulação entre todos os membros da comunidade para que, de fato, ocorra ações de 

controle social.  

Para tanto, faz-se necessário fomentar a participação das comunidades e 

organizações indígenas no controle social do novo modelo gestão, bem como nas 

discussões, planejamento e execução das ações e serviços. Sem a efetiva 

participação das lideranças indígenas e dos demais atores no novo modelo de atenção 

à saúde, tem-se o reforço de atendimentos paliativos e emergenciais, dependentes 

dos serviços das equipes prestadoras e das terceirizadas, ou até mesmo das 

secretarias de saúde dos municípios de origem. 

O que fica claro, mesmo mediante das mudanças formuladas, é que, nem o 

controle social preconizado na PNASPI, nem a criação da SESAI foram capazes de 

amenizar as dificuldades envolvendo a saúde dos povos indígenas. A SESAI desde a 

sua criação tem se mostrado inoperante e omissa, agravando ainda mais a saúde 

indígena no Brasil.  

Diante dessa realidade, o Ministério Público Federal (MPF), através da Sexta 

Câmara de Coordenação e Revisão, responsável pela defesa dos direitos dos povos 

indígenas e outras minorias étnicas, buscando chamar a atenção do poder público e 

                                                           
4 A divisão dos Distritos ocorre por critérios territoriais, tendo como base a ocupação 
geográfica das comunidades indígenas, abrangendo mais de um município e, em 
alguns casos, mais de um estado. Em sua estrutura conta com Polos Base; Casas de 
Saúde Indígena – CASAIs e postos de saúde. 



 
 

da sociedade brasileira para o triste quadro da saúde indígena no Brasil, realizou, em 

dezembro de 2012, o “Dia D da Saúde Indígena” (CIMI, 2013, p.15). 

O “Dia D” da Saúde Indígena, deu-se através das unidades do Ministério 

Público Federal em 17 estados brasileiros, tendo como objetivos a garantia do direito 

fundamental à saúde dos povos indígenas; o enfrentamento – de modo coordenado – 

do quadro nacional de condições precárias de prestação do serviço público de saúde 

aos povos indígenas; e a proposição de soluções que possam se traduzir em 

melhorias imediatas na sua execução, por parte da SESAI (ARAUJO JUNIOR, s/d, 

s/p).  

De forma paralela e mediante a precariedade do quadro da saúde dos povos 

indígenas no Brasil, acontece a convocação para a V Conferência Nacional de Saúde 

Indígena, no ano de 2013, com o tema “Subsistema de Saúde Indígena e SUS: Direito, 

Acesso, Diversidade e Atenção Diferenciada”. A realização dessa Conferência é fruto 

da mobilização do movimento indígena inconformado com a morosidade do governo 

federal em, verdadeiramente, efetivar a implementação da PNASPI. No entanto, essa 

Conferência não apresentou grandes avanços e mudanças na atenção à saúde 

indígena, mantendo o modelo e a estrutura vigente (CIMI, 2013). 

Enfim, o que se observa até os dias atuais é que o sistema desenhado não 

consegue atender os índios na totalidade de suas demandas, assumindo um 

atendimento fragmentado e de caráter eminentemente emergencial e provisório, ou 

seja, não consegue estruturar suas ações, nem articular com o SUS. O que ocorre, na 

verdade, é a intensificação da precariedade no atendimento; da terceirização dos 

serviços; da fragmentação das políticas públicas que, de modo reiterado, tem se 

pautado no caráter eminentemente emergencial e transitório. 

 

3 Considerações Finais 

 O atual quadro de saúde dos povos indígenas no Brasil expressa de forma 

clara a subordinação de relações de produção não-capitalistas ao modo de produção 

capitalista. E se ainda temos sociedades indígenas que mantêm sua herança 

tradicional, gradativamente, essas sociedades estão sendo abolidas pelo 

desenvolvimento capitalista, movimento esse em que os índios de hoje serão os 

alcoolistas, dependentes químicos ou os trabalhadores assalariados de amanhã. 

 Trata-se, portanto, de um movimento que tem fortalecido, sobretudo, nas 

últimas décadas, o processo de integração subordinada que reproduz a dissolução da 

cultura e do modo de vida tradicional dos povos indígenas, submetendo-os aos efeitos 



 
 

descaracterizadores e deletérios da sociedade burguesa e do Estado capitalista. 

Enfim, não basta efetivar ou reconhecer legalmente direitos dos povos indígenas, 

antes, é preciso reconhecer que a exploração, negação de direitos das sociedades 

indígenas expressam apenas um viés da expropriação e pauperização das classes 

exploradas pela dinâmica de acumulação capitalista. 
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