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A Saúde indígena no Brasil é considerada uma política pública nova, mas que precisa 

com urgência ser remodelada em função dos desafios a que o tema exige, a estrutura 

que está disponível, a visão de novos gestores  da área, o que não atende as demandas 

nacionais de povos indígenas, sejam os classificados pela SESAI como aldeados e ou 

aqueles que foram sendo empurrados de seus territórios para viverem em cidades aos 

quais dificilmente se consegue uma classificação, assim trabalho com a idéia de 

Contexto Urbano. 

Em 1999 – Decreto nº 3156/99 e conhecida “Lei Arouca”²  n° 9.836/1999,  foi instituída 

no país criando dentro do Sistema Único de Saúde, o Sub Sistema de Saúde Indígena, e 

a essa conquista pode ser atribuída em partes a Dra. Zilda Arns Neumam, ex 

coordenadora da Comissão Intersetorial de Saúde Indígena do Conselho Nacional de 

Saúde, a qual fui um dos conselheiros, o que para a época significou avanços 

significativos e muitos desafios a enfrentar. 

Até então a Saúde Indígena era executada na Fundação Nacional de Saúde- Funasa e 

com forte apoio da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, mas o Ministério da Saúde 

era o financiador e dava linhas para o planejamento das ações de promoção, proteção e 

recuperação, numa estratégia de Distritalização da atenção, com o sub sistema, foram 

criados os atuais 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas – DSEIs em vários pontos e 

regiões do Brasil, onde a Atenção Básica à saúde e prevenção, passaram a ser 

executadas através da  descentralização via celebração de convênios com organizações 

da sociedade civil, associações indígenas e indigenistas  e ou algumas Prefeituras, o que 

somente em 2004 acorre a execução desses serviços pela própria Funasa, e aí inicia se 

um processo de denuncias direcionadas a gestão da Funasa, o que perdurou por um bom 

tempo. 

Já na 9ª Conferência Nacional de Saúde, a qual tive participação como delegado, era 

forte a reivindicação de extinção da Funasa, mas a Plenária não aceitou e determinou 

rigor na fiscalização, extinguiram assim apenas a Central de Medicamentos – CEME, e 

o INAMPS que atuava nas ações de saúde em função de terem que se adequar ao 

Sistema Único de Saúde, ocorrências de denuncias de desvios e até mesmo de 

finalidade. 

Nesse processo, o Governo começou a ouvir o tamanho das denuncias, boa parte delas 

relacionadas a contratação de serviços de transportes, recursos humanos,e estruturação 

de serviços, além da insatisfação dos indígenas sobre o tratamento recebido. 

Assim o Governo ouvindo as lideranças indígenas, que tinha uma excelente 

interlocução por meio dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena, ainda pelas 

deliberações das Conferências Nacionais de Saúde Indígena, decidiu por transformar os 

serviços específicos de saúde indígena da FUNASA, mantendo a instituição apenas nas 



questões de saneamento, criando dentro do próprio Ministério da Saúde, uma Secretaria 

específica denominada Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI). Dotando de 

uma estrutura própria e com Departamentos específicos e que pudesse solucionar as 

principais demandas com maior agilidade. 

A Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), instituída pela Lei 12.314, de 19 de 

agosto de 2010, e pelo Decreto nº 7.336, de 19 de outubro de 2010, com posteriores 

revogações até a edição do Decreto nº 8.901, de 10 de novembro de 2016, é a área do 

Ministério da Saúde responsável por coordenar e executar a Política Nacional de 

Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI) e todo o processo de gestão do 

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (Sasi-SUS) no Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

Essa Política Nacional, portanto não foi dádiva e sim fruto de um processo participativo 

construído pelos indígenas nas Conferências Locais, Distritais e Nacional de Saúde 

Indígena, já foram realizadas cinco edições e está prevista para 01 a 04 de julho de 

2020, em Brasília a 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, lógico que respeitando 

esse período nebuloso do Coronavírus. 

O motivo central da transferência da gestão da FUNASA criando a SESAI originou se 

da reclamação de falta de diálogo, existência e inúmeros contratos em suspeição, 

indicações políticas para os cargos, mortes de crianças Indígenas e jovens por doenças 

de fácil tratamento, desnutrição, subnutrição, verminose e até suicídios coletivos 

anunciados previamente, que foram debatidos na Comissão Intersetorial de Saúde 

indígena do Conselho Nacional de Saúde, e baixa cobertura da atenção aos povos 

indígenas, seja eles aldeados ou não. 

Na qualidade de Ex Conselheiro Nacional de Saúde, em que representava o Movimento 

de Reintegração das pessoas Atingidas pela Hanseníase – Morhan, e atuava sintonizado 

com as demandas das lideranças indígenas que também possuem assentos nesse 

Conselho, via Coordenação Indígena da Amazônia Brasileira - COIAB, Articulação de 

Povos Indígenas do Sul do Brasil - ARPINSUL, Fórum de Presidentes de Conselhos 

Distritais de Saúde Indígena – FECONDISI, participei do processo de decisão no 

Controle Social sobre o como deveria ser estruturada a SESAI. 

Virou uma super estrutura de poder, as estratégias estavam corretas, o estilo jurídico, 

mas a tática deixou a desejar, uma vez que boa parte de lideranças indígenas que 

exerciam o controle social se viram no novo desafio de estar compondo parte da gestão 

da SESAI, alocados em algum serviço de sua estrutura, daí ficou um vácuo e até mesmo 

uma reprodução da novidade de gestão como trunfo e pouca análise dos problemas 

herdados e não rompidos, dentre esses as contratações por convênio, terceirização dos 

serviços para ONGs e outras instituições. 

Atualmente com o advento de uma Pandemia mundial, o Coronavírus – COVID 19 

passou a ser preocupação nacional, mas na saúde indígena essa preocupação deveria ser 

estratégica e acolhedora, até mesmo pelas peculiaridades, susceptibilidades e 

necessidade de que os indígenas sejam vistos com um olhar e tratamento diferenciado, o 

que ainda deixa a desejar, apesar das publicações de textos de apoio na página da 

SESAI. 

É necessária uma completa revisão da missão institucional e até mesmo a compreensão 

do significado da SESAI para os povos indígenas, sobretudo aqueles à margem das 



decisões e que estão nas mais diferentes distâncias de estrutura de saúde pública, 

filantrópica ou privada. 

Já é sabido que estão ocorrendo no país, em especial no norte do Brasil, sobretudo nos 

Estados do Pará, Amapá, no Amazonas e no Nordeste em especial  o Pernambuco, e 

Maranhão, casos de indígenas infectados pelo Covid 19, e certa negativa de casos de 

óbitos de parentes indígenas, e quando essa pessoa não está dentro de uma aldeia a 

subnotificação piora. 

Em recente entrevista ao Jornal Amazônia Real, o Secretario da SESAI, Robson dos 

Santos Silva³ comentou quando indagado, do adoecimento de indígena Marubo e de 

ocorrência de mortes de indígenas em Manaus, e o mesmo respondeu: “ele mora na 

cidade, o atendimento dele será pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A SESAI só 

atende indígenas aldeados pelos DSEIs.o rapaz que está doente não mora na aldeia, a 

SESAI cuida  de indígena aldeado, então a gente embora reconheça o colega {o 

indígena}. Esse aí ta na base do SUS, ele mora na maloca da cidade”. 

Oras bolas, que confusão premeditada é essa e praticada sempre no sentido de excluir,  e 

não reconhecer o ser indígena, não deve ser considerado apenas onde ele dorme e sim 

seu histórico, quem é a pessoa, de onde vem. Outra questão é o que significa SESAI, 

pois é uma estrutura do Ministério da Saúde, portanto do SUS, como um gestor faz esse 

jogo de empurra, isso é negar assistência a um indígena só porque o mesmo ainda que 

momentaneamente esteja em contexto urbano, uma desculpa a mais para justificar o 

subfinanciamento e o tal cobertor curto, o que ficou pior depois da aprovação e sansão 

da Emenda Constitucional 95/2016 que feriu a golpes de congelamento de 

investimentos em saúde e outras políticas por 20 anos vindouros, isso sim é motivo para 

revogação desse entulho autoritário. 

O Covid 19, portanto além de grande ameaça a toda população, pois já demonstra 

números alarmantes de mortes de cidadãos no mundo e para nós indígenas significa 

anuncio de tempos ruins uma vez que os sinais ancestrais já delinearam comparativos 

com genocídio, matança, perdas de vidas em massa junto a nossos povos, no passado e 

em tempos presentes, nesse sentido é que a integralidade na atenção e assistência deva 

ocorrer, com resolutividade e plena recuperação. 

Não basta a SESAI emitir uma dezena de documentos e depositar os mesmos em seu 

sítio eletrônico, é preciso traduzir isso, seja na língua mátria indígena ou no português 

escrito e verbalizado uma vez que boa parte dos parentes valoriza a oralidade e são 

ressabiados, pois tem histórias de enganação cometida por Karaí (nome expresso pelos 

Guarani e Kaiowá atribuído a Brancos) contra eles de forma a enganá-los. 

As lideranças, conselhos indígenas, Caciques, Pajés e outros devem estar unidos e 

devem determinar o isolamento social na aldeia, fechando-a para não ocorrer visitação e 

nem saída de pessoas da aldeia para áreas externas, nesse momento é importantíssimo a 

vigilância e a guarda do território, pois existem pessoas que aproveitam para promover 

saques, tentar cercar a área, intimidar, fazer pesca irregular, minerar na terra e extrair 

riquezas naturais sob proteção de nosso povo, a Mãe Terra dará todos os sinais e 

agradecerá a quem agir no sentido protetivo uma vez que esse COVID 19 é invisível, 

mas o ser humano não. 



As  Instituições  precisam ir além do álcool em gel, da máscara, pois esses suprimentos 

as vezes pode até chegar, mas a comunidade pode não ter água potável, tratada, ou até 

mesmo nada de água fácil, assim outras possibilidades são necessárias serem pensadas. 

Reforçar as campanhas de vacinação de indígenas contra a Influenza, para fortalecer a 

imunidade, orientação sobre a recepção, manuseio, higienização de alimentos, além de 

uma ação de alimentação e nutrição podem também fortalecer os mesmos para esse 

enfrentamento. 

O isolamento social na aldeia não pode significar momento de desânimo, deve haver 

certo distanciamento, mas as atividades culturais como as rezas, danças, torés, deve ser 

feito guardada as proporções do contato direto, isso pode propiciar melhoria no estado 

de saúde do corpo e da mente. 

Caso ocorra algum indígena com sinais e sintomas de estar afetado pelo Coronavírus, 

procure a equipe de referencia em saúde na localidade, os agentes de saúde indígena, 

enfermeiros, técnicos e médicos para analisar a situação, e ainda seja precavido de 

maneira a fazer um pré isolamento mínimo da pessoa com as suspeitas, acionar 

imediatamente a SESAI e o serviço de saúde do município próximo à comunidade 

indígena. 

Concluindo, as ações preventivas ao Coronavírus, são primordiais acontecerem para o 

pleno afastamento e eliminação do mesmo do convívio social, e enquanto a sociedade 

espera a descoberta de uma vacina ou técnica cientifica, devemos orientar nossos 

parentes para o uso correto de seus utensílios domésticos, seu auto cuidado, a 

higienização dos alimento que consome, a busca pela independência corporal por meio 

de exercícios de acordo com a realidade local,despertar a coordenação motora das 

crianças por meio de brincadeiras educativas com desenhos e outros feitos com tinta, 

papel e outros materiais. 

¹  Eni Carajá Filho - Educador Social, Graduando em Antropologia pela UFMG, Ex Conselheiro de Saúde 

nos âmbitos Nacional, Estadual e Municipal(Belo Horizonte e Betim MG), Indígena em contexto urbano, 

originário da Ilha do Bananal – Tocantins - Município de Lagoa da Confusão, poeta, escritor e Educador 

popular em Saúde. Atua no Comitê Mineiro de Apoio à Causa Indígena e é Dirigente Sindical do Sind 

Saúde MG. 

² - Sérgio Arouca – Medico Sanitarista, Ex Deputado Federal – PCB-PPS foi Secretario de Gestão 

Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde na Gestão Lula 2003 e autor do projeto do sub sistema 

de saúde indígena.  

³ - Robson Santos da Silva – Secretario da SESAI.  foi diretor do Departamento de Determinantes 

Ambientais da Saúde Indígena (DEAMB) da SESAI, passando a sua Coordenação Geral em substituição 

a Indígena Silvia Waiãpi. 


