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APRESENTAÇÃO
Todos nós brasileiros temos uma dívida histórica com as populações
indígenas e temos plena convicção de que o resgate dessa dívida começa
com o conhecimento preciso e necessário que uma obra como esta oferece.
Esta publicação, que revela a capacidade e o engajamento dos nossos
cientistas sociais, com certeza, servirá de instrumento na tarefa de construir
uma nova sociedade, onde as características e as especificidades da
população indígena serão respeitadas.
O compromisso ético e político, com o futuro e o presente dos povos
indígenas deve estar presente nas produções científicas relacionadas ao
assunto, por isso, nossa satisfação em poder avalizar um trabalho de tal
magnitude. Esta obra confere aos estudiosos e pesquisadores do tema
uma nova dimensão de conhecimento, pois traz um novo balizamento
com dados sistematizados, prontos para serem utilizados por todos
quantos vêm se dedicando à causa dos nossos povos indígenas.
Em agosto de 1999, o Ministério da Saúde, por meio do Sistema
único de Saúde, assumiu a responsabilidade de estruturar o subsistema de
Atenção à Saúde Indígena. Desde então, a assistência prestada nessa área
vem considerando as especificidades sócio-culturais e respeitando os
modelos tradicionais de concepção do processo saúde/doença, o que nos
exige conhecimentos multidisciplinares.
Para atingir metas como a redução da mortalidade infantil, a
erradicação e controle de doenças nas áreas indígenas e a participação da
população envolvida, é fundamental o diálogo com os vários campos do
conhecimento. O livro Os Povos Indígenas e a Construção das Políticas
de Saúde no Brasil é um elo dessa corrente, que esperamos se torne
cada vez mais reforçada com iniciativas como esta.

HUMBERTO COSTA
Ministro da Saúde

Os povos indígenas e a construção das políticas de saúde no Brasil

INTRODUÇÃO
Este documento visa oferecer uma panorâmica sobre a política de saúde
indígena que vem sendo implementada no Brasil, evidenciando seus principais
atores - indígenas e não-indígenas - e as estratégias utilizadas para a sua
operacionalização. Além disso, torna disponível um conjunto mínimo de
informações sobre as condições de vida e saúde dos povos indígenas do País.
As informações estão dispostas em quatro partes. A primeira contém
uma descrição sumária da população alvo dessa política pública; na segunda
parte, o item denominado Antecedentes caracteriza os principais agentes
políticos responsáveis por sua atual condição. A terceira parte do documento
descreve o processo de implantação do subsistema de saúde indígena e
finaliza com uma análise do controle social, das dificuldades atuais e
perspectivas futuras para o aprimoramento da política setorial de atenção
à saúde indígena.

Fonte dos dados
Os dados sanitários aqui analisados foram obtidos a partir da consulta a
documentos oficiais do Ministério da Saúde, da Fundação Nacional de Saúde/
Funasa, a relatórios das Conferências Nacionais de Saúde e de outros
eventos organizados por entidades indígenas e instituições de ensino e
pesquisa' e a registro de pronunciamentos públicos de lideranças indígenas
e dirigentes do subsistema de saúde indígena. Além disso, ao longo dos
anos de 2001 e 2002, foram mantidas conversas informais e gravados
depoimentos de atores-chave no cenário político da distritalização, tais
como lideranças de organizações indígenas, gerentes indígenas de convênio,
membros das equipes de saúde do índio de Coordenações Regionais da
Funasa, Coordenadores Regionais e Gerentes Técnicos do Departamento
de Saúde Indígena em Brasília.

4. Entre esses, citamos o Relatório do Encontro Macrorregional preparatório para a
participação indígena na III Conferência de Saúde Indígena e o Relatório do I Encontro
de Gerentes Indígenas dos Distritos Sanitários para avaliação das programações
implementadas, ambos promovidos pela Coordenação das Organizações Indígenas da
Amazônia Brasileira/Coiab, em Manaus, no ano de 2001, e o Relatório do II Encontro de
Política Indigenista, promovido pelas organizações indígenas Coiab e Apoinme, em
conjunto com o Museu Nacional/Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2002.
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1 PANORAMA DAS SOCIEDADES INDÍGENAS NO BRASIL
1.1 0 índio no senso comum e a diversidade cultura
Falar de povos indígenas e de suas trajetórias históricas e interações com
a sociedade brasileira significa, obrigatoriamente, falar de uma diversidade
que dificilmente pode ser agrupada num conjunto único de relações. A
imagem de índio que é normalmente veiculada no senso comum escolar
dos brasileiros contém um conjunto restrito de características e, muitas
vezes, preconceituoso, que é a forma como nós, "os brancos", enxergamos
a totalidade dos indígenas brasileiros.
O "índio" é normalmente visto como um indivíduo ligado à natureza,
que vive num universo oposto ao das sociedades modernas e que, por
isso mesmo, não é capaz de compreender o nosso mundo, as nossas
regras e os nossos valores. Essa caricatura que apresenta os povos
indígenas como, ao mesmo tempo, ingênuos e pouco capazes, possui
raízes históricas na abordagem romântica que os intelectuais construíram
para compreender estas populações. Um dos primeiros problemas do uso
desse tipo de pré-noção é a dissolução das diferenças entre as diversas
populações autóctones que habitam o nosso continente, criando sérios
obstáculos ao conhecimento das mesmas.
A realidade dos povos indígenas apresenta-se muito mais complexa.
A delimitação do conjunto "populações indígenas", seja para um estudo
superficial do tema, seja para subsidiar políticas públicas, não pode de forma
alguma, fundamentar-se nas imagens que orientaram (e que ainda detêm
grande força) a atuação histórica do governo brasileiro no passado por
intermédio de seus órgãos indigenistas oficiais. Essa construção uniforme
da figura de "índio" e, conseqüentemente, das suas necessidades e
qualidades gerou um conjunto de práticas governamentais que visava,
prioritariamente, garantir a expansão das fronteiras da sociedade nacional
mediante a pacificação dos grupos indígenas e o estímulo a sua incorporação
à sociedade brasileira.
Pode-se concluir que a uma imagem uniformizada de "índio"
(relativamente incapaz, ingênuo e primitivo) correspondia um tipo de ação
governamental assistencialista, que previa o desaparecimento inevitável
das culturas desses povos, baseada numa visão evolucionista da realidade
social.
A rigor, o que existe é um quadro marcado pela diversidade, o que
gera a necessidade de um tratamento mais cuidadoso dos planejamentos
de ações de intervenção em relação aos povos indígenas. Cada etnia possui
a sua própria história que, guardando semelhanças e diferenças em relação
a outras, responde como base de conhecimento para a identificação de
12
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problemas locais, juntamente com a história regional e das políticas
governamentais na região.
Essa diversidade não significa obrigatoriamente a impossibilidade de
se fazer agrupamentos de povos com culturas mais próximas ou que
compartilham o mesmo hábitat. Os pesquisadores que tratam de sociedades
indígenas costumam construir esses conjuntos, mas deve-se salientar que
cada recorte guarda em si um grau de arbitrariedade, de acordo com a
perspectiva da pesquisa em questão.
Assim, os lingüistas identificaram três grandes troncos lingüísticos (Tupi,
Macro-Jê e Aruák), subdivididos em famílias, de acordo com a estrutura
das línguas. Existem também famílias que não pertencem a nenhum tronco
e línguas isoladas. Já os antropólogos, embora utilizem muitas vezes o
esquema lingüístico de classificação, criaram outras formas de agrupar as
populações de acordo com a estruturação de sua cultura e com suas
trajetórias históricas.'
De qualquer maneira, os povos indígenas que habitam o território
brasileiro rompem com a imagem uniforme e romântica de índio, produzida
ao longo da história da nossa sociedade. Vejamos dois exemplos de regiões
distintas.
Na região Norte do Brasil, encontram-se populações indígenas que
habitam, em sua maioria, a floresta equatorial, seja no seu interior, seja na
margem dos rios. Por essa região ter sido uma das últimas a receber uma
intensa pressão colonizadora por parte da sociedade nacional considerando-se que a entrada de bandeirantes e missionários durante o
período colonial ficou restrita aos grandes rios -, as áreas ocupadas por
essas populações são mais extensas, possibilitando atividades econômicas
variadas, como a agricultura de subsistência, a pesca, a coleta de frutos
silvestres e a caça.
A Amazônia Legal, que cobre toda a região Norte, parte da região
Centro -Oeste e uma pequena faixa da região Nordeste (ver mapa em
anexo)6 ocupa grande parte do território brasileiro. Devido à baixa
densidade demográfica da área, um grande número de etnias conseguiu
manter a sua identidade, as suas características lingüísticas, religiosas, de
organização social etc. No entanto, a vastidão da região não impediu o
desaparecimento de alguns grupos, nem o comprometimento da

5. Trataremos, brevemente, de dois esquemas de agrupamento de sociedades indígenas
no continente sul-americano, propostos por Eduardo Galvão e por Júlio César Melatti.
6. Para fins de melhor entendimento da geopolítica regional brasileira, sugerimos a
consulta ao Anexo I, em que estão dispostos os estados da federação brasileira, por
região geográfica.
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organização social de outros, muitos dos quais estão se esforçando
atualmente para revitalizar a sua cultura tradicional.
Com exceção de uma pequena quantidade de grupos classificados pela
Fundação Nacional do Índio (Funai)' como "isolados", ou seja, sem contato
com membros da sociedade brasileira, esses grupos mantêm relações mais
ou menos intensas com as populações não-indígenas que ocupam a
Amazônia. Tais contatos não promoveram, necessariamente, a perda cultural
ou da identidade desses povos.
Dessa forma, temos a manutenção de uma agricultura tradicional, com
derrubada
de pequenas porções de floresta e queimada para o plantio,
a
que fornece a base da produção de alimentos. A mitologia e os conhecimentos
tradicionais acerca do mundo natural e sobrenatural orientam a vida social,
os casamentos, o uso de extratos vegetais, minerais ou animais na cura de
doenças e muitos dos hábitos cotidianos. Mas a existência de uma cultura
específica de cada etnia não significa a ausência de diálogo com as autoridades
regionais, ou mesmo federais, nem a ausência de interação com
comerciantes locais, funcionários das cidades etc. Mantendo uma identidade,
uma cultura e, muitas vezes, uma língua que delimita a sociedade como
diferente, inúmeros grupos têm alguns de seus membros como professores
estaduais/municipais atuando dentro das aldeias, agentes de saúde e, até,
como vereadores eleitos dos municípios das comunidades. A realidade
demonstra que a especificidade cultural não restringe a participação política
e a atuação dentro de instâncias da sociedade nacional.
No Nordeste brasileiro, os povos indígenas sofreram um impacto muito
maior do avanço de interesses econômicos sobre as suas terras. O próprio
meio ambiente característico de grande parte do interior da região (semiárido) influenciou negativamente na sobrevivência física e étnica desses povos,
já que a baixa produtividade da terra aumentou a disputa por áreas mais
férteis. A situação de pressão, intensa desde a época colonial, levou à diminuição
populacional e à descaracterização da identidade étnica de certas populações.
Atualmente, os índios do Nordeste brasileiro vêm lutando para retomar
a sua cultura tradicional, resgatando rituais ancestrais e se organizando para
reivindicar suas terras. As culturas das tribos nordestinas que estão sendo
recriadas e revitalizadas são marcadas por essa história de conflitos e de
perdas drásticas, o que confere uma identidade singular a esses grupos.

7. A Funai é o órgão indigenista estatal brasileiro, tendo como principais objetivos a
demarcação das terras indígenas, a representação jurídica dessas populações e a sua
proteção em caso de conflitos com não-índios.
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Não é possível, portanto, tratar um conjunto tão diversificado de
populações como compondo uma simples unidade. Os antropólogos têm
realizado esforços de criação de esquemas que agrupariam, de acordo com
critérios culturais, geográficos e cronológicos, as populações indígenas do
Brasil e do continente sul-americano.
O antropólogo Eduardo Galvão propôs, em 1960, delimitar conjuntos
de povos indígenas que compartilhassem elementos culturais comuns (tanto
da cultura material quanto da cultura imaterial), levando em consideração
o contato intertribal e o contato com a sociedade nacional." Os índios de
uma mesma Área Cultural não apenas compartilhariam características
culturais comuns, mas também tenderiam a enfrentar problemas similares
no que diz respeito ao contato com a sociedade nacional, já que essas
áreas seriam regiões geograficamente contíguas.
Mais recentemente, Júlio César Melatti propôs a substituição do esquema
de Áreas Culturais, de Galvão, pelo de Áreas Etnográficas.`' As Áreas
Etnográficas atravessam as fronteiras nacionais, abrangendo todo o
continente sul-americano. Seus critérios de definição incorporam a
classificação lingüística e da cultura imaterial (ritos, mitologia e organização
social), as relações intertribais, as interações ecológicas com um meio
ambiente regional específico e com os espaços interétnicos mais ou menos
próximos. Portanto, teríamos diversos agrupamentos, no território sulamericano, de sociedades indígenas que guardam semelhanças entre si
pela sua origem cultural/lingüística comum e pelas suas relações com a
sociedade nacional. '°

O Mapa I posiciona, no espaço geográfico sul-americano, as áreas

etnográficas propostas por Melatti.

8. Ver: GALVÃO, Eduardo - Áreas culturais indígenas do Brasil; 1900-1959. Boletim do
Museu Paraense Emílio Goeldi, n.s, Antropologia, n° 8, Belém, 1960.
9. Ver: MELATTI, Julio Cezar. Índios do Brasil. São Paulo, Hucitec, 1993.
10. Ver página de internet <http://www.geocities.com/RainForest/Jungle/6885/
index.html>

15

Os povos indígenas e a construção das políticas de saúde no Brasil
MAPA I
Áreas etnográficas da América do Sul
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Para melhor compreender tal noção, que é um instrumento
classificatório da grande diversidade social das populações indígenas da
América do Sul, pode-se analisar, brevemente, dois exemplos distintos.
A área etnográfica no extremo leste do continente, a do nordeste do
Brasil, recobre o final do vale do São Francisco e terras mais ao norte,
numa paisagem caracterizada pela aridez (no caso do interior) e por um
clima mais ameno e chuvoso no litoral. O litoral brasileiro foi a primeira
região de efetiva ocupação colonial pelos portugueses, que desenvolveram,
já desde o final do século XVI, a produção de açúcar, voltada para o mercado
internacional. O interior foi ocupado, nos séculos seguintes, pelo gado como
atividade econômica complementar à indústria açucareira.
A antiguidade da ocupação e o valor produtivo das terras levaram
a diversos conflitos entre colonizador e índios. Muitas tribos foram
expulsas de suas terras, seja pela violência direta, em guerras cujos
resultados foram a dizimação, a escravidão e as fugas, seja pela
dominação econômica, que gerou alterações drásticas nas culturas
desses povos.
Esse processo histórico de conflito - perda de terras e de submissão,
por absoluta necessidade de sobrevivência, aos poderes econômicos de
fazendeiros e de criadores de gado - é a marca das diversas etnias da
região, como os xucurus, fulniôs, cariris-xocós, tuxás, quiriris, aticuns, entre
outras. As línguas nativas foram substituídas pelo português, e o modo de
vida dessas populações pouco se distingue dos camponeses não-indígenas.
As áreas que ocupam raramente possibilitam uma vida autônoma e uma
produção adequada de alimentos, levando-os a trabalhar como mão-deobra nas fazendas da região.
No entanto, a sua identidade indígena é marcada por intermédio de
rituais específicos, como as festas de Toré (dos tuxás) e o Ouricuri (dos
fulniôs), nos quais é proibida a presença de não-índios. A identidade indígena,
negada historicamente como estratégia de sobrevivência, é atualmente
reafirmada e muitas vezes recriada, por essas populações.
Outro exemplo de área etnográfica é o noroeste da Amazônia, onde
habitam uma série de povos indígenas, como tucano, dessano, piratapuia,
arapasso, tariano, tatuio, bará, barassana, baniwa e outros, ligados entre si
por relações de parentesco, alianças matrimoniais, mitologia e organização
social assemelhadas. Além de partilharem um ambiente marcado pela floresta
equatorial amazônica e pelas bacias de rios de águas negras, existem
condições comuns às diversas etnias dessa área etnográfica. Uma delas é a
obrigatoriedade de casamentos exogâmicos (ou seja, casamentos cujos
cônjuges pertencem a grupos étnicos diferentes) e a divisão hierárquica
entre subgrupos (conhecidos por sibs) dessas etnias que implica a ocupação
de territórios específicos e acesso diferenciado a recursos naturais. A própria
17
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diversidade lingüística é acentuada por motivos ideológicos." demarcando
a diferenciação dessas sociedades entre si.
Por fim, temos a especificidade da história de contato entre índios e
não-índios da região. No tempo colonial, a região abastecia os mercados
de escravos das cidades amazônicas. Posteriormente, parte da população
indígena local foi formada por instituições de ensino fundadas e comandadas
por missionários católicos. Nos dias atuais, a atuação das organizações
indígenas que reúnem os interesses de diversas etnias é também um fator
de delimitação dessa área etnográfica.
Embora dificilmente seja possível se chegar a uma conclusão única,
as tentativas de apreender a diversidade cultural dos povos indígenas que
estão dentro e fora do território brasileiro demonstram, por si só, a
multiplicidade de sociedades e de suas relações com o meio ambiente,
com o universo mítico religioso e a variação de tipos de organizações
políticas e econômicas, de produção material e de hábitos cotidianos.
Essa variedade será tratada mais adiante no que diz respeito aos tipos de
problemas enfrentados por essas populações.
Como então caracterizar a população que é atendida por uma política
pública de saúde indígena do governo brasileiro? Todos esses povos
compartilham, além de sua origem anterior à conquista européia, uma
história de sujeição às forças econômicas e sociais que traçaram as diretrizes
da ocupação territorial do País. A intensidade e a forma dessa pressão
exercida, ao longo da história, pelas forças da sociedade colonial e, após a
independência, da sociedade nacional, irão sofrer diferenciações de acordo
com as trajetórias históricas específicas. Da mesma maneira, as
repercussões desses contatos entre uma sociedade em expansão e os
grupos autóctones do continente serão múltiplas.

1.2 Tipologia e exemplos de problemas regionais enfrentados
pelas populações indígenas na atualidade
O que dizer então sobre as realidades e os desafios que se colocam perante
os índios que vivem no Brasil?
A regionalização de situações torna-se uma ferramenta necessária
para compreender esse panorama que, pela história nacional e pela
amplitude territorial brasileira, tem como marca a diversidade. É importante
ressaltar que existem populações indígenas vivendo nas mais diversas
condições e enfrentando problemas múltiplos. Além disso,
independentemente do contato interétnico, os povos indígenas podem
realizar leituras diferenciadas e particulares dos seus problemas.
11. Ver: <www.geocities.com/Rainforest/Jungle/6885/cap.12-Noroeste da Amazônia.htm>
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Além da variação regional e, às vezes, local, o tempo também é um
fator responsável pelas alterações qualitativa e quantitativa das dificuldades
enfrentadas e das soluções propostas. Para ilustrar essa afirmativa - de
que o delineamento dos problemas e suas soluções estão sujeitas,
implacavelmente, à conjuntura local e às idéias da época -, podemos analisar
dois exemplos distintos.
O primeiro nos remete à história da ocupação do território brasileiro,
tanto na época colonial quanto após a independência. Até o final do domínio
português, a colonização do interior foi motivada por interesses
econômicos (extrativismo mineral e vegetal, ampliação das áreas de cultivo
de produtos de exportação) e religiosos (catequização dos povos
indígenas). Com a independência, os interesses econômicos passaram a
prevalecer, com o Estado brasileiro muitas vezes liderando a colonização
do interior mediante a implantação de projetos econômicos e de
construção de estradas e ferrovias.
Esse movimento não se deu de forma homogênea ao longo do
tempo e ao longo do território. Os contatos com as sociedades
indígenas, por conseguinte, também geraram quadros diferentes. No
litoral, primeira área a ser ocupada, o contato promoveu, ao longo
dos anos, a dizimação étnica das sociedades indígenas que o
habitavam. Poucos grupos foram capazes de sobreviver à contaminação
por doenças européias, às expedições de captura de escravos e à
expulsão de suas terras. Essa onda colonizadora provocou também
deslocamentos populacionais significativos.
O Brasil central é de ocupação mais recente. A maior parte de suas
cidades e estradas foi criada ao longo do século XX. As populações
indígenas dessa região enfrentaram tipos de contato diferentes, de acordo
com a sua proximidade da expansão da fronteira colonizadora. Os índios
Ofaié, do estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, possuem uma
população diminuta, de 56 indivíduos" (dados de 1999), devido a um
histórico de contato extremamente violento e prejudicial ao grupo.
Por outro lado, a criação do Parque Indígena do Xingu,'; na segunda
metade do século XX, significou uma oportunidade de proteção perante
as ameaças de forças econômicas e sociais de colonização para diversas
etnias da região.
12. Ver: RICARDO, Carlos Alberto (ed.) - Povos Indígenas no Brasil 1996-2000. São Paulo,
Instituto Socioambiental, 2000.
13. 0 Parque Indígena do Xingu atravessa dois estados brasileiros, o Pará e o Mato Grosso.
Criado nas décadas de cinqüenta e de sessenta do século XX, ele marcou uma mudança
significativa na concepção oficial de área indígena, devido ao seu tamanho (cerca de 28.000
km2), em relação ás áreas anteriormente demarcadas. A sua criação foi fortemente
influenciada pela concepção de Área Cultural de Eduardo Galvão e pela visão da necessidade
de criação de territórios indígenas mais extensos para a preservação das etnias.
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A Amazônia Legal configura uma realidade diversa quanto à história
de sua ocupação. Apesar da entrada de missionários e de expedições de
extrativismo e de captura de escravos ao longo do Rio Amazonas, a
partir do século XVII, a maior parte do seu território permaneceu
inexplorada até o século XX. Como já foi dito acima, alguns grupos que
se localizavam ao longo do Amazonas foram dizimados ou tiveram que
se deslocar para escapar dessa pressão das forças coloniais. A maior
parte deles, entretanto, foi estabelecer contato com a sociedade brasileira
no final do século XIX e no século XX.
Dependendo da área e da época, esse tipo de interação significou a
arregimentação de índios para trabalhar nos seringais (do início do século
XX até a sua metade, aproximadamente), alterando as suas formas
tradicionais de organização social, como o caso dos Ticuna, no Alto
Solimões, a oeste do estado do Amazonas.14 Por outro lado, ao longo
das três últimas décadas do século passado, alguns grupos "isolados"
têm sido contatados por funcionários da Funai, que estabelecem uma
breve comunicação, mas que procuram apenas localizar as aldeias,
esforçando-se na difícil tarefa de evitar choques entre esses índios e
madeireiros e garimpeiros.
O segundo exemplo está na questão da demarcação das terras
indígenas, que surgiu como grande bandeira de luta, dando sentido à
atuação política de entidades representativas dos interesses étnicos, de
organizações não-governamentais e até de setores do Estado, durante
as décadas de oitenta e noventa do século XX. A disputa por terras e a
pressão sempre constante das fronteiras econômicas da sociedade
nacional, além de promover conflitos perenes, também propiciaram um
movimento da sociedade civil em defesa das terras indígenas. Em
conseqüência, a atual Constituição do Brasil aponta para um tratamento
diferenciado da questão, considerando a relação ancestral entre esses
povos e seu território e os usos culturais do mesmo, abrindo caminho
para um tratamento diferenciado dessa temática no campo jurídico'' e

14. Ver: OLIVEIRA, João Pacheco de - O "Nosso Governo": os Ticuna e o Regime Tutelar.
Rio de Janeiro, São Paulo, Marco Zero, 1988.
15. Apesar do avanço da Constituição de 1988 na defesa dos direitos à diferença
étnica e das terras indígenas, a cidadania legal plena ainda não foi atingida, devido à
sobrevivência do Estatuto do Indio, uma lei complementar, datada de 1973, que mantém
a figura jurídica da tutela, ainda não substituída na legislação. Como conseqüência, os
índios permanecem sendo representados juridicamente pelo governo federal, embora
na prática tenham conquistado uma série de autonomias, na negociação com diversas
agências governamentais e da sociedade civil, para a solução de seus problemas. A
história da implantação da tutela indígena será tratada com mais detalhes adiante
neste texto.
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possibilitando a garantia de direitos que antecedem a ocupação de tais
espaços pelos não-indígenas. Tal posição representa um importante
avanço político quando comparada ao tratamento dado pelo Estado
brasileiro aos povos indígenas no início do século XX.
A conseqüência desse movimento foi o aumento dos processos de
demarcação das terras indígenas. A Constituição de 1988 fixou em 10
anos o prazo máximo para a identificação e demarcação de todas as
terras indígenas brasileiras e, embora este prazo não tenha sido cumprido,
a quantidade de áreas não reconhecidas oficialmente pelo governo diminuiu
sensivelmente. O resultado desse avanço (ainda incompleto) foi uma
mudança qualitativa na demanda de reivindicações do conjunto de etnias.
Ao invés da bandeira homogênea da necessidade de demarcação, surgiram
necessidades mais particulares, nas áreas da saúde, da educação e da
preservação dos recursos naturais. Deve-se ressaltar, no entanto, que o
processo de identificação e demarcação das terras indígenas ainda
encontra-se incompleto, como exemplificado por diversas áreas ocupadas
por índios e ainda não reconhecidas oficialmente, em particular na região
Nordeste do País.
Para entender o quadro geral dos problemas enfrentados pelas
populações indígenas brasileiras, podemos agrupar as terras indígenas
dentro do território brasileiro em macrorregiões que reúnem características
comuns. Essas regiões são o Sul (compreendendo três estados) e o
Sudeste (com quatro estados e sendo o principal pólo econômico e político
do País) do Brasil, a parte da região Centro-Oeste fora da Amazônia
Legal (área meridional, com os estados de Goiás e Mato Grosso do Sul),
o Nordeste (retirando-se grande parte do estado do Maranhão e indo até
o sul da Bahia) e a Amazônia Legal, que envolve desde os estados do
Mato Grosso e Tocantins, passando pelo Maranhão, até o extremo norte
e o extremo oeste do País. Devido à diversidade de situações e de
problemas, essa divisão nem sempre se encaixa com a divisão geopolítica
oficial do País.

21

Os povos indígenas e a construção das políticas de saúde no Brasil
MAPA II
Terras indígenas no Brasil, por macrorregiões 16

.•s

Ii'
II

A

Fonte: IBGE, adaptado do Sigepi, versão 1.00.1 - Dados sobre terras indígenas
oriundos de Mendes, 2002.

16. Outras informações sobre terras indígenas podem ser encontradas no endereço
<http://www.socioambiental.org>
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A compreensão dos tipos de problemas enfrentados pelos povos
indígenas brasileiros está relacionada, necessariamente, às múltiplas
decorrências do contato interétnico, mais especificamente do contato entre
estas sociedades e os diversos elementos da sociedade nacional. Para
tornar mais didática a abordagem desse conjunto de questões derivadas
do encontro entre índios (que não formam um universo homogêneo) e
não-índios (que também formam um conjunto diversificado)," dividimos
em dois conjuntos as situações de risco e de necessidades dos índios
brasileiros.
O primeiro conjunto diz respeito, especificamente, ao processo de
demarcação das terras indígenas, ou seja, o processo oficial que delimita e
assegura a uma etnia a posse das suas terras. O reconhecimento oficial de
um território como Terra Indígena é uma etapa importante - mas não a
única - na defesa dos interesses de um grupo. O segundo conjunto reúne
os diversos interesses de forças econômicas e sociais que ameaçam a
continuidade da vida social das etnias. Nele, estão as disputas por recursos
naturais entre índios e não-índios, os interesses de grandes empresas em
territórios indígenas, conflitos sobre limites territoriais e problemas derivados
da exigüidade ou da inadequação das terras indígenas demarcadas. Por
meio de exemplos das várias macrorregiões acima listadas, pretende-se
montar um quadro simplificado da complexidade de desafios que as diversas
etnias lutam para superar.''

1.3 As demandas por demarcação de terras indígenas
Em 2002, de acordo com a avaliação da Fundação Nacional do Indio," a
situação das Terras Indígenas em relação ao seu processo de regularização
perante o Estado brasileiro pode ser vista no Gráfico I.

17.Como será visto adiante, os contatos entre as sociedades indígenas e forças
econômicas e sociais da sociedade nacional são marcados pela heterogeneidade.
Dependendo da situação, a invasão de terras habitadas por índios ou o interesse pelas
mesmas partem de simples posseiros, de empresas madeireiras ou de empresas públicas
de prospecção de petróleo, por exemplo. Essa é uma das dificuldades que as organizações
indígenas ou o próprio governo enfrentam para solucionar um conjunto tão complexo de
situações, muitas delas conflituosas.
18. A descrição detalhada das dificuldades de cada etnia ou de cada região não é o
objetivo deste texto. Por isso mesmo, optamos por mostrar alguns exemplos para montar
uma imagem da situação atual. Para maiores detalhes sobre o assunto, ver: RICARDO,
Carlos Alberto (ed.) - Povos Indígenas no Brasil 1996-2000. São Paulo, Instituto
Socioambiental, 2000.
19. MENDES, Artur Nobre - "Introdução - Reconhecimento das terras Indígenas - Situação
atual". Em: GRAMKOW, Márcia Maria (org.) - Demarcando Terras Indígenas II; experiências
e desafios de um projeto de parceria. Brasília, Funai, PPTAL, GTZ, 2002.
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GRÁFICO I
Situação jurídica das terras indígenas20 no Brasil'

■ Registradas

❑ Em processo

❑ A identificar

Fonte: Adaptado de MENDES, 2002.
* Dados até maio de 2002.

Mesmo com esse avanço expressivo nas atividades de regularização
fundiária da situação das populações indígenas, deve ser notado, pela
quantidade de terras a identificar (133), que o processo ainda encontra-se
longe de seu término.
Até o ano 2000, a superfície total de terras indígenas demarcadas era de
103.679.621 hectares,21 ou 12,18% da superfície total do País (cerca de
851 milhões de hectares). A população indígena estimada até o ano citado
está em torno de 380.000 indivíduos ou 0,2% da população total brasileira.
A primeira impressão gerada por esses dados pode levar o leitor a
fazer cálculos e a considerar uma quantidade exagerada de terras para tão
poucos índios. No entanto, deve-se notar que 98,6% das terras indígenas
brasileiras encontram-se na Amazônia Legal, a região mais desabitada do
País, que possui o menor índice de ocupação de terras por imóveis rurais."
20. 0 processo de regularização fundiária das áreas indígenas possui diversos estágios,
que foram simplificados nesse gráfico. As terras "a identificar" não foram alvo de nenhum
trabalho do órgão indigenista oficial brasileiro (Funai) no sentido de verificar in loco, de
acordo com legislação específica, os grupos indígenas que lá habitam. A identificação é o
primeiro passo do processo de demarcação, que é composto de etapas de trabalho de
campo e etapas burocráticas, terminando com a homologação e o registro da área no
cadastro do Serviço de Patrimônio da União. A legenda "em processo" abarca, portanto,
todas as terras indígenas que estão atualmente passando por uma das etapas
intermediárias até o seu registro.
21. Ver: RICARDO, Carlos Alberto (ed.) - Povos Indígenas no Brasil 1996-2000. São Paulo,
Instituto Socioambiental, 2000.

24

Os povos indígenas e a construção das políticas de saúde no Brasil

Por outro lado, de acordo com o órgão fundiário oficial brasileiro
(Incra),23 a quantidade total de terras aproveitáveis para a agricultura e
ainda não exploradas (retirando-se as terras indígenas e as reservas
florestais) é de, aproximadamente, 185 milhões de hectares.24 Esse dado
demonstra que existe no País uma grande quantidade de terras disponíveis
para a agricultura e que ainda não foi cultivada. A quantidade de terras
indígenas existentes não representa, portanto, uma concorrência com as
demandas por terras agrícolas. Justamente nas áreas mais visadas pela
expansão agrícola a quantidade de hectares destinados aos índios é muito
pequena. No Nordeste, por exemplo, as demandas de terras feitas pelos
índios correspondem a apenas 0,3% da extensão total das terras indígenas
do Brasil. Nas regiões Sul e Sudeste, a situação é semelhante.
Em resumo, a maioria expressiva de hectares destinados às populações
indígenas no País encontra-se numa região sujeita a pouca demanda de
terras para agricultura. Isso produz um quadro dúbio em termos da situação
das terras indígenas brasileiras: se, na Amazônia Legal, essas populações
conseguiram garantir parte das terras necessárias para a continuidade de
suas sociedades e culturas, nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e parte do
Centro-Oeste, as áreas destinadas aos índios são, em geral, muito
pequenas e pouco férteis. Em diversos casos, essas áreas não são capazes
de assegurar a sobrevivência física de muitos grupos, que são obrigados a
viver acampados nas margens das estradas, sobrevivendo mediante a
venda de artesanato e o trabalho como mão-de-obra agrícola temporária
para fazendeiros, como é o caso dos Guaranis Mbyá, do Rio Grande do
Sul, e dos Terena, do Mato Grosso do Sul."
Um levantamento de 1994'1 indica que, na região Nordeste, cerca
de 83% da população indígena estaria encontrando dificuldades de
sustentação alimentar e, nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste, 59%
dos índios encontrar-se-iam na mesma situação devido à pequena extensão
de terras para as comunidades e à baixa produtividade dos solos.
O problema é agravado pelos sistemas tradicionais de produção dos
diversos povos indígenas dessas regiões que, além de não disporem de

22. Ver, RICARDO, Carlos Alberto (ed.) - Povos Indígenas no Brasil 1996-2000, São Paulo,
Instituto Socioambiental, 2000.
23. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), que controla a ocupação
e regularização de áreas rurais no País.
24. Os últimos dados disponíveis datam de 1986.
25. Ver: RICARDO, Carlos Alberto (ed.) - Povos Indígenas no Brasil 1996-2000. São Paulo,
Instituto Socioambiental, 2000.
26. Ver: VERDUN, Ricardo - "Mapa da Fome entre os Povos Indígenas no Brasil (I): uma
contribuição à formulação de políticas de segurança alimentar". Em: Subsídio: Texto para
reflexão e estudo. Brasília, Instituto de Estudos Socioeconômicos, 1994.
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recursos para aumentar a produtividade das plantações, enfrentam outras
dificuldades, como a contaminação do solo e das águas por herbicidas,
esgotos e poluição industrial. Essa é a situação em que se encontram, por
exemplo, os Guarani Kaiowá, do estado do Mato Grosso do Sul.27
Deve ser notado ainda que esse tipo de dificuldade não se relaciona,
necessariamente, com os processos de regulamentação das terras
indígenas. No caso dos Guarani Kaiowá, das 17 terras indígenas desta
população, 11 encontram-se homologadas e as demais em estágios
avançados de processo de regularização, com exceção de uma, apenas
identificada. Ou seja: o reconhecimento jurídico das terras não impede que
um conjunto grande de problemas, como desmatamento, poluição, invasão
por fazendeiros e posseiros, venha a ocorrer. Apesar de o reconhecimento
oficial de um território como Terra Indígena torná-lo um bem inalienável do
Estado brasileiro e reservá-lo, no âmbito legal, aos índios que a habitam,
os problemas, como os citados acima, continuam ocorrendo, mesmo em
terras oficialmente demarcadas.
Há um conjunto heterogêneo de interesses estranhos aos índios nas
disputas por terras indígenas brasileiras, passando por posseiros, empresas
madeireiras, instalação de garimpos e tomada das terras por grandes
empresas particulares ou do próprio Estado (empresas geradoras de energia
elétrica, por exemplo, grandes mineradoras). Por outro lado, o próprio
processo de regularização é sempre político, envolvendo os interesses de
grupos opostos, como o dos índios, de um lado, e de grupos econômicos
e políticos que possuem alguma intenção econômica/estratégica no
território, por outro. A isso se deve a lentidão do andamento dos processos,
como a Área Indígena Raposa-Serra do Sol, em Roraima, norte do País,
cuja regularização encontra-se paralisada na etapa de delimitação.'"

1.4 As diversas situações de contato interétnico
A diversidade de populações e de suas histórias corresponde também
à diversidade de formas de contato entre índios e a sociedade nacional.
A grande dimensão territorial do Brasil e seu processo de colonização
e construção de um Estado Nacional, somados à variedade cultural
dos povos indígenas, deram forma a tipos de interações extremamente
particulares.

27. Ver: RICARDO, Carlos Alberto (ed.) - Povos Indígenas no Brasil 1996-2000. São Paulo,
Instituto Socioambiental, 2000.
28. Ver: RICARDO, Carlos Alberto (ed.) - Povos Indígenas no Brasil 1996-2000. São Paulo,
Instituto Socioambiental, 2000.
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Assim, temos hoje, no Brasil, desde populações de índios vivendo em
grandes centros urbanos, como é o caso dos Pankararu, que saíram do
estado nordestino de Pernambuco para habitar a periferia de São Paulo,
até grupos com pouco ou nenhum contato com a sociedade nacional,
como o caso de grupos na Terra Indígena Vale do Javari, no Amazonas,
região Norte do País. Enquanto os Pataxó, da região Nordeste, deixaram
de falar a sua língua devido a uma história de pressões por sua sobrevivência,
numa região intensamente disputada, os Guarani, da região Sul, mesmo
com dificuldades para sobreviver e alterando drasticamente o seu modo
de vida, conseguiram manter a sua língua como importante (mas não
único) fator de delimitação de sua identidade.29
As dificuldades econômicas que marcam tantos grupos em várias
regiões não são uma característica de todas as populações. Principalmente
no caso das populações amazônicas, diversos grupos estão conseguindo
construir relações com a sociedade envolvente que lhes produzam
benefícios. Temos exemplos de projetos de manejo e exploração controlada
de madeira e de outros produtos da floresta (Kayapó, do Pará),'° venda e
exportação de artesanato (índios do Alto Rio Negro, Amazonas) e projetos
de construção de escolas adaptadas às culturas locais (Ticuna, Amazonas).
O contato com a sociedade nacional muitas vezes significou um
aumento grande na taxa de suicídios (Guarani Nadewa - Mato Grosso do
Sul) ou de desarticulação étnica e extermínio (Timbira, do Maranhão,
Kambeba, do Amazonas, e os Botocudos, do Espírito Santo, para dar
alguns exemplos). Outras etnias conseguiram - em sua maioria com
dificuldades e apenas no século XX - manter a sua identidade apesar de
problemas que se arrastaram por décadas, como a exploração da mãode-obra feita pelos donos dos seringais na Amazônia.
A questão da identidade dos povos indígenas surge então,
obrigatoriamente, como fruto dessas histórias tão diversas. Ao longo da
maior parte do século passado, os estudiosos de sociedades indígenas
adotaram diversos critérios para classificar populações como índios.
Novamente, o senso comum tem um papel relevante, mesmo apoiado no
pensamento evolucionista, que procura sempre definir arbitrariamente quais
seriam os critérios de "indignidade" que poderiam delimitar as identidades
indígenas.

29. Ver: RICARDO, Carlos Alberto (ed.) - Povos Indígenas no Brasil 1996-2000. São Paulo,
Instituto Socioambiental, 2000.
30. Ver: GIANNINI, Isabelle Vidal - "A construção do novo com os índios Xicrin". In: LIMA,
Antônio Carlos S.; BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.) - Etnodesenvolvimento e Políticas
Públicas: bases para uma nova política indigenista. RJ: Ed. Contra Capa/Laced, 2002.
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Muitas vezes, os hábitos, o vestuário ou a culinária apresentam-se
como critérios de fácil visibilidade. A simplicidade da vida cotidiana ou os
rituais que marcam suas diferenças também. No mais das vezes, as pessoas
geralmente pensam que os índios, para serem considerados assim, devem
falar uma língua própria e se parecer com a imagem que nos foi transmitida
pelos antigos cronistas coloniais, na época da conquista e da colonização
territorial. Aos índios do presente não lhes caberia, portanto, a história, as
mudanças na cultura, as adaptações e as inovações e empréstimos de
tecno log ia.=;'
No entanto, não há população do presente que não tenha a sua história,
e esta história sempre transforma a cultura, mistura as línguas e produz
novas identidades. Portanto, desde o Segundo Congresso Indigenista
Interamericano, que aconteceu no Peru, em 1949, o critério científico
preponderante para a definição de identidade indígena é o da autoidentificação. Ao considerar como indígenas todos os indivíduos que se
reconhecem como índios e que são reconhecidos por seus grupos e por
outros grupos como índios, consegue-se escapar das arbitrariedades dos
cientistas que "escolhiam" características para definir as populações
autóctones do nosso continente.
Nesse sentido, no Brasil atual, diversos grupos que foram forçados
por pressões políticas e/ou econômicas a mascararem as suas identidades
como estratégia de sobrevivência - já que a mão-de-obra indígena sempre
sofreu muitos preconceitos da população regional - estão recriando as
suas tradições indígenas. É o que ocorre com a maior parte dos índios do
Nordeste, como os Tuxá, que foram retirados de suas terras para a
construção de uma represa e agora sofrem o preconceito de serem
considerados "menos índios", por terem adotado a língua e os hábitos da
população regional.') A reconstrução de uma identidade indígena significa,
para esses grupos, a possibilidade de conseguir novamente terras para
poderem sobreviver e defender os seus interesses perante as forças
econômicas e políticas que os oprimem.
A criação de organizações indígenas que representam os seus interesses
perante a sociedade nacional e constróem alianças para resolver suas
demandas constitui um passo importante na redefinição do lugar dos povos
indígenas no Brasil. Esse esforço, ao mesmo tempo em que une forças,
considera a diversidade como elemento fundamental quando se trata de
povos indígenas brasileiros, permitindo uma visão mais acurada dos seus
problemas e a construção dos caminhos específicos para resolvê-los.
31. OLIVEIRA FILHO, João Pacheco de - Ensaios de Antropologia Histórica. Rio de janeiro,
Editora UFRJ, 1999.
32. Ver: RICARDO, Carlos Alberto (ed.) - Povos Indígenas no Brasil 1996-2000. São Paulo,
Instituto Socioambiental, 2000.

28

Os povos indígenas e a construção das políticas de saúde no Brasil

1.5 Demografia indígena
No Brasil, as principais fontes de informação demográfica indígena são
oriundas da Funai e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE.
As informações da Funai estão defasadas, pois o último censo indígena
referido por aquela instituição data de 1986, que não informa a composição
demográfica dos residentes em áreas não demarcadas ou em espaços
urbanos. Por sua vez, o IBGE, somente a partir de 1991, passou a incluir a
categoria "indígena" em seus instrumentos de coleta de dados, mas sem
possibilitar informação sobre a filiação étnica específica dos indivíduos
recenseados (Azevedo, 2000; Coimbra Jr. & Santos, 2000).

Em função desses limites, os dados oficiais da demografia indígena no
Brasil refletem mais os viéses gerados pela atuação das instituições que
executam a política indigenista, do que a situação atual desses povos.
Existem grandes lacunas de informação demográfica sobre os indígenas
destribalizados, residentes em áreas urbanas e os chamados "grupos
isolados", caracterizados pela Funai como povos com um contato indireto
ou não permanente com a sociedade nacional brasileira. Além disso, autores
como Coimbra Jr. e Garnelo (no prelo) chamam a atenção para os conflitos
de informação e inconsistências das informações de demografia indígena,
assinalando que, além de pouco confiáveis, os dados disponíveis se
restringem ao tamanho da população, permitindo poucas inferências sobre

a dinâmica demográfica.'3

O último recenseamento brasileiro, realizado em 2000, revelou um
surpreendente incremento da população referida como indígena, registrando
mais de 700.000 pessoas que se auto-identificaram como indígenas, o
que representa quase o dobro daqueles atualmente cobertos pelo
subsistema de saúde indígena, que vem priorizando o atendimento aos
grupos oficialmente reconhecidos pela Funai.
A disparidade entre os números censitários e aqueles reconhecidos
pela Funai e pelo Ministério da Saúde se deve, em parte, ao critério utilizado
pelos recenseadores, para os quais o registro de uma pessoa como indígena
se baseia na auto-identificação, não considerando necessário nem o
reconhecimento oficial do órgão indigenista e nem de outros membros
dos grupos indígenas para referendar esta auto-identificação. Além disso,
existe um progressivo movimento de "reetnização" de diversos grupos
que, despojados de suas terras e estigmatizados por seus costumes
tradicionais, haviam empreendido um longo processo de negação de sua
identidade tribal, buscando, por essa via, amenizar as agruras do preconceito
33. Os supracitados autores apontam como fonte de tais informações conflitantes, os
dados colocados á disposição na internet pela Funai [http://www.funai.gov.br/], Funasa
[http://www.funasa.gov.br/ind/ind00.htm] e IBGE [http://www.ibge.gov.br/].
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e da discriminação. A emergência do movimento indígena, a oferta de
políticas públicas diferenciadas e a recente revalorização das culturas
indígenas parecem ter propiciado a reemergência do orgulho étnico e a
reafirmação da identidade indígena, incentivando a busca pelos direitos à
diferença cultural.
Tais discrepâncias entre as bases de dados remetem também a um
conflito político estabelecido em torno de quem - e com quais critérios pode definir ou negar a condição indígena no Brasil. Durante muitas décadas,
o indigenismo brasileiro centralizou no antigo Serviço de Proteção ao Índio/
SPI, e depois na Funai, a prerrogativa de estabelecer critérios de
reconhecimento da identidade das minorias étnicas do País. Como
decorrência, diversos grupos não obtiveram o reconhecimento de sua
etnicidade e nem o direito à demarcação de suas terras, seja pela
morosidade das medidas jurídico-administrativas necessárias ao
reconhecimento, seja pela pressão de grupos políticos não-indígenas que,
interessados na exploração econômica de terras indígenas ainda não
demarcadas, obtiveram sucesso em obstruir o gozo de direitos garantidos
pela diferença étnica.
À medida que o movimento etnopolítico se fortaleceu no País, a partir
da década de 1980, as Organizações Indígenas vêm contestando tanto
esse monopólio do órgão de governo, quanto os critérios utilizados pela
Funai para demarcação identitária, passando a reivindicar o direito do autoreconhecimento da etnicidade. Entretanto, os esforços do movimento
indígenas têm sido, até o momento, dirigidos principalmente para a
população aldeada, residente em terras indígenas assentadas em áreas
rurais do País, não tendo alcançado os que migraram para as cidades. O
súbito e expressivo incremento de pessoas que, a partir do espaço urbano,
reivindicam uma identidade étnica exigirá, no futuro próximo, um esforço
conjunto das autoridades governamentais e lideranças etnopolíticas para
recensear esse contingente populacional e propor medidas para equacionar
esse problema.

34. Antes de iniciarmos a discussão sobre a demografia indígena, gostaríamos de registrar
as dificuldades encontradas para trabalhar com a informação colocada à disposição pelo
Desai, cujos profissionais forneceram taxas e coeficientes demográficos já calculados,
sem que tivéssemos acesso aos números brutos que serviram de base a tais cálculos.
Adiciona-se a isso o uso, pelos técnicos do Desai, de terminologia diversa daquela
habitualmente adotada pelos demógrafos. Como exemplo, assinalamos o uso de termo
como coeficiente geral de fertilidade, que supusemos pudesse eqüivaler à taxa de
fecundidade total; igual procedimento adotamos para o coeficiente geral de natalidade que
fizemos eqüivaler à taxa bruta de natalidade. Em função disso, fomos forçados a desprezar
diversas informações demográficas por incerteza quanto a sua pertinência e adequação
aos propósitos deste trabalho.
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Para fins deste documento, restringiremos a discussão demográfica34
subseqüente aos dados disponíveis no Sistema de Informação de Atenção
à Saúde Indígena/Siasi, que vem sendo implantado pela Funasa e que
atua sobre uma base populacional de 374.123 indivíduos, distribuídos em
3.225 aldeias, pertencentes a 291 etnias e falantes de 180 línguas
distribuídas em 35 grupos lingüísticos (Funasa, Relatório Desai, 2002:3).
Como se disse, tal população não representa a totalidade do
contingente indígena no País, mas apenas aqueles atualmente cadastrados
pelo Ministério da Saúde. Apesar dessa restrição, optamos pela base de
dados da Funasa porque os problemas já descritos para as outras fontes
demográficas não permitiriam analisar a composição e a sua distribuição
demográfica nas diversas regiões do País e nem os indicadores de saúde
desses grupos étnicos.
Segundo os dados do Siasi, a dispersão da população indígena por
macrorregiões do Brasil pode ser evidenciada no Gráfico II, que mostra
que 49% da população está concentrada na região Norte do País; no
outro extremo, teríamos a região Sudeste, comportando apenas 2% do
total. Tais dados devem ser considerados provisórios, pois, caso o
subsistema de saúde indígena incorpore, no futuro, as já referidas
informações censitárias do IBGE, esse cenário pode sofrer uma alteração
radical. Tomando como exemplo o estado de São Paulo, pertencente à
região Sudeste, a população que nele se auto-refere como indígena está
na faixa de 70.000 pessoas, ao passo que o Siasi considera apenas cerca
de 2.000 indivíduos que são, por conseguinte, os incluídos na programação
das atividades da Funasa.
Ainda que represente uma tentativa de agregação de informações
demográficas sobre a população coberta pelo subsistema de saúde indígena,
tal distribuição ainda não consegue representar de modo fidedigno a
dispersão da população indígena pelas regiões do País, dada a já
demonstrada discrepância entre a lógica própria da distribuição de terras
indígenas e a geopolítica brasileira.
Tal disparidade gera situações ainda não solucionadas, como a da
alocação dos índios Guarani, distribuídos entre as regiões Sul e Sudeste,
mas sem dispor, no subsistema de saúde indígena, de um mapeamento
capaz de identificar - de forma precisa - os assentamentos Guarani em
cada região geográfica. Essa condição é agravada pelos expressivos ciclos
migratórios do grupo, que dificultam ainda mais o estudo de sua dispersão
populacional.
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GRAFICO II
Demonstrativo da dispersão da população indígena brasileira por macrorregiões
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Fonte: Gráfico elaborado pela equipe do Desai, 2002.

Ainda segundo os dados do Siasi, referentes ao ano de 2002, dos
374.123 indivíduos atendidos pela Funasa 192.773 são homens e 181.350
são mulheres, sendo que aproximadamente 82.337 delas estão em idade
fértil. Há um relativo equilíbrio entre os sexos, com ligeira predominância
da população masculina em todas as faixas etárias, representando
aproximadamente 51% da população total.
A pirâmide populacional construída a partir desses números mostra
uma base larga e um ápice estreito, típica de populações com elevados
níveis de natalidade e de mortalidade, com predominância de crianças e
jovens.
GRAFICO III
Pirâmide populacional dos povos indígenas do Brasil
Faixa Etária
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Fonte: Gráfico elaborado pela equipe do Desai, 2002.
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Apesar das dificuldades em se comparar populações de magnitudes
distintas, pode-se observar que a pirâmide demográfica da população total
do Brasil, representada no Gráfico IV, apresenta uma proporção equilibrada
entre homens e mulheres jovens e um predomínio de população feminina
nas faixas etárias mais velhas. Na distribuição dos grupos etários, observase uma proporção de pessoas com idade acima de 29 anos, maior que
aquela encontrada na população indígena; o mais provável é que tal achado
reflita as grandes perdas demográficas enfrentadas pelos indígenas brasileiros
nas últimas seis décadas.
GRAFICO IV
Pirâmide populacional da população brasileira
Faixa Etária

Fonte: IBGE - 2000.
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Retomando a análise da pirâmide populacional indígena, pode-se
observar que o grupo etário de 0-4 anos de idade surge na pirâmide em
proporção menor que a esperada, sem que haja informação oficial para a
razão do fato; pode-se apenas interrogar se o evento se deve à
subnotificação dos nascimentos ou a altas taxas de natimortalidade. O grupo
é formado por 48.014 pessoas, equivalendo a 12,8% do total da
população, distribuído em 23.290 indivíduos do sexo feminino e 24.724 do
sexo masculino. Os dados fornecidos pelo Desai não permitiram

35. Segundo informação do Siasi, tais indicadores representam uma média das
informações fornecidas pelos Dsei, mas não incluem dados dos Distritos Sanitários
Alagoas/Sergipe, Bahia, Minas Gerais/Espírito Santo, Interior Sul e Pernambuco, já que
os mesmos não notificaram no período analisado. No Distrito Litoral Sul, os dados não
contemplam a população indígena do município de Rio Grande.
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individualizar a população menor de 1 ano de idade, mas informam uma
taxa bruta de natalidade de 49,1/1000 habs. para o ano de 2000.
À guisa de ilustração, pode-se observar que a taxa bruta de natalidade
da população não-indígena brasileira para 2.000 foi de 18,9/1000 habs
(IBGE, Censo Demográfico de 2000); ressalve-se, porém, que seria
inadequado efetuar, por intermédio desses números, uma comparação
entre população indígena e não-indígena, pois essa taxa bruta é influenciada
pela estrutura etária que - como se verá na pirâmide demográfica da
população brasileira - é bem diferente para índios e não-índios no Brasil,
podendo levar a resultados equivocados (Coimbra Jr., C. e Santos, R.,
comunicação pessoal).
A inexistência de informações abrangentes sobre a dinâmica da
demografia indígena no Brasil impossibilita o entendimento das razões pelas
quais o número de mulheres indígenas é menor que o de homens ou porque
a proporção de crianças de 0-4 anos de idade é menor que a esperada
neste tipo de pirâmide populacional; igualmente, não se pode afastar a
hipótese de que o perfil expresso na pirâmide reflita a inadequação ou erro
de coleta de dados nos distritos sanitários.
Em termos operacionais, cada Distrito Sanitário Especial Indígena/
Dsei-36 comporta uma população que varia em função da ocupação ancestral
indígena de territórios e da área de abrangência distrital. Conforme se
evidencia no Gráfico V, o Dsei com maior população é o de Mato Grosso
do Sul, com responsabilidade sobre 42.098 pessoas, seguido pelo Leste
de Roraima, com 29.910 e pelo Interior Sul e Alto Solimões, no Amazonas,
com 28.995 e 28.190 indivíduos, respectivamente. O Dsei com menor
população é o de Altamira, no Pará, que atende a uma população de 1.677
indivíduos, que equivale a uma subdivisão do grupo Kaiapó, seguido pelos
Dsei Araguaia (2.535), nos estados de Goiás e Mato Grosso e Vale do
Javari, no Amazonas, com 2.585 pessoas.

36. Distrito Sanitário Especial Indígena é um tipo de sistema local de saúde que, segundo
a Fundação Nacional de Saúde, representa a unidade operacional mínima do subsistema
de saúde indígena (Funasa, Política de Atenção à Saúde das Populações Indígenas, 2000).
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GRÁFICO V
Demonstrativo da distribuição da população indígena brasileira por distrito
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Vale ressaltar que uma população pequena não equivale,
necessariamente, a uma maior facilidade na operacionalização das ações e
nem a uma redução no custeio; como exemplo dessa afirmação, pode-se
citar o próprio distrito Vale do Javari, no Amazonas, cuja pequena população
está distribuída numa grande área de 12 milhões de hectares, com aldeias
dispersas entre si, cujo acesso, estritamente fluvial (ou apenas aéreo em
algumas partes do território distrital), é quase inviabilizado nos período de
seca dos rios, que podem durar entre quatro e cinco meses por ano.

2 ANTECEDENTES E CONTEXTO DA ATUAL POLÍTICA
DE SAÚDE INDÍGENA NO BRASIL
A política de saúde indígena, atualmente em curso no Brasil, só adquire
inteligibilidade quando referida ao cenário sócio-histórico que lhe dá origem
e a constitui.
Histórico da política de Saúde Indígena: a política de saúde indígena
pode ser entendida como resultante de três variáveis independentes, que
se articularam para configurar o cenário de implantação do subsistema de
saúde indígena no Brasil. Assim, os temas aqui explorados serão os descritos
a seguir.

2.1 Política indigenista
No Brasil, o termo política indigenista é utilizado para descrever as
intervenções que o Estado republicano vem efetuando, desde o início do
século XX, junto aos grupos étnicos que habitam dentro dos limites do
território brasileiro.
A ação indigenista organizada inicia-se no Brasil em 1910, com a
criação do Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores
Nacionais/SPILTN. A idéia de proteção das populações indígenas em contato
com não-índios, contida na própria sigla do órgão, pressupunha uma atuação
que visava minimizar os inevitáveis conflitos gerados pela ocupação de
territórios indígenas por diversos agentes econômicos em expansão, tais
como fazendeiros, madeireiras, empresas de garimpo e outras
agroempresas. Apesar dos propósitos explícitos, a política indigenista atuou
mais em favor dos interesses da população não-indígena, acarretando
graves perdas de território e de condições de vida dos povos indígenas.
Ao longo desse período, um persistente pressuposto orientou a política
indigenista brasileira: o de que entre os grupos humanos existiriam vários
graus de civilização, nos quais os povos indígenas ocupariam um patamar
mais primitivo, devendo percorrer uma trajetória evolutiva que os
aproximasse da sociedade dominante brasileira.
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Esse princípio evolucionista teve entre suas conseqüências um sistemático
desrespeito aos direitos à diferença étnica e gerou políticas indigenistas que
visavam principalmente a incorporação dos grupos indígenas à sociedade
brasileira na condição de mão-de-obra agrícola destribalizada e aculturada,
utilizada para garantir a colonização de territórios ermos e fronteiriços do
Brasil. Assim, diversas foram as tentativas de implementação de atividades
econômicas "modernas" entre os povos indígenas: inserção de novas culturas
agrícolas, tentativas de produção para o mercado, modificações nas formas
tradicionais de organização do trabalho. Nesse contexto, o grau de sucesso
da política indigenista seria avaliado por sua capacidade de suprimir a diferença
étnica, de promover a desintegração da cultura desses povos e de viabilizar a
sua completa assimilação à sociedade brasileira.
O Código Civil brasileiro, que datava de 1916,37 instituiu a tutela como a
figura jurídica reguladora da condição dos povos indígenas, considerando-os
como incapazes - ou semicapazes - de compreender seus direitos e
responsabilidades legais e de responder judicialmente por seus atos. Em função
disso, as disposições legais outorgaram ao órgão indigenista a função de
tutor dos grupos étnicos, representando-os judicialmente e responsabilizandose pela gestão financeira e administrativa dos bens e recursos naturais
disponíveis nas reservas indígenas.
As dificuldades do órgão indigenista em cumprir a contento a defesa
dos direitos indígenas, geraram graves distorções na garantia dos mesmos.
Além disso, o próprio dispositivo da tutela representa um atentado contra
os direitos humanos básicos, na medida em que o Estado se propõe a
substituir agentes políticos na defesa de seus interesses, propiciando, na
prática, uma indesejada subordinação dos grupos culturalmente
diferenciados a agentes econômicos que visam a exploração de sua mãode-obra e das riquezas naturais de seus territórios.
Em 1967, o Serviço de Proteção aos Índio/SPI foi substituído pela
Fundação Nacional do Índio/Funai, sem que houvesse mudança significativa
na sensibilidade do novo órgão em relação às especificidades étnicas. A Funai
manteve, e em alguns casos aprofundou, a figura jurídica da tutela e o
caráter vertical e pouco participativo que tem caracterizado o indigenismo
brasileiro. Vale ressaltar, como exceção, a bem sucedida iniciativa do Projeto
Integrado de Proteção às Populações e Terras Indígenas da Amazônia Legal/
PPTAL, que, na década de 90, viabilizou uma democratização do processo
de demarcação de terras, marcada pela participação dos grupos indígenas
e pelas parcerias com entidades de apoio à causa indígena.

37. Esse código foi substituído em 2002 por um novo dispositivo legal, que acompanhou
os avanços constitucionais de 1988 e garantiu aos indígenas o direito a autorepresentação jurídico-política.
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A Constituição brasileira de 1988 concedeu aos índios o direito a
auto-representação na defesa de seus interesses, promovendo, em
termos práticos, a superação da tutela como figura jurídica orientadora
da relação entre índios e a sociedade nacional. Apesar disso, as práticas
indigenistas historicamente pautadas pela tutela ainda permanecem
vigentes no cotidiano do indigenismo brasileiro, não tendo incorporado,
em suas ações rotineiras, os novos direitos proporcionados pela
mudança constitucional.
Ao contrário de outras políticas setoriais, como a de saúde e a de
educação, nas quais a responsabilidade e o custeio das ações são concebidos
como obrigação do Estado e um direito do cidadão, a política indigenista
foi marcada pela idéia de que a ação neste campo deveria ser autosustentável e não implicar ônus para o tesouro nacional. Assim, ao longo
de sua história, os órgãos indigenistas freqüentemente buscaram
financiamento na exploração das riquezas naturais das terras indígenas, de
onde obtiveram boa parte das fontes de custeio para as atividades
programadas. Tal opção gerou a retração de investimentos estatais, dificultou
o controle transparente desse afluxo de recursos, inviabilizou a participação
indígena na gestão e exploração sustentável desses bens e aprofundou as
iniqüidades entre os grupos bem aquinhoados e os que dispõem de poucas
riquezas naturais em seus territórios.
Em termos legais, o indigenismo brasileiro enfrenta uma contradição
que ainda não encontrou resolução satisfatória. A lei que regulamenta o
modelo de intervenção do Estado brasileiro junto às populações indígenas
é o Estatuto do Índio, que data de 1973, e que foi promulgado no contexto
de uma ditadura militar, para a qual os índios eram considerados como
inimigos potenciais do Estado brasileiro e o principal obstáculo ao
desenvolvimento da Amazônia e outras regiões de fronteira. Essa legislação
expressa a já citada concepção autoritária de indigenismo, que atribui ao
órgão indigenista a função de integrar e diluir os povos indígenas na
sociedade brasileira. Os avanços democráticos da Constituição de 1988
inverteram as proposições do indigenismo brasileiro, ao adotar a premissa
de que o Estado deve agir para garantir, e não para suprimir, o direito à
diferença étnica.
Ao abolir o monopólio do órgão indigenista na defesa e regulação dos
direitos indígenas, o capítulo dos direitos indígenas na Constituição promoveu
o estabelecimento de parcerias respeitosas entre poder de Estado e povos
indígenas, atribuindo, ao primeiro, o papel de suprir necessidades básicas
como a saúde e a educação e de prover apoio e fomento à implantação de
políticas setoriais para geração de renda, gestão territorial e ambiental das
áreas demarcadas e preservação das culturas tradicionais. Aos povos
indígenas foi reconhecido o protagonismo político na garantia e efetivação
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de seus direitos e a co-responsabilização no desenvolvimento de políticas
públicas de seu interesse.
As democráticas medidas constitucionais inviabilizaram a
manutenção da legislação anteriormente vigente, centradas no princípio
da tutela. Em função disso, diversas iniciativas foram conduzidas para
propor uma lei complementar de regulação da política indigenista, mais
congruente com os novos direitos garantidos na Constituição. Apesar dos
esforços, a proposta de lei para um novo Estatuto para os Povos Indígenas
tramita desde 1991 no Congresso Nacional, sem ainda ter logrado
aprovação. Tal estado de coisas se deve à influência de grupos de interesses,
representados no parlamento, contrários à garantia dos direitos à diferença
étnica e interessados na exploração de recursos naturais existentes nos
territórios indígenas (LIMA & BARROSO-HOFFMANN, M., 2002).
A somatória desses problemas tem inviabilizado o estabelecimento
de uma política indigenista adequada e impossibilitado a integração das
diversas políticas setoriais que atendem às necessidades indígenas de saúde,
educação, desenvolvimento sustentável etc.
Entre as políticas setoriais contidas no indigenismo, destacamos a de
atenção à saúde dos grupos aldeados, organizada anteriormente na Funai,
segundo o modelo campanhista, caracterizado pela ação vertical das
chamadas Equipes Volantes de Saúde/EVS que, sediadas em espaços
urbanos, efetuavam deslocamentos periódicos às aldeias, onde atendiam
a demanda espontânea de indivíduos doentes.
Ao longo das décadas seguintes, as equipes de saúde da Funai se
mantiveram distantes das discussões sobre Atenção Primária à Saúde.
As suas práticas não incorporaram nem os avanços representados pelas
tecnologias simples, baratas e eficazes de cuidados primários de saúde e
nem os novos modelos de assistência, pautados pela prevenção de agravos
e organização de sistemas locais de saúde, que podem garantir oferta
programada e racionalizar recursos e necessidades sanitárias. Igualmente,
a instituição permaneceu ignorando as críticas aos altos custos e à ineficácia
do modelo campanhista de assistência, que permaneceu vigente na Funai
até a transferência da gestão da saúde indígena para o Ministério da Saúde,
em 1999.

2.2 Política do Sistema Único Brasileiro/SUS
Ao contrário do relativo imobilismo da política indigenista de saúde, a
ação sanitária dirigida à população não-indígena passou por rápidas e
profundas transformações nas duas últimas décadas, período em que
foi organizado o Sistema Único de Saúde/SUS no Brasil. Apesar dos
percalços, o SUS tem promovido a extensão e a universalização da
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cobertura, descentralização e interiorização dos serviços, o estímulo
à participação da sociedade civil na gestão das políticas públicas de
saúde e à adoção de programas de prevenção e controle de agravos.
Tais avanços vêm sendo gradativamente incorporados ao atendimento
à saúde dos povos indígenas, desde que essa responsabilidade foi
repassada para o Ministério da Saúde.
No início da década de 90, três decretos presidenciais retiraram da
Funai várias de suas funções assistenciais, entre as quais a de saúde.
O Decreto No. 23/1990 repassou a responsabilidade sanitária sobre
as populações indígenas para o Ministério da Saúde, que adotou a
organização de sistemas locais de saúde, denominados Distritos
Sanitários Especiais Indígenas,` como base do modelo assistencial
dirigido à população aldeada. No período, o único formalmente criado
foi o Distrito Sanitário Yanomami, localizado no estado de Roraima,
região Norte do País, tendo os outros povos permanecido sem uma
oferta organizada de serviços.
A realização, em 1992, da II Conferência Nacional de Saúde dos
Povos Indígenas aprimorou a proposta de distritalização sanitária,
recomendou a manutenção do Ministério da Saúde como responsável
pela atenção sanitária aos povos indígenas e a extensão dos princípios
de universalidade, eqüidade, acessibilidade e controle social, oriundos
do Sistema único de Saúde, para os grupos étnicos assistidos.
O modelo de atenção priorizado no evento comportava a organização
dos serviços na forma de um subsistema do SUS, cuja base concreta de
atuação far-se-ia a partir da implantação - feita de forma participativa de Distritos Sanitários Especiais Indígenas/Dsei, ordenados em bases
territoriais definidas segundo critérios étnicos, demográficos e de ocupação
ancestral de terras indígenas.

38 Segundo Mendes (1989), (1994), Distrito Sanitário é um tipo de Sistema Local de
Saúde, orientado para um espaço geográfico, populacional e administrativo bem
delimitadas, que contempla um conjunto de atividades técnicas, que visam prover medidas
racionalizadas e qualificadas de atenção à saúde, promovendo a reordenação da rede
de saúde e das práticas sanitárias e desenvolvendo atividades administrativo-gerenciais,
necessárias à prestação da assistência. Pressupõe ainda a criação de instâncias
colegiadas com atribuição de coordenação do conjunto de estabelecimentos e ações de
saúde contidos no espaço distrital. O controle social do Distrito é garantido pela
participação paritária dos usuários e prestadores de serviços nesses colegiados
deliberativos (conselhos) distritais. No caso dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas,
a sua organização deve levar em consideração as especificidades culturais da clientela,
o tamanho da população adscrita nas áreas indígenas sob sua responsabilidade e a
capacidade instalada da rede local.
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Outra importante recomendação da Conferência foi a de manutenção
do subsistema no âmbito do governo federal, evitando-se a
municipalização. No plano não-indígena do SUS, a descentralização vinha
sendo feita mediante o repasse da gestão dos serviços para os sistemas
municipais de saúde, porém, a existência de conflitos interétnicos, que se
expressam de forma mais vigorosa no espaço municipal, tornava
inadequado o repasse das ações de saúde indígena para os municípios.
Em função disso, foi adotado um modelo misto, diferenciado em relação
ao conjunto do Sistema único de Saúde, caracterizado pela
descentralização de serviços e recursos para os Dsei, que atuam
localmente, mas mantendo o comando único da gestão no plano do
governo federal, ou seja, no Ministério da Saúde, que, por sua vez, delegou
para a Fundação Nacional de Saúde/Funasa, seu órgão executivo, a
responsabilidade pela implementação da proposta.
As recomendações da Conferência de 1992 começaram a ser
incorporadas pela Funasa, mas, em 1994, a Funai obteve a revogação
do Decreto No. 23, retomando para si a responsabilidade pela assistência
à saúde. Apesar da medida, o órgão não logrou obter recursos para
viabilizar uma adequada implementação das ações, gerando um retardo
na distritalização, que perdurou até 1999. Nesse ano, a promulgação da
Lei No. 9.836 viabilizou a base legal das medidas recomendadas na II
Conferência e propiciou a retomada da implantação do subsistema de
saúde indígena pelo Ministério da Saúde, que novamente delegou à
Fundação Nacional de Saúde a tarefa de execução dos serviços.
Embora o modelo de distritalização sanitária hoje mantido pela Funasa
represente uma continuidade com a anterior participação do órgão na
saúde indígena, as estratégias adotadas para implantá-lo tomaram rumos
bem distintos de momentos históricos anteriores.
Em busca de viabilizar uma rápida extensão de cobertura, os dirigentes
da Funasa definiram como estratégia prioritária a celebração de convênios
com entidades não-governamentais, às quais seriam repassados os
recursos públicos, viabilizando a contratação de pessoal, a aquisição de
equipamentos e a construção de rede física, condições necessárias para
oferecer suporte ao desenvolvimento de atenção primária à saúde nas
aldeias. Em várias regiões do Brasil, tais convênios foram firmados com
organizações de defesa dos direitos indígenas, mas naquelas onde o nível
de organização administrativa dos indígenas, e/ou de suas entidades de
apoio, era insuficiente para a formalização dos convênios, tais acordos
foram firmados com os sistemas municipais de saúde mais próximos das
áreas indígenas a serem atendidas.
A Tabela I evidencia a dinâmica desses acordos, na qual se observa
um crescimento dos convênios com Organizações não-governamentais
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e um decréscimo dos convênios com Prefeituras, já que essa modalidade
de relação foi substituída pelo repasse direto de recursos federais para os
orçamentos municipais de saúde.
TABELAI
Entidades conveniadas com a Funasa, por tipo e por ano
Ano

Tipo de convenente
Ong não-indígena Ong indígena

Prefeituras

Outros

2000

8

4

0

0

2001

16

14

13

2

2002

17

19

5

1

Fonte: Desai/Funasa, 2002.

Nessa modalidade de interação, os sistemas municipais de saúde
recebem um repasse direto de recursos destinados ao custeio da saúde
indígena, via fundo municipal de saúde, a fim de que a secretaria
municipal de saúde possa prover atenção à saúde nas aldeias de sua
área de abrangência. Tal alternativa viabilizou a interação da saúde
indígena com 198 sistemas municipais de saúde, distribuídos em várias
regiões do País, na proporção expressa na Tabela II. Entretanto, esse
repasse para prefeituras tem recebido severas críticas das organizações
indígenas, as quais alegam que as secretarias municipais de saúde,
receptoras de recursos, não vêm desenvolvendo as suas funções a
contento.
TABELA II
Proporção de municípios que receberam recursos para saúde indígena,
por região — ano 2002
Região geográfica

Municípios que receberam recursos da saúde indígena em 2002
No. absoluto

%

Norte

70

35,3

Centro-Oeste

17

8,5

Nordeste

45

22,7

Sudeste
Sul
Total
Fonte: Desai/Funasa, 2002.
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As decisões da Funasa tiveram importantes conseqüências políticas,
gerenciais e técnicas. A celebração de acordos com as Organizações
Indígenas39 tem sido reconhecida como uma via de empoderamento destas
instituições, possibilitando a sua participação na gestão de políticas públicas
de seu interesse, o estabelecimento de parcerias com entidades de governo
- algo inédito na história do País - e a captação de recursos que, embora
destinados ao custeio das ações de saúde, também viabilizam o
aprimoramento da estrutura administrativa e gerencial de suas entidades,
gerando um acúmulo de experiências que vêm sendo aplicadas igualmente
em outros campos de sua atuação.
Tal iniciativa foi referendada, em 2001, pelos participantes da III
Conferência Nacional de Saúde Indígena, mas as parcerias com as prefeituras
foram criticadas, pois, segundo os depoimentos de participantes, tais
acordos têm demonstrado pouca efetividade na ampliação da cobertura e
na provisão de serviços de qualidade. Além disso, os sistemas municipais
de saúde têm-se mostrado refratários ao exercício do controle social sobre
os recursos e ações destinadas aos povos indígenas.

2.3 Política indígena
A Constituição brasileira de 1988 promoveu um grande avanço nas relações
entre o Estado brasileiro e os grupos indígenas, liberando-os dos limites
impostos pela tutela e instituindo a possibilidade de auto-representação
jurídico-política, o que foi viabilizado, em muitas áreas indígenas, mediante
a formalização de entidades etnopolíticas, como as Organizações Indígenas.
A chancela constitucional e o apoio de entidades não-governamentais,
particularmente aquelas preocupadas com a preservação ambiental, que
vêm oferecendo financiamento e assessoria às Organizações Indígenas,
favoreceram a proliferação delas, e um progressivo incremento de seu
nível organizativo, possibilitando um amadurecimento político que se traduz
numa participação crescente na gestão, não apenas da política indigenista,
39. Organizações Indígenas são entidades que lutam por direitos civis, mas que
simultaneamente buscam a garantia de direitos decorrentes da diferença étnica. Elas
adotaram estratégias administrativas e gerenciais similares às de instituições nãoindígenas, mas as formas próprias de legitimidade e de exercício dos direitos políticos
são fortemente influenciadas pelas relações de parentesco, típicas das culturas
tradicionais que lhes deram origem. A sua direção costuma ser exercida por pessoas
jovens, com vários anos de escolaridade, cujo foco principal de atuação é dirigido ao
espaço das relações interétnicas, buscando garantir a aplicabilidade de políticas públicas
de interesse dos grupos que representam. Tais formas modernas de exercício político
interagem com os modelos tradicionais de chefia política indígena e, em sua busca de
atender simultaneamente as demandas internas de seus povos e aquelas geradas no
mundo não-indígena, vêm desenvolvendo uma criativa articulação entre tradição e
modernidade política.
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mas também de outras políticas públicas de seu interesse. Ao longo do
tempo, tais entidades construíram uma indiscutível legitimidade e hoje são
reconhecidas como atores políticos essenciais nas deliberações que afetem
o mundo indígena. Elas obtiveram uma considerável autonomia em relação
à atuação da Funai, com a qual interagem como interlocutores, mas
mantendo a sua independência e formas próprias de tomada de decisão.
Atualmente, existem centenas de Organizações Indígenas atuando
no Brasil; elas mantêm sólidas alianças entre si e com outras entidades
etnopolíticas que atuam no plano internacional e macrorregional amazônico
e andino. No Brasil, observa-se uma tendência de coalizões regionais, como
ocorre com a Coiab e com a Apoinme.'" Boa parte das entidades indígenas
vem executando projetos de educação, saúde, geração de renda e
desenvolvimento sustentável, em busca de alternativas a uma insuficiente
ação das instituições de governo, que postergam a interiorização e
operacionalização de suas responsabilidades legais.
A assimetria dos processos políticos engendrados no espaço das
relações interétnicas também se reflete nas modernas formas organizativas
dos povos indígenas. A Amazônia é a região onde - até o momento - o
movimento indígena se estruturou de forma mais efetiva e com maior
capacidade de intervenção nas políticas de governo. Em outras regiões do
País, como o Nordeste e o Sul, as entidades etnopolíticas têm existência
mais recente e não apresentam, ainda, a mesma capacidade resolutiva
que as do Norte do País.
Na região Nordeste, as lutas das organizações indígenas têm priorizado
o tema da reafirmação da identidade étnica, profundamente alterada num
processo colonizatório que desorganizou as antigas formas de se organizar
e viver, fomentou a negação dos direitos e das culturas tradicionais,
promoveu a expulsão dos grupos de suas terras ancestrais e exauriu os
ecossistemas locais, que hoje se mostram incapazes de prover a
subsistência, tanto de índios quanto de não-índios. Os grupos da região
protagonizam um processo de reetnização, lutando para obter
reconhecimento legal a sua especificidade étnica e pela retomada de suas
terras, perdidas no intensivo processo de ocupação de territórios locais.
Tais demandas, aliadas às difíceis condições de subsistência cotidiana, vêm
monopolizando os esforços das lideranças e organizações indígenas,
deixando poucas oportunidades para intervenção em outros campos das
políticas públicas, como o fazem as entidades etnopolíticas da região Norte
do País.
40. Coiab é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira e Apoinme
é a Associação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Essas
entidades congregam e articulam politicamente os esforços de entidades locais ou
microrregionais, mas sem manter, com elas, relações de subordinação.
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3 0 PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DA ATUAL POLÍTICA
DE SAÚDE INDÍGENA
3.1 Diretrizes políticas e institucionais da política
de saúde indígena
Os avanços no setor de saúde indígena são inegáveis; porém, a sua
condição de política derivada da política indigenista em geral, da política de
saúde viabilizada por meio do Sistema Único de Saúde e da movimentação
indígena, exige uma articulação intersetorial, que não vem ocorrendo na
medida necessária para garantir a preservação do modo de vida indígena.
A autonomização das políticas setoriais, como a saúde e a educação,
pode ser explicada pela crise do modelo indigenista brasileiro que, além de
orientado por um paradigma evolucionista - inadequado aos princípios de
respeito à diferença cultural -, também se mostra incongruente com políticas
sociais, como a do SUS, que trazem, entre seus princípios básicos, a
descentralização, a democratização e a valorização dos sujeitos sociais
na definição dos rumos e estratégias prioritárias no setor.
A carência de parâmetros adequados de atuação, de recursos e de
pessoal do órgão indigenista vem impossibilitando o exercício de seu papel
de articulador e estimulador das políticas setoriais, seja das que executa
diretamente, seja das que são conduzidas por outros órgãos de governo.
Além disso, aquela instituição enfrenta uma acentuada dificuldade em
responder às atuais formas de organização política dos povos indígenas e
de interagir com as emergentes organizações indígenas, que passaram a
desempenhar diversas de suas atribuições legais,' superando, na prática,
o modelo da tutela ainda praticado pela Funai.
Apesar da carência de articulação intersetorial, a política de saúde
indígena goza de considerável legitimidade, representando uma
concretização de propostas geradas em três Conferências Nacionais de
Saúde Indígena e em diversos fóruns mais restritos de avaliação e
reprogramação de prioridades, que contaram com a participação expressiva
de representantes dos povos indígenas, engajados em lutas pela melhoria
da saúde.
Segundo o documento Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos
Indígenas, as principais diretrizes do subsistema de saúde indígena devem
contemplar:

41. Como exemplo, podemos citar as iniciativas de autodemarcação de terras indígenas,
a organização de escolas indígenas pelas próprias comunidades e/ou organizações
indígenas, o desenvolvimento de projetos de auto-sustentação etc.
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organização dos serviços de saúde por intermédio de Sistemas
Locais de Saúde denominados Distritos Sanitários Especiais
Indígenas/Dsei;
presença de recursos humanos capacitados para intervir em
contextos interculturais;
sistema de monitoramento das ações executadas nos Dsei;
articulação com sistemas tradicionais de cura e cuidados;
promoção do uso adequado e racional de medicamentos;
promoção e desenvolvimento de ações programáticas específicas
para prevenção e controle de agravos prioritários;
respeito à ética no desenvolvimento de pesquisa e nas ações
rotineiras de atenção à saúde;
promoção de ambientes saudáveis em áreas indígenas;
controle social.
Fonte: Funasa, (2000: 12).

Como se verá na discussão subseqüente, muitas dessas diretrizes
não estão sendo atingidas a contento.

3.1.1 Modelo de gestão
O modelo de gestão adotado pela Funasa é um sistema misto,
compreendendo a atuação do governo federal - feita por intermédio do
Ministério da Saúde, o responsável legal pela gestão e operacionalização
do sistema - e a participação de outras entidades governamentais, como
Secretarias Municipais de Saúde, e não-governamentais, como as
Organizações Indígenas, e Ongs não-indígenas que firmaram convênio com
a Funasa para a execução de ações de saúde nas aldeias, num processo
conhecido como terceirização42 das ações de saúde.
42. Terceirização é um processo político-administrativo no qual ocorre uma transferência,
total ou parcial, das atribuições essenciais do Estado para as esferas locais, viabilizadas
mediante acordos com entidades do chamado terceiro setor, caracterizado por Fernandes,
como "um conjunto de organizações e iniciativas privadas que visam à produção de
bens e serviços públicos" (1994:21). No interior do próprio aparelho estatal, também
podem existir outras formas de delegação de responsabilidades, tal como ocorreu na
descentralização do sistema de saúde brasileiro, na qual o governo federal repassou
poderes, recursos e responsabilidades para os municípios, a fim de que os mesmos
pudessem coordenar e executar ações de saúde dirigidas às populações de sua área de
abrangência. No caso da saúde indígena, ocorreu um processo misto, já que a Funasa
delegou a execução das ações e reteve a gestão do subsistema de saúde indígena no
âmbito do governo federal.
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No espaço institucional público, a estrutura do subsistema de saúde
indígena compreende a participação de diversos níveis de governo, com a
responsabilidade de articular e racionalizar esforços e recursos, visando
aprimorar a qualidade e efetividade dos serviços prestados à população
indígena.
No plano federal, o órgão responsável pela condução da política de
Saúde Indígena é a já citada Fundação Nacional de Saúde. Como órgão
executivo do Ministério da Saúde, a Funasa tem entre as suas principais
funções efetuar o monitoramento e o controle de agravos endêmicoepidêmicos, promover a implantação de programas de atenção à saúde
comunitária, instituir, normatizar e avaliar as ações de vigilância
epidemiológica executadas pelos sistemas estaduais e municipais e viabilizar
a implantação de ações de saneamento em regiões especiais do País.
A partir da década de 90, o órgão incorporou as suas atribuições a
responsabilidade pela atenção à saúde indígena; tal situação gerou uma
contradição com as disposições legais do Sistema único de Saúde brasileiro,
que delega a execução dos serviços de saúde aos sistemas estaduais e
municipais de saúde, limitando as atribuições do governo federal à
regulação, acompanhamento e avaliação da política de saúde vigente no
País. A incorporação da saúde indígena, que exigia a execução direta de
ações de saúde nas aldeias, gerou uma demanda por rede de serviços e
alocação de pessoal, inexistentes na Funasa e incongruente com as suas
prévias atribuições. Segundo depoimentos de seus dirigentes, a opção pela
celebração de convênios para a execução de serviços nas aldeias foi, em
grande parte, motivada por essa conjuntura.
A coordenação nacional da saúde indígena é feita pelo Departamento
de Saúde Indígena/Desai, sediado em Brasília, com a atribuição de gerenciar
os recursos financeiros destinados ao custeio das ações; acompanhar a
execução das ações pactuadas e efetuar as avaliações cabíveis; propor e

desenvolver normas técnicas e administrativas necessárias à otimização
dos convênios celebrados; promover a implantação de rede física e dos
sistemas de saneamento; e efetuar a capacitação de pessoal. Em cada
estado da federação, a Funasa deve contar com Coordenações Regionais
que, por intermédio de suas Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena/
EMSI, têm a atribuição de acompanhar o processo de implantação e
operacionalização dos Distritos Sanitários alocados na área de abrangência
da Coordenação Regional.
A inter-relação entre os três planos do modelo de gestão adotado
pela Funasa pode ser evidenciada no Diagrama I.
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DIAGRAMA 1
Modelo de gestão da saúde indígena

PLAP
ESTE

Dsei

Dsei
Dsei Dsei

3.1.2 Modelo assistencial
O modelo de assistência43 proposto para os Distritos Sanitários Especiais
Indígenas caracteriza-se pela ênfase na promoção da saúde, pela oferta
ininterrupta de serviços nas aldeias, pela adoção de demanda programada
e utilização das estratégias de programas nacionais de prevenção e
controle de agravos.*" Por meio dessas medidas, busca-se a substituição
paulatina do modelo campanhista até então vigente, centrado na atenção
periódica à demanda espontânea de casos em que a doença já está
instalada. Outra característica desejável é que ele se mostre capaz de
incorporar, em seus processos de programação e avaliação, as
representações indígenas sobre saúde, doença e estratégias de cura e de
adaptar as suas práticas sanitárias de modo a torná-las culturalmente
adequadas a cada grupo étnico adscrito.

43. 0 conceito de modelo assistencial refere-se ao modo como são produzidas as ações
de saúde e a maneira como os serviços de saúde se organizam para produzi-Ias e distribuíIas (Mendes, 1986) (Paim, 1996). No caso dos povos indígenas, essas "formas de fazer"
é que podem potencialmente garantir o desenvolvimento de cuidados de saúde
culturalmente adequados.
44. A programação anual dessas atividades está contida no Planos Distritais, cuja leitura
mostra que os programas nacionais de saúde mais importantes no planejamento dos
Dsei são o programa de combate às doenças carenciais, a atenção à saúde maternoinfantil, incluindo imunização, o controle da tuberculose e da malária.
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O redimensionamento das práticas sanitárias,45 condição essencial para
a concretização do modelo assistencial proposto, exige uma reformulação
nos modos de desenvolver as ações de saúde priorizadas no processo de
planejamento, superando as estratégias estritamente biomédicas em favor
de abordagens totalizantes e intersetoriais, mais próximas às formas de
agir e pensar dos povos indígenas e de responder aos grandes desafios a
sua sobrevivência como grupos culturalmente diferenciados.
A análise dos planos distritais de diversas regiões do País mostra que
um modelo assistencial distrital, etnicamente adaptado, ainda é algo a ser
construído, pois as programações descritas nos planos limitam-se a listar
algumas estratégias técnicas dos programas nacionais de controle de
agravos, sem especificar as necessárias adaptações que poderiam tornáIas culturalmente sensíveis. Dos 17 planos distritais consultados para a
elaboração deste documento, nenhum deles programava serviços
adaptados às singularidades culturais dos grupos indígenas presentes no
território distrital, nem promovia a articulação com os sistemas tradicionais
de cura e cuidados dos grupos étnicos atendidos ou desenhava estudos
antropológicos que viabilizassem o acúmulo de conhecimentos sobre a
cultura de sua clientela para subsidiar a gestão distrital.

3.1.3 Rede distrital de serviços
No plano local, os Dsei concretizam-se por intermédio de uma rede física
composta, nas aldeias, pelos Postos de Saúde Indígena, tipos I e II, onde
atuam o Agente Indígena de Saúde e auxiliares de enfermagem,
respectivamente. Conta ainda com os Pólos-Base, uma unidade de maior
complexidade, responsável pela cobertura de um conjunto definido de
aldeias, com seus respectivos postos e agentes de saúde, comportando a
lotação de pessoal de enfermagem e a visita periódica de médico e
odontólogo em sua área de abrangência. Em algumas situações específicas,
os pólos-base podem se localizar em pequenas cidades, cuja posição
estratégica facilita o acesso aos serviços nele contidos.
Outro espaço de atenção à saúde nos Dsei é representado pelas
Casas de Saúde do Índio/Casai, uma unidade de apoio ao tratamento de
pacientes indígenas encaminhados para atendimento na rede de referência
do SUS. Dada a sua função de elo com a rede de referências que se localiza
distante das aldeias, as Casai costumam ser sediadas em áreas urbanas,
45. Práticas sanitárias devem ser entendidas como "um conjunto de processos de trabalho
- articulados em operações - que impõe uma estratégia de ação sobre os determinantes
e os condicionantes dos problemas ou sobre os efeitos da existência deles num território
determinado. A organização dessas práticas parte do processo de identificação, descrição
e análise dos problemas, com base nas quais se estabelecem formas de enfrentamento
desses problemas" (Mendes, 1994:176).

49

Os povos indígenas e a construção das políticas de saúde no Brasil
representando uma transição entre a rede do subsistema de saúde indígena
e os outros níveis de complexidade do SUS.
O grau de resolubilidade previsto para a rede própria dos Dsei restringese à prestação de atenção básica, gerando demandas para outros níveis
do SUS, nos casos em que haja necessidade de referência para níveis de
atenção de média e alta complexidade. Nessas situações, o paciente indígena
deixa de gozar de atenção diferenciada e passa a receber atendimento
similar àquele prestado para a população não-indígena.
A expressão gráfica da rede de serviços dos Distritos Sanitários pode
ser evidenciada no Diagrama 2.
DIAGRAMA 2
Rede distrital de serviços
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Documentos oficiais da Funasa, como a separata Política de Atenção
à Saúde das Populações Indígenas (2000) e Ações de Saúde, Saneamento
e Edificações de Saúde como Promoção da Cidadania dos Povos Indígenas
(2002), enumeram a resolubilidade de cada tipo de unidade, que está
prevista como descrito a seguir.
Posto Tipo I:
acompanhamento do desenvolvimento infantil e de gestantes;
promoção da saúde e prevenção de doenças de maior prevalência;
(IRA, diarréia, malária etc.);
acompanhamento de pacientes crônicos e egressos da rede de
referência;
primeiros socorros;
acompanhamento de imunização;
ações de educação sanitária;
comunicação via rádio;
atividades de apoio à equipe multidisciplinar.
No caso do Posto Tipo II, às atividades acima descritas, somam-se
essas outras:
controle se doenças transmissíveis;
coleta de material para exame;
vigilância epidemiológica e nutricional, compreendendo ações de
informação em saúde, particularmente a coleta e análise de dados
sanitários da área de abrangência da unidade de saúde;
melhorias sanitárias domiciliares.
Para os Pólos-Base,', são previstas as seguintes atribuições:
todas as atividades inerentes aos postos de saúde e mais:
capacitação, reciclagem e supervisão dos agentes indígenas de
saúde e auxiliares de enfermagem;

46. No subsistema de saúde indígena, Pólo-base é a denominação de um tipo de unidade
de saúde que comporta ações mais complexas que aquelas disponíveis no posto indígena
de saúde, ofertando atendimento médico, de enfermagem e alguns recursos laboratoriais.
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esterilização;
imunizações de rotina;
controle de doenças de maior incidência e prevalência, contemplando
diagnóstico, tratamento e a provisão de medicamentos específicos
para cada agravo;
vigilância epidemiológica e nutricional, incluindo-se atividades de
investigação epidemiológica;
prevenção de câncer ginecológico (exame/coleta/consulta).

Às Casas de Saúde do Índio caberiam:
recepção, alojamento e alimentação de pacientes e acompanhantes
encaminhados pelos Dsei;
estabelecimento dos mecanismos de referência e contra-referência
com a rede do SUS;
assistência de enfermagem aos pacientes em fase de recuperação;
acompanhamento de pacientes para consultas, exames e
internações hospitalares e em ambulatórios de referência.
Fonte: Adaptado de Funasa. Ações de Saúde, Saneamento e Edificações de Saúde
como Promoção da Cidadania dos Povos Indígenas, 2002:19-20.

A descrição dessas competências evidencia o grau de resolubilidade
de cada unidade, mas também demonstra que, embora já incorpore alguns
princípios da promoção da saúde, o sistema permanece preso a práticas
sanitárias tecnicistas, sendo perceptível a ausência de atribuições voltadas
para o desenvolvimento de ações intersetoriais. Igualmente, não se
evidenciam, na regulação da resolubilidade da rede do Dsei, estratégias de
interação com os sistemas tradicionais de cura e cuidados e/ou com outras
manifestações culturais dos grupos assistidos.
Tampouco as formas de articulação com outros níveis do SUS,
particularmente com os sistemas municipais de saúde, são claramente
explicitadas - quer nos documentos oficiais da Funasa, quer nos planos
distritais -, obstaculizando o adequado fluxo de informações epidemiológicas
e da movimentação de pacientes e gerando conflito de atribuições entre
gestores distritais e municipais de saúde.
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Não existem dados que permitam avaliar o percentual de unidades do
subsistema de saúde indígena que efetivamente cumprem as suas
atribuições; da mesma forma, os documentos acessados não permitiram
apreender a qualidade e resolubilidade dos serviços prestados por parte de
cada nível de assistência nos Dsei.

3.1.4 Fortalezas e obstáculos da política de saúde indígena
As principais fortalezas da Política de Saúde Indígena são a sua sólida
legitimidade, uma vez que a sua configuração geral é produto de decisões
tomadas nas três Conferências Nacionais de Saúde Indígena; o amplo grau
de participação dos representantes indígenas em diversos planos de decisão
no sistema; uma legislação avançada e culturalmente sensível; e a
efetivação de ações que implantaram o sistema, retirando-o do plano
abstrato das propostas e intenções e transformando-o em parte do
cotidiano da população aldeada.
Os principais obstáculos identificados são a insuficiente capacidade
gerencial da Funasa, cuja restrição de quadros - somada às limitações
das relações conveniais que viabilizam a assistência - gera morosidade
administrativa, atrasos no repasse de recursos para as entidades
conveniadas e interrupção de ações de saúde que exigem continuidade.
Tal contexto acarreta insuficiente acompanhamento técnico das ações
distritais gerando, entre outros prejuízos, dificuldade no cumprimento das
ações e metas programadas. Da mesma forma, a restrita capacitação
do pessoal alocado nos Dsei gera uma atenção pouco diferenciada,
decorrente do insuficiente conhecimento da cultura dos diversos povos
atendidos pelo subsistema de saúde indígena e potencializada pela alta
rotatividade de pessoal.

3.2 A dinâmica do processo de implantação dos distritos
sanitários
A partir de 1999, até meados de 2003, a Funasa implantou 34 Dsei,
distribuídos segundo o Mapa III, em todas as regiões do País.
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MAPA III
Distribuição dos distritos sanitários especiais indígenas

~

18
1

1 - Alagoas e Sergipe - AL/SE
2 - Amapá e Norte do Pará - AP/PA
3- Altamira - PA
4 - Alto Rio ]uruá - AC
5 - Alto Rio Purus - AC/AM
6 - Alto Rio Negro - AM
7 - Alto Rio Solimões - AM
8 - Araguaia - GO/MT
9- Bahia-BA
10 - Ceará - CE
11 - Minas Gerais e Espírito Santo - MG/ES
12 - Interior Sul - SP/PR/SC/RS
13 - Vale do Javari - AM
14 - Kayapó - PA
15 - Kayapó - MT
16 - Leste de Roraima - RR
17 - Litoral Sul - RJ/SP/PR/SC/RS
18 - Manaus - AM
19 - Guamá-Tocantins - PA
20 - Maranhão - MA
21 - Mato Grosso do Sul - MS
22 - Médio Rio Purus - AM
23 - Parintins - AM/PA
24 - Pernambuco - PE
25 - Porto Velho - RO/AM
26 - Potiguara - PB
27 - Cuiabá - MT
28 - Rio Tapajós - PA
29 - Médio Rio Solimões e Afluentes - AM
30 - Tocantins - TO
31 - Vilhena - RO/MT
32 - Xavante - MT
33 - Parque Indígena do Xingú - MT
34 - Yanomami- RR/AM
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3.2.1 Áreas de abrangência e acessibilidade
As peculiaridades na distribuição e interações político-culturais dos grupos
étnicos geraram algumas especificidades na delimitação das áreas de
abrangência dos distritos. Assim, existem situações nas quais a busca de
atendimento do princípio da sensibilidade cultural e da unidade de atenção
a um grupo étnico gerou áreas de abrangência que se distribuem por
diversos estados da federação, como é o caso do Dsei Litoral Sul (número
17 no mapa), cuja delimitação alcança cinco estados diferentes, e do Dsei
Yanomami (número 34 no mapa), cuja área de abrangência engloba terras
do estado do Amazonas e do estado de Roraima.
Ainda que necessária do ponto de vista cultural, tal adaptação gera
diversos transtornos gerenciais e de interação com a rede de referência do
SUS, já que a administração pública brasileira é ordenada segundo a
distribuição de espaços estaduais e municipais. A divisão por unidades
federadas não é congruente com a distribuição das terras indígenas que se
constituem em unidades etno-territoriais que atravessam, por vezes,
diversos estados e municípios, não obedecendo à lógica da geopolítica
brasileira e aos limites fronteiriços estabelecidos pelas leis do mundo nãoindígena.
Nesse contexto, diversos distritos permanecem com áreas de
abrangência que não atendem às necessidades dos povos nele residentes,
agregando artificialmente grupos étnicos com história de antigas disputas
étnicas ou que não mantém interações tradicionais entre si; em outras
situações, podem promover a segmentação indesejada de unidades étnicas
que passam a ser artificialmente separados na operacionalização dos
serviços. Alguns deles, além de agruparem povos muito distintos entre si,
também têm a obrigação de atendimento a um número muito grande de
pessoas, situação que, somada às singularidades da demanda, à insuficiente
capacidade instalada e às grandes extensões geográficas a serem
percorridas pelas equipes de saúde para prover os serviços, inviabilizam
um atendimento de qualidade.
Como exemplo desses problemas, podemos citar os Distritos
Sanitários do Médio Solimões e do Mato Grosso do Sul. Ambos devem
prover serviços para uma população indígena heterogênea, congregando
grupos que não partilham identidades culturais, distribuídos em grande
extensão de terras e tendo que lidar com rede de referência dispersa em
uma multiplicidade de sistemas municipais de saúde, o que prejudica
sensivelmente a capacidade resolutiva do Dsei.
A acessibilidade aos serviços oferecidos nos Dsei é outro ponto peculiar
pois, às habituais dificuldades de acesso geográfico aos serviços, somamse outras mais específicas, tais como: barreiras lingüísticas; ininteligibilidade
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mútua dos códigos de conduta de indígenas e não-indígenas que interagem
nos serviços; restrição de demanda por razões culturais;4" coexistência
conflitiva e competitiva de sistemas de atenção e cura, tradicionais,
populares e científicos; existência de conflitos inter e intra-étnicos que
dificultam uma interação adequada entre profissionais e usuários; demanda
indígena orientada para modelo de atenção centrado na medicina curativoemergencial; inadequação da oferta de serviços e da qualificação dos
profissionais às características culturais da população atendida.

3.2.2 Articulação local com outros níveis do
Sistema único de Saúde
A distritalização prevê a implantação de um sistema de informação,
específico para a saúde indígena, mas capaz de alimentar os grandes bancos
nacionais de registro de agravos (Sinan), eventos vitais (Sinasc) e de
produção de serviços. A necessária articulação com os sistemas municipais
de saúde que interagem com os Dsei deve se fazer tanto na formulação
de planos distritais integrados com os planos municipais de saúde, quanto
no fornecimento regular de informações de interesse epidemiológico para
o monitoramento das condições de saúde da população indígena e do
conjunto da área municipal.
Sendo uma política setorial, derivada dos grandes espaços de decisão
das políticas públicas brasileiras, a atenção à saúde dos povos indígenas
implica a subordinação aos preceitos legais e técnicos que regem a atenção
à saúde da população brasileira e o aproveitamento racional dos avanços
obtidos por intermédio do desenvolvimento de cuidados primários de saúde
na política de atenção básica no Brasil. O modelo de distritalização adotado
não é uma criação da saúde indígena e, sim, uma estratégia operacional já
utilizada, com sucesso, na rede de serviços disponível para a população
não-indígena. A principal especificidade da proposta da política de saúde
indígena é de que o modelo seja modificado, sempre que necessário, para
adaptar-se às singularidades indígenas.
Tais necessidades implicam dificuldades na integração e articulação
satisfatória com os outros níveis do SUS, pautados por uma orientação
avessa às singularidades e especificidades locais. Além disso, a rede do
Sistema único de Saúde brasileiro enfrenta graves dificuldades

47. Em algumas situações, a demanda é limitada não apenas por dificuldades ligadas à
oferta ou à acessibilidade às unidades sanitárias, mas também devido às características
de sistemas tradicionais interpretativos de doença que, oferecendo uma lógica explicativa
de doença, distinta daquela ofertada pela biomedicina, podem conduzir à busca de
atendimento, pelos doentes, para outros circuitos terapêuticos, distintos da rede de
serviços do distrito sanitário.
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operacionais e de custeio da atenção à saúde da população não-indígena,
ofertando um conjunto de serviços que, apesar do sucesso de programas
específicos - como o programa de controle das Doenças Sexualmente
Transmissíveis e Aids e o Programa de Saúde da Família -, não superou
a demanda por assistência emergencial-curativa, ainda majoritária no
modelo de atenção do SUS.
Por outro lado, a concentração de unidades resolutivas e com qualidade
de serviço costuma ocorrer principalmente nas grandes capitais, pois a
oferta de atenção à saúde nos sistemas municipais do interior e áreas
fronteiriças do Brasil é precária e enfrenta déficit de eficiência e eficácia.
Assim, a rede de serviços encarregada de oferecer retaguarda às demandas
oriundas do subsistema de saúde indígena raramente oferece a resolubilidade
necessária, inviabilizando a instalação de referência e contra-referência
demandadas pelos usuários dos Dsei. Em diversas regiões da Amazônia,
por exemplo, a oferta organizada de serviços nos Dsei gera um marcado
contraste com a incipiente rede de serviços dos sistemas municipais de
saúde mais próximos, acirrando rivalidades e conflitos interétnicos latentes.

3.2.3 Recursos humanos
A oferta adequada de recursos humanos devidamente capacitados para a
execução de serviços eficazes e resolutivos, dirigidos a grupos culturalmente
diferenciados, tem se mostrado um dos principais desafios do novo sistema.
A carência de pessoal para prover atenção nas áreas indígenas tem sido
um problema crônico e não resolvido pelos sucessivos atores institucionais
responsáveis pela atenção à saúde dos povos indígenas.
A contratação de pessoal pelas conveniadas possibilitou um rápido
aporte técnico para a provisão de assistência nas aldeias. Segundo dados
da Funasa (Relatório Desai, 2002), os recursos humanos, para todas as
categorias, colocados à disposição para a execução dos serviços nas aldeias,
totalizaram 5.048 profissionais, em 2000, 5.740, em 2001, e 5.654, em
2002. Dadas às características do regime de convênio, esses dados não
são cumulativos, já que os profissionais são despedidos e recontratados a
cada renovação de convênio.
Entre os profissionais contratados, o percentual dos que foram
capacitados atingiu 69,6%, em 2000, e 69,9%, em 2001, conforme a
Tabela III.
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TABELA III
Profissionais contratados e capacitados por categoria profissional e por ano
Recursos

2000

humanos

Contratado Capacitado

2001

2002 (até Maio)

Contratado Capacitado Contratado Capacitado

Médico

196

109

174

103

182

69

Enfermeiro

322

219

320

234

322

171

Dentista

174

108

195

140

213

110

Aux. enferm

1.048

672

1.033

643

994

482

AIS

2.194

1.638

2.569

2.229

2.434

1.565

Aisan

217

119

316

232

387

144

Outros

897

652

1.133z

433

1.122

399

5048

3517

5740

4014

5654

2.940

Total

Fonte: Tabela elaborada pela equipe do Desai, 2002.

Os números demonstram uma efetiva extensão de cobertura, mas não
revelam as dificuldades da Funasa e conveniadas em prover a capacitação do
pessoal contratado; além disso, as instituições têm que lidar com as dificuldades
inerentes ao modelo, como a alta rotatividade de pessoal, a insuficiente
capacitação para o desenvolvimento de ações de saúde pública, necessárias
para a reformulação do modelo de assistência e para a superação da medicina
curativa. Apesar do bem sucedido esforço, a análise dos planos distritais sugere
a existência de dificuldades na aplicação dos conteúdos de treinamento, na
rotina distrital e na formulação dos planos, demonstrando escasso domínio
prévio do campo da saúde pública, pelo pessoal contratado pelas convenentes.
Uma ênfase especial vem sendo dada à formação dos Agentes Indígenas
de Saúde, compreendendo não apenas um processo de capacitação, centrado
na obtenção de competências e habilidades para atuar na rotina distrital,
mas também uma preocupação com a sua formação profissional, de acordo
com a Lei de Diretrizes e Bases da Pducação brasileira, auxiliando-os na
obtenção de educação profissional básica, certificada por instituição formal
de ensino (Figueroa, 2000), (Funasa, s.d.).

3.2.4 Os planos distritais
Os planos distritais são o mais importante instrumento de programação e
avaliação anual; desde 1999, eles vêm sendo paulatinamente aprimorados,
visando demonstrar de modo fidedigno a situação e necessidades de cada
Dsei. A sua elaboração deve contar com a participação efetiva de
representantes indígenas e institucionais, sob a coordenação do gerente distrital.
Cada distrito sanitário dispõe de um teto orçamentário, segundo o qual deve
ordenar a sua programação, tendo liberdade para definir, dentro do conjunto
de recursos disponíveis, as atividades prioritárias em cada plano anual.
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Estruturalmente os planos distritais contemplam os itens descritos
a seguir.
Apresentação, na qual são identificados os principais atores políticoinstitucionais participantes da elaboração do plano. Esse item deve
descrever ainda a forma como o plano foi elaborado, deixando
claro se o processo foi participativo e se o plano foi aprovado pelo
conjunto de representantes dos usuários e profissionais de saúde,
que tem assento no colegiado deliberativo denominado Conselho
Distrital.
Caracterização da população alvo das ações programadas: aqui,
os principais itens são a demografia da população atendida, a
descrição de suas características lingüísticas e culturais, da história
do contato, da situação fundiária de seu território, dos meios de
subsistência, das formas de organização política dos grupos e uma
análise de fatores de risco de doença. Pede ainda uma análise crítica
das formas e características de exercício do controle social no Dsei.
Avaliação geral: o tópico pede uma avaliação dos anos anteriores
ao planejamento em curso, enfatizando a análise da atenção básica
prestada no Dsei, com ênfase em morbimortalidade, capacitação
de recursos humanos, sistema de informação em saúde e ações
intersetoriais.
Visualização do Distrito: o instrumento pede mapa da área de
abrangência do Dsei, listagem das aldeias com sua respectiva
população, quadro de pessoal disponível, demonstrativo de formas
de acesso à população alvo, com descrição dos tempos de
deslocamento e meios de transporte necessários para prover
assistência,
Plano de Implementação: o ponto de partida para o trabalho nessa
parte do plano é a identificação de problemas prioritários, descritos
qualitativamente e quantificados por meio de indicadores de saúde
estabelecidos pela Funasa. A busca de solução dos problemas
identificados é transformada em metas a serem alcançadas e em
operações em que são descritos os procedimentos para alcançar
o programado.
Orçamento: os quadros de orçamento contêm a previsão detalhada
dos recursos necessários para o custeio das ações programadas,
com totalizações dos valores ao final do plano.
Conjunto de anexos contendo descrição das obras de infra-estrutura
e saneamento (quando previstas no plano) e a listagem dos
equipamentos disponíveis e a serem adquiridos.
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O progressivo aprimoramento dos planos distritais transformou o
instrumento numa fonte detalhada de informações sobre a situação distrital,
gerando a possibilidade de acúmulo progressivo de dados que permitam,
futuramente, reconstituir a trajetória seguida pelos Dsei na implementação
do subsistema de saúde indígena. Entretanto, não encontramos, entre os
documentos colocados à disposição pela Funasa, instrumentos de
acompanhamento e avaliação das metas e atividades programadas nos
planos distritais, desperdiçando-se assim a sua potencialidade inovadora.

3.2.5 Produção de serviços
A análise sobre a produção de serviços nos Dsei ficou prejudicada por falta de
informação sobre metas previstas e resultados alcançados nos anos de atuação
distrital. Apenas para o ano de 2001, foi possível obter o quantitativo de
serviços produzidos; entre tais informações, observa-se que a cobertura de
consulta médica foi baixa, pois o sistema ofereceu uma média de 0,6 consultas/
hab/ano, bem abaixo das recomendações do Ministério da Saúde.°
TABELA IV
Produção de serviços nos Dsei por categoria profissional e por ano
Atendimentos por categoria profissional

Previsto
Médicos

Enfermagem
Odontológicos
AIS
Total

2001

Alcançado
244.512
1.196.881
281.815
645.530
2.368.738

Fonte: Desai, 2002.

No período anterior à distritalização, não existem dados que permitam
avaliar a totalidade de serviços produzidos no atendimento à saúde dos
povos indígenas, mas a baixa capacidade resolutiva da Funai, que
anteriormente executava as ações de saúde nas áreas indígenas, leva a
crer de que também aqui houve aumento da cobertura.
No campo da promoção de ambientes saudáveis, as iniciativas mais
expressivas são as ações de saneamento, que visam oferecer serviços de
abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo, além de
promover a capacitação de 402 Agentes Indígenas de Saneamento,
responsáveis pela execução e manutenção dos serviços implantados
(Funasa/Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, 2002:10).
48. Nos serviços de saúde no Brasil, segue-se a recomendação de uma provisão mínima
de 2 consultas médicas por hab/ano.
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A produção de serviços de saneamento está sintetizada na Tabela V
que expressa a produção acumulada ano a ano.
TABELA V
Serviços de saneamento por população e por ano
Ano

Aldeias atingidas

Popul. beneficiada'

1999
2000

160
319

36.250
47.227

2001

863

100.695

700

115.127

2002 (previsão)

- -_ ----- - _---- —

Fonte: Tabela elaborada pela equipe do Desai, 2002.
* Dados cumulativos.

As informações disponíveis não permitem uma análise detalhada do
tipo de serviço executado, nem a sua distribuição por Dsei, impossibilitando
uma avaliação do impacto das ações executadas, mas evidenciam um
crescimento progressivo da população e aldeias beneficiadas.

3.2.6 Cenário epidemiológico
Não existem informações sistemáticas capazes de configurar uma série
histórica e expressar o perfil epidemiológico da população indígena hoje
atendida pelos Dsei. O sistema de informação da Funasa (Siasi) foi iniciado
em 2000 e, até o momento, está apenas parcialmente implantado, sem
que haja uma divulgação pública de qual o percentual de Distritos que
operam com o mesmo e nem de quais módulos estão em funcionamento;
além disso, a coleta de boa parte dos dados ainda é feita manualmente no
plano local e sujeita a falhas. As notificações anteriores ao Siasi são pontuais
e restritas a algumas regiões do País, não permitindo uma visão de conjunto,
nem a comparação de situações.
Documentos da Funasa (2002), como Atenção à Saúde dos Povos
Indígenas, alertam que os dados disponíveis sobre a morbidade são oriundos
do atendimento rotineiro nos Distritos e agregam notificações de médicos
e de outros profissionais de saúde, incluindo-se aí os registros de Agentes
Indígenas de Saúde; e que, dos dados de morbidade constantes no sistema,
estão excluídos os casos que geraram internação hospitalar. Tais limites
restringem as notificações apenas aos casos de menor gravidade, resolvidos
na própria rede distrital, e comprometem a fidedignidade dos diagnósticos,
muitos dos quais feitos por profissionais de saúde de nível elementar.
As notificações de óbitos são atestadas por médico, mas, tal como
ocorre para a população não-indígena, padecem de erros de preenchimento,
omissão da causa básica de morte ou registro de causas vagas que
inviabilizam um diagnóstico preciso da causa de morte.
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Tais condicionantes limitam a possibilidade de uma análise
epidemiológica minimamente efetiva; em função disso, selecionamos um
pequeno número de eventos-sentinela que podem oferecer alguma
inteligibilidade ao cenário epidemiológico nos Dsei.

3.2.6.1 Mortalidade
Mortalidade infantil
As taxas de mortalidade infantil indígena, referidas pela Funasa
aparecem na Tabela VI, em que se evidencia uma aparente tendência ao
declínio nos três anos de implantação dos Distritos.
TABELA VI
Comparativo entre o coeficiente de mortalidade infantil da população
indígena e não-indígena, por ano
1999

2000

2001

Coeficiente
população indígena

96,8

74,6

56,5

Coeficiente
população não indígena

31,8

31,8

Ano

Fonte: Coeficientes de população indígena calculados pelo Desai, 2002; para a população não-indígena, os valores são estimativas do IBGE.

A comparação com os coeficientes de mortalidade infantil da população
brasileira indica que os valores para crianças indígenas são mais elevados
que a média brasileira, estimada pelo IBGE em 31,8/1000 nascidos vivos
para os anos de 1999 e 2000; não foram encontradas estimativas do
IBGE para o ano de 2001.
Por outro lado, a Funasa também reporta para 2000, o único ano
com informação disponível, uma taxa bruta de natalidade indígena de 49,1/
1000 hab., um valor alto quando comparado às médias brasileiras, mas
menor do que o do coeficiente de mortalidade infantil indígena, de 74,6/
1.000, registrada pela Funasa para o mesmo ano. Essa diferença entre
natalidade e mortalidade infantil indígena pode indicar um comprometimento
da capacidade de reposição demográfica dessa população, caso não haja
uma redução futura de mortes na infância.
A distribuição do coeficiente de mortalidade infantil por distrito pode
ser vista na Tabela VII.
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TABELA VII
Demonstrativo do número de nascidos vivos, óbitos em menores
de 1 ano de idade e coeficientes de mortalidade infantil nos Dsei, por ano
Distrito

Nascidos vivos
2000

2001

CMI

Óbitos< 1 ano
2000

2001

2000

2001

91

156

1

5

10,99

32,05

378

236

16

13

42,33

55,08

85

70

8

9

94,12

128,57

Alto Juruá

102

230

21

9

205,88

39,13

Alto Purus

125

171

18

11

144,00

64,33

Rio Negro

378

418

17

18

44,97

43,06

Alto Solimões

742

855

16

24

21,56

28,07

Alagoas
Amapá
Altamira

93

100

8

8

86,02

80,00

Bahia

Araguaia

*

227

*

10

*

44,05

Ceará

178

177

7

2

39,33

11,30

MG/ES

12

252

5

13

416,67

51,59

Interior Sul

264

1.108

34

69

128,79

62,27

Javari

104

117

10

4

96,15

34,19

Kaiapó /PA

161

93

21

15

130,43

161,29

Kaiapó / MT

108

93

10

5

92,59

53,76

Leste de Roraima

905

1157

39

30

43,09

25,93

Litoral Sul

328

201

19

8

57,93

39,80

Manaus

168

238

2

6

11,90

25,21

81

105

6

3

74,07

28,57

355

564

41

59

115,49

104,61

Mato Grosso do Sul 1390

1769

118

111

84,89

62,75

118

2

6

52,63

50,85

312

349

19

18

60,90

51,58

*

467

*

10

*

21,41

Porto Velho

223

206

11

8

49,33

38,83

Potiguara

172

194

12

4

69,77

20,62

Cuiabá

117

101

15

4

128,21

39,60

Tapajós

211

228

21

12

99,53

52,63

Médio Solimões

136

232

13

17

95,59

73,28

Tocantins

270

229

16

23

59,26

100,44

Vilhena

203

175

17

9

83,74

51,43

Xavante

426

584

62

78

145,54

133,56

Xingú

174

191

7

8

40,23

41,88

Yanomami

435

636

42

52

96,55

81,76

8.765

12.047

654

681

74,61

56,53

Guamá / TO
Maranhão
Médio Purus
Parintins
Pernambuco

Total

38

Fonte: Tabela elaborada pela equipe do Desai, 2002.

63

Os povos indígenas e a construção das políticas de saúde no Brasil
Os dados são inconclusivos, tanto pela falta de uma série histórica,
quanto por se tratar de um pequeno número de óbitos, situação em que,
mesmo um discreto incremento na quantidade de eventos registrados,
provoca saltos bruscos nos valores obtidos no cálculo de coeficientes. Tais
limitações dificultam a interpretação das razões da queda brusca nos
coeficientes de mortalidade infantil nos Dsei do Alto Juruá, Minas Gerais/
Espírito Santo e Cuiabá. Feitas tais ressalvas, cabe referir que, embora
altos, os coeficientes sofreram redução entre 2000 e 2001, mas não há
garantia de que a tendência de queda manter-se-á, pois é impossível saber
- no momento - se a tendência de queda reflete problemas de notificação
ou uma redução real da mortalidade infantil, decorrente da melhoria da
intervenção dos serviços de saúde.
A comparação com as taxas de mortalidade infantil da população
brasileira também se mostra problemática, porque os dados disponíveis
no Sistema de Informação de Mortalidade/SIM não estão atualizados até
2001. Simões (1999) analisou os dados disponíveis no SIM até o ano de
1998 e obteve alguns valores que podem ilustrar as disparidades entre a
realidade indígena e não-indígena. Apenas como exemplo, pode-se observar
que os coeficientes referidos por alguns Dsei, como Yanomami, apresentam
taxas bem maiores que aquelas calculadas por Simões, para o ano de
1998, para o estado de Roraima, onde esse distrito fica sediado. Em
Roraima, em 1998, as taxas de mortalidade infantil variaram entre 26,05
(nos municípios com as menores taxas de mortalidade infantil) a 62,64/
1000 (naqueles com piores resultados), ao passo que três e quatro anos
depois o coeficiente de mortalidade infantil no Dsei Yanomami era de 96,55
e 81,76, para 2000 e 2001,respectivamente, ou seja, bem mais elevado
com as taxas obtidas para o conjunto da população do estado no período
imediatamente anterior.
De forma similar, o coeficiente de mortalidade infantil entre os Xavante
variou de 145,54, em 2000, e 133,56, para 2001, enquanto que os dados
de mortalidade infantil para o estado do Mato Grosso - unidade federada
que sedia o Dsei Xavante -, no ano de 1998, variaram entre 55,95 (nos
municípios com as maiores taxas) e 26,05/1000.
Embora não conclusivos, os dados disponíveis reforçam a idéia geral
de que os indicadores de saúde dos povos indígenas são piores que aqueles
referentes à população geral brasileira.

Óbitos por grupo etário e por categoria de doença
A distribuição de óbitos por grupo etário está expressa na Tabela VIII.
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TABELA VIII
Proporção de óbitos indígenas, por grupo etário
Anos

Grupo etário

<

2000

2001

No. absoluto Percentual

No. absoluto Percentual

654

35,9

681

31,0

01

229

12,5

294

13,3

05

43

2,3

45

2,0

1,9

59

2,6

1 ano

- 04 anos
- 09 anos
10 - 14 anos
15 - 19 anos
20 - 29 anos

36
64

3,5

91

4,1

106

5,8

135

6,1

30 - 39 anos

87

4,7

113

5,1

40

71

3,8

87

3,9

-

49 anos

50 - 59 anos
60

+

anos

Ignorado
Total

67

3,6

133

6,0

345

18,9

461

21,0

119

6,5

96

4,3

1.821

2.195

Fonte: Desai/Funasa, 2002.

O trabalho com um pequeno número absoluto de óbitos, com deficiências
na notificação e com dados disponíveis para apenas dois anos, exige cautela
e não favorece a formulação de conclusões; entretanto, o somatório dos
óbitos de crianças de 0-4 anos de idade, em 2000, alcança 883 óbitos,
equivalendo a um percentual de 48,4% do total de óbitos notificados no
ano. Em 2001, o número absoluto de óbitos para esse grupo foi de 975
ou 44,4% do total de notificações. A tendência de queda reaparece, mas
se lembrarmos que a população desse grupo etário49 perfaz 48.014
crianças, equivalendo a 12,8% da população total, o percentual de óbitos
ainda permanece preocupante.
Distribuição geral de óbitos por grupos de causa mais reportadas, em
números absolutos, está descrita na Tabela IX. Não foi possível calcular o
coeficiente de mortalidade por grupo de causa, porque as notificações se
referem a 2000 e 2001 e os dados demográficos disponíveis se referem
ao ano de 2002.

49. Os dados tornados disponíveis pela Funasa agrupam a população de 0-4 anos de
idade num único conjunto e não permitiram calcular indicadores específicos para a
população menor de 1 ano de idade.
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TABELA V
Serviços de saneamento por população e por ano
CID10

2000

2001

D. Infeccios. parasitarias

281

15.43

261

11.89

Indeterm./ Mal definida

420

23.06

593

27.02

Ap. respiratório

286

15.71

296

13.49

Causas externas

227

12.47

298

13.58

Metabolismo

179

9.83

234

10.66

Perinatal

176

9.67

140

6.38

95

5.22

143

6.51

Ap. circulatório
Neoplasias

61

3.35

100

4.56

Outras causas

96

5.27

130

5.92

TOTAL

1.821

2.195

Fonte: Desai/Funasa, 2002.

Apesar da implantação de uma expressiva rede de serviços, a maior
proporção de óbitos registrados ainda está ligada a causas mal definidas
ou indeterminadas, evidenciando a baixa capacidade resolutiva dos Dsei, e
mais provavelmente também de sua rede de referência. Entre os óbitos
com causa identificada, a maior proporção é decorrente de doenças
infecciosas e parasitárias, de doenças respiratórias e de causas externas
em que podem ser agrupados os acidentes ofídicos, afogamentos,
traumatismos acidentais e a violência de todos os tipos. Em 2001, foram
registrados 140 óbitos por causas perinatais e 18 mortes ligadas à gravidez
e ao parto, sendo a informação insuficiente para o cálculo da mortalidade
materna indígena para o Brasil.
Além do desencontro entre ano de notificação do óbito e ano do
registro populacional, os documentos oficiais informam problemas no
reagrupamento dos óbitos segundo a causa primária, redundando em
subnotificação de alguns grupos de causa. Da mesma forma, não foi possível
comparar a mortalidade entre os homens e mulheres, pois a notificação
por grupo de causa e por grupo etário não permite distinguir os óbitos
masculinos dos femininos.

3.2.6.2 Morbidade
A análise da morbidade, por intermédio de coeficientes de incidência e
prevalência, mostrou-se igualmente problemática pelas razões já apontadas.

Morbidade geral
Os dados de morbidade geral notificados em atendimento ambulatorial
foram reunidos na tabela X.

Os povos indígenas e a construção das políticas de saúde no Brasil
TABELA X
Proporção de notificações ambulatoriais por grupos de causas
de doença e por ano
Grupos de causas

Anos

(CID 10)

2000

2001

No. absoluto Percentual

No. absoluto Percentual

129.794

48.450

259.434

52.098

Ap. respiratório

92.516

34.535

115.955

23.285

Pele/subcutâneo

15.474

5.776

22.929

4.604

DIP

Ap. Digestivo

10.096

3.769

9.115

1.830

Olho/anexos

6.044

2.256

25.804

5.182

Osteomuscular

4.036

1.507

16.871

3.388

Sangue

2.901

1.083

12.221

2.454

Metabolismo

1.924

0.718

8.506

1.708

Ap.circulatório

1.851

0.691

8.813

1.770

Genitourinário

1.608

0.600

8.444

1.696

Causas externas

1.487

0.555

9.408

1.889

Sistema nervoso

91

0.034

361

0.072

Gravidez/parto

66

0.025

104

0.021

5

0.002

10

0.002

Neoplasias
Total

267.893

497.975

Fonte: Adaptado de Tabela do Desai, 2002.

As notificações ambulatoriais de agravos mostram congruência com
as causas de morte registradas para a população indígena para o mesmo
período. Aqui também o maior número de registros de casos está ligado
às doenças infecciosas e parasitárias e respiratórias que, juntas, foram
responsáveis por 82,9% das notificações, em 2000, e por 75,2%, em
2001. Se recordarmos que a proporção de óbitos por esses dois grupos
de doenças somados entre si foi de 31,1%, para 2000, e de 25,2%, em
2001, pode-se dizer que - de acordo com os dados da Funasa - os Dsei
deveriam programar ações de combate a tais agravos, o que de fato vem
sendo priorizado nos planos distritais analisados.

Doenças infecciosas e parasitárias
Entre as Doenças Infecciosas e Parasitárias, foram selecionadas os
nove agravos mais notificados,50 cujos percentuais estão expressos nos
Gráficos I e VII.
50. Vale relembrar que, segundo informação do Desai, os dados de morbidade fornecidos
pelos Dsei não incluem as notificações feitas pela rede de referência que recebe os
pacientes encaminhados pelas equipes distritais.
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GRÁFICO VI
Distribuição proporcional das DIP, por ano - 2000
0
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Fonte: Desai/Funasa, 2002

GRÁFICO VII
Distribuição proporcional das DIP, por ano - 2001
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Fonte: Desai/Funasa, 2002.
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Segundo os números expressos nos gráficos, as afecções digestivas
são os agravos mais referidos, já que as Parasitoses Intestinais (49.538
notificações, para 2000, e 87.902, para 2001) e as Infecções Intestinais
(33.431, para 2000, e 88.110, para 2001) respondem juntas por 64%
das notificações, em 2000, e por 69% delas, em 2001. Apesar da alta
ocorrência, parece haver boa resolubilidade dos casos, já que tais
patologias, ou suas complicações, pouco comparecem nas notificações
de óbitos. A predominância de doenças de veiculação hídrica costuma ser
indicativa de ambientes insalubres, com carência de saneamento básico.

Outro dado digno de nota é a queda brusca da malária, que passou
de 26.838 casos (21% das notificações), em 2000, para apenas 13.316,
ou 5% do total de agravos notificados, em 2001. A falta de uma série
histórica e de dados complementares sobre as ações de controle realizadas
nos Dsei não permite afirmar se essa queda é resultante do trabalho efetuado
e se caracteriza como tendência real de redução do agravo ou se apenas
houve déficit de registro em 2001.
Informações da Funasa (2002) dão conta que as Doenças
Sexualmente Transmissíveis são habitualmente subnotificadas, surgindo com
freqüência sob o rótulo de "doenças do aparelho genitourinário", sem uma
especificação de seu caráter de transmissão sexual. Igualmente, seria
possível imaginar que também a Tuberculose, com registro de apenas 682
casos, em 2000, e 729 casos, em 2001, para a população indígena de
todo o Brasil, pudesse também padecer de severo sub-registro.

Tuberculose
Análise da Incidência da Tuberculose por Dsei, expresso na Tabela XI,
mostra que, no detalhe, a situação é mais preocupante.
TABELA XI
Serviços de saneamento por população e por ano
Ano

Dsei notificante
Alagoas e Sergipe
Amapá e Norte do Pará

2000

2001

57,2

31,1

192,6

192,6

0,0

0,0

Alto Rio Juruá

226,1

395,5

Alto Rio Purus

302,1

257,7

Altamira

Alto Rio Negro
Araguaia
Kayapó do Pará

249,4

278,9

1448,6

603,9

490,3

1378,6
(continua)
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(continuação)
Dsei notificante

Anos
2000

2001

Kayapó do Mato Grosso

150,0

656,9

Maranhão

534,2

409,5

Parintins

125,3

181,9

Porto Velho

537,9

466,9

Potiguara

0,0

27,3

177,4

186,3

Médio Rio Solimões

223,5

211,7

Tocantins

173,6

218,3

Vilhena

540,2

778,1

Xavante

191,7

373,6

Yanomami

333,0

343,9

Cuiabá

Total

286,8

326,8

—

Fonte: Tabela elaborada pela equipe do Desai, 2002.
* Cálculo por 100.000.

Apesar de o Sistema Nacional de Agravos Notificáveis da população
brasileira (não-indígena) só estar atualizado até o ano de 2000, é possível
observar, por exemplo, que a incidência de Tuberculose em dez dos Dsei
amazônicos, assinalados em cinza na Tabela XII, foi, no ano de 2000, bem
acima daquela encontrada por Levino, Penna e Toledo (no prelo) para a
população geral da região, onde a incidência desta doença naquele ano foi
de 52,02/100.000.
As características desse agravo e as dificuldades de completar
tratamentos bem sucedidos em área indígena não favorecem a tendência
de queda das taxas em curto prazo, razão pela qual a ligeira queda de
incidência em alguns Dsei, como de Porto Velho, Médio Solimões, Alto Rio
Purus e Maranhão, dificilmente pode ser atribuída ao impacto das ações
distritais. Ao contrário, as elevações na incidência podem ser atribuídas
mais a um aumento da oferta de diagnósticos de um ano para o outro, do
que a um incremento da transmissão.

Doenças imunopreveníveis
Ainda entre as DIP, as doenças imunopreveníveis compareceram com
as notificações assim discriminadas:
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TABELA XII
Proporção de notificações por doenças imunopreveníveis e por ano
Doenças imunopreveníveis

Anos

(CID 10)

2000

2001

No. absoluto Percentual

No. absoluto Percentual

Varicela

459

62,7

Rubéola

125

17,0

69

5,1

70

9,5

192

14,2

Caxumba

777

57,5

Hepatite viral

33

4,5

186

13,7

Coqueluche

44

6,0

125

9,2

Total

731

1.349

Fonte: Adaptado de tabela do Desai, 2002.

A varicela e a rubéola são as doenças imunopreveníveis mais
notificadas, o que é congruente com a introdução recente dessas vacinas
no esquema básico de imunização da população indígena. A aplicação de
tais imunobiológicos enfrenta alguns problemas técnicos que dificultam a
sua adoção para os grupos indígenas, de tal forma que, somente em 2001
pôde ser organizada a sua oferta regular - ainda deficiente -nas aldeias
indígenas do País.
GRÁFICO VIII
Proporção de doenças imunopreveníveis notificadas
por ano - 2001

58%

14'
5"/)

■ Varicela ❑Rubéola

❑Caxumba ■Hepatite viral

❑Coqueluche

Fonte: Desai/Funasa, 2002.
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As baixas notificações de hepatites virais são bastante questionáveis,
dada a existência de estudos pontuais feitos entre povos indígenas
amazônicos, como os Yanomami e grupos do Purus, Javari e ]uruá, que
evidenciam altas taxas de prevalência de Hepatite B. O mais provável é
que os parcos meios de diagnósticos complementares dos Dsei
impossibilitem a detecção de casos de portadores assintomáticos,
restringindo a notificação apenas aos quadros clínicos explícitos. A avaliação
da real prevalência de Hepatite B e delta entre os grupos indígenas exigiria
a organização de uma investigação específica, capaz de dimensionar
adequadamente a magnitude do agravo.

Malária
Para a análise da situação da malária, foram selecionadas as
notificações de 10 distritos com Índice Parasitário Anual/IPA acima de 100
em 2000, dispostos na Tabela XIII.
TABELA XIII
Notificações de casos de malária por Dsei e por ano
Ano 200

Dsei

Ano 2001 Variação

No. casos

IPA

No. casos

IPA

Rio Tapajós

4.090

820,5

1.316

264,0

-67,8

Yanomami

7.606

627,5

2.667

208,9

-64,9

Guamá/Tocantins

1.486

431,1

269

73,9

-81,9

Amapá/Norte do Pará

2.007

272,8

733

99,6

-63,5

Javari

620

251,3

53

20,5

-91,5

Altamira

381

245,0

635

393,9

66,7

776

242,5

215

65,8

-72,3

2.234

187,5

1.532

128,6

-31,4

Porto Velho

670

120,5

446

76,6

-33,4

Médio Purús
Fonte: Desai/Funasa, 2002.

344

106,1

717

210,0

108,4

Kaiapó Redenção
Manaus

De modo geral, a tendência do IPA é de queda nos diversos distritos
sanitários. No quadro acima, registra-se um incremento das taxas apenas
no Dsei Altamira, cujo IPA subiu de 245, em 2000, para 393,9, em 2001.
Em outros Dsei, não reportados no quadro por terem um IPA mais baixo,
registrou-se um incremento do agravo apenas nos Distritos do Alto Rio
Negro, (número absoluto de casos de 731, em 2000, e 1.122, em 2001)
cujo IPA passou de 26,8 para 41,1.
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Em outros Dsei, como o de Parintins e o Xingu, repete-se o viés
gerado pela análise de um universo populacional restrito; os dados
mostraram que um pequeno aumento no número absoluto de casos gerou
importante incremento no cálculo do Índice Parasitário Anual. O Dsei de
Parintins notificou, em 2000, apenas 5 casos de malária, cifra que, em
2001, pulou para 55 casos, gerando uma variação positiva de IPA de 1.020.
No Xingu, a situação foi similar, já que em 2000 o IPA foi de 5,6 (número
absoluto de casos: 21) e, em 2001, de 15,5 (número absoluto de casos:
64), gerando uma variação positiva de IPA de 204,8.
O Mapa IV evidencia os estados brasileiros nos quais a prevalência de
malária é mais preocupante, destacando-se o Pará com índices mais altos
e com o maior número de áreas indígenas afetadas, seguido por Amazonas
e Roraima.
MAPA IV
Unidades federadas com alta prevalência de malária
em área indígena

,ri

Fonte: IBGE, adaptado do Sigepi, versão 1.00.1 - Dados de Malária fornecidos
pelo Desai, 2002.
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Transportando a análise do problema da malária para a Tabela XIV,
pode-se efetuar um comparativo do IPA da malária entre população indígena
e não-indígena para as unidades federadas e Dsei que apresentam maiores
taxas da endemia no País:
TABELA XIV
Comparativo do IPA da malária em população indígena e não-indígena
na Região Norte - 2000
IPA População geral
Estado de Roraima: 110,6

IPA População indígena
Dsei Yanomami: 627,5
Dsei Leste de Roraima: 86,8

Estado do Amapá: 73,9
Estado do Pará: 44,9

Dsei Amapá/Norte do Pará: 272,8
Dsei Altamira: 245,0
Kaiapó Redenção: 242,5
Rio Tapajós: 820,5

Estado de Rondônia: 39,1

Dsei Porto Velho: 120,5

Estado do Acre: 38,7

Dsei Alto Purus: 0,0
Dsei Alto Juruá: 49,9

Estado do Amazonas: 34,1

Dsei Javari: 251,3
Dsei Médio Purus: 106,1

Dsei Manaus
Fonte: IPA população indígena: Funasa/Dseal, 2000.
IPA população não-indígena: Funasa/Cenepi, 2000.

187,5

A comparação do Índice Parasitário Anual da população indígena de
Dseis da Amazônia com altas taxas de malária, com os da população geral
de cada unidade federada onde os mesmos Dsei estão situados, mostra
que, com exceção dos Dsei Leste de Roraima e Alto Purus, o problema da
malária é significativamente mais grave para os grupos étnicos da região.
3.2.7 Financiamento
A área de financiamento é uma das que obteve um expressivo crescimento
nos quatro anos de implantação dos Distritos Sanitários.
As fontes de recursos para a saúde indígena são o orçamento próprio
da Funasa e o do Ministério da Saúde. O primeiro destina-se ao custeio de
atividades executadas diretamente pelo órgão ou pelas conveniadas, ao
passo que os recursos colocados à disposição pelo Ministério provêm dos
orçamentos dos Programas de Saúde da Família e de Agentes Comunitários
de Saúde. Esses representam um adicional aos recursos destinados à
atenção básica nos municípios, sendo repassados diretamente para os
fundos municipais de saúde, das prefeituras que ofertam assistência à
população indígena em sua área de abrangência; tais recursos destinam74
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se à contratação de equipes para atuar nos Dsei e à aquisição de insumos
para apoio a essas ações. Segundo dados do Desai (2002), entre 1999 e
2002, o Ministério da Saúde repassou para os sistemas municipais de saúde
um total de R$140.592.000,00; os valores discriminados ano a ano estão
dispostos na Tabela XV.
Existe ainda o Incentivo à Atenção Hospitalar, que também é oriundo
do Ministério da Saúde e é repassado às unidades hospitalares que
oferecem atendimento secundário ou terciário para pacientes indígenas
referidos pelos Dsei. Assim, para o mesmo período, foi repassado um
valor de R$ 36.435.000,00 diretamente a essa rede de referência; os
valores, discriminados ano a ano, podem ser encontrados também na
Tabela XV.
A discriminação do investimento total em saúde indígena, segundo as
finalidades e as fontes de custeio, no período de 1988 a 2002, está descrita
na Tabela XV.
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Os recursos controlados diretamente Funasa equivaleram a
R$ 152.726.000,00, em 2001, e a R$165.251.000,00, em 2002. Ao passo
que aqueles oriundos do orçamento ministerial somaram R$49.635.000,00,
em 2001, e R$56.162.000,00, representando um percentual de 24,5% e
25,3%, respectivamente, do orçamento total da saúde indígena. O crescimento
do investimento em saúde indígena foi significativo no período.
GRÁFICO IX
Evolução orçamentária da saúde indígena

250.000
200.000

rE

150.000

v

100.000
50.000
1998

1999

2000

2001

2002*

Ano
Fonte: Gráfico elaborado pela equipe do Desai, 2002.

Para o ano de 2002, esse investimento representou um gasto de
R$591,8 per capita, ainda insuficiente, mas ligeiramente acima da média
nacional. Poder-se-ia questionar o custo das ações de saúde indígena, que
podem parecer altos frente ao tamanho da população. Entretanto, num
cenário marcado por alto grau de comprometimento dos indicadores de
saúde, dificuldades de acesso e ausência de uma rede prévia, a equidade
só pode ser obtida por meio de um investimento diferenciado em relação
ao restante da população brasileira.

3.2.8 Extensão de cobertura e implantação de rede física
É inequívoca a extensão de cobertura promovida pela Funasa no processo

de implantação dos Dsei, o que pode ser comprovado tanto pelos já
demonstrados aportes de recursos financeiros, quanto pelo incremento
no número de profissionais que entraram no sistema para prover a atenção
básica nas aldeias e Casas de Saúde do Índio.
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Esse bloco demonstrará dois outros aspectos da extensão de cobertura
representados pelo investimento em rede física e pela aquisição de
equipamentos entre 2000 e 2002.
TABELA XVI
Reforma e construção de rede física para os Dsei, por ano
Unidade

2000

2001

Atémaio2002

de saúde
Construído Reformado Construído Reformado Construído Reformado
Posto de saúde

63

24

162

255

71

45

Pólo base

17

9

17

65

7

20

3

11

4

13

2

3

83

44

183

333

80

68

Casa do Índio
Total

Fonte: Tabela elaborada pela equipe do Desal, 2002.

TABELA XVII
Aquisição de equipamentos por ano
Equipamentos

Aquisição
2000

2001

Veículos terrestres

353

346

Barcos

283

282

Rádios

668

788

Computadores

309

249

Fonte: Tabela elaborada pela equipe do Desai, 2002.

Os números dispostos nas tabelas demonstram um real crescimento
da capacidade instalada, mas uma análise mais acurada só poderia ser
obtida pelo conhecimento das metas programadas e alcançadas. Como
só conseguimos acessar esses dados para uma parcela dos Distritos, a
totalização da informação foi inviabilizada.

4 CONTROLE SOCIAL
As Conferências de Saúde têm operado como espaços democráticos e
eficientes para a formulação de diretrizes e estratégias de viabilização da
política de saúde indígena. Ao longo do período de realização das três
Conferências Nacionais, verificou-se um expressivo incremento da
participação indígena e com forte motivação para intervir qualificadamente
na formulação dessa política setorial.
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As Conferências são eventos pontuais, mas ao longo das atividades
rotineiras anuais o controle social se exerce na atuação dos conselhos de
saúde, que operam em diversos níveis. No plano nacional, a principal instância
de decisão, como em todo o Sistema único de Saúde, é o Conselho Nacional
de Saúde, que dispõe de uma Comissão Intersetorial de Saúde Indígena/
Cisi, com atribuições de analisar demandas e estratégias políticas para a
saúde indígena e subsidiar o Conselho Nacional de Saúde com informações
para a tomada de decisão. Sendo um órgão de caráter consultivo, a Cisi
não tem poder deliberativo, devendo submeter as suas proposições à
plenária do Conselho Nacional de Saúde.
Localmente, o controle social é exercido pelo Conselho Distrital e
pelos Conselhos Locais de Saúde. O primeiro tem caráter deliberativo sobre
os problemas e atividades da área de abrangência do Dsei e conta com
composição paritária de representantes de usuários e representantes de
prestadores de serviços. As suas principais atribuições são a definição de
prioridades de ação a serem incluídas nos planos distritais, em cuja
formulação os conselheiros devem participar; e a análise e aprovação dos
planos distritais, das prestações de contas e relatórios de atividades das
conveniadas.
DIAGRAMA 3
Instâncias de controle social
CONSELHO
NACIONAL
DE SAÚDE / CNS
COMISSÃO
INTERSETORIAL
DE SAÚDE
INDÍGENA / CISI
CONFERÊNCIA
DE
SAÚDE INDÍGENA
CONSELHO
DISTRITAL

CONSELHO
DISTRITAL

79

Os povos indígenas e a construção das políticas de saúde no Brasil
Os conselhos locais de saúde são instâncias de participação que
congregam exclusivamente usuários e lideranças indígenas, cuja principal
atribuição seria a de trazer as discussões e propostas da distritalização
para mais próximo do plano aldeão, auxiliando na construção de
estratégias operacionais mais adequadas à realidade local e calcadas
nas necessidades concretas da população.
Idealmente, o planejamento distrital deveria ser feito de forma
ascendente, iniciando-se nos conselhos locais, que sistematizariam as
demandas comunais e as encaminharia aos conselhos distritais para
subsidiar a elaboração anual do planejamento anual. Igual procedimento
deveria ser seguido para a avaliação periódica das atividades distritais,
mas os dados indicam que tal não vem ocorrendo.
O controle social em saúde indígena enfrenta singulares desafios
para a sua efetivação, tanto por razões ligadas às formas próprias de
exercício do poder político no mundo indígena, quanto pela dificuldade
de apropriação, pelos indígenas, da lógica de funcionamento das
instituições de saúde, que moldam e muitas vezes restringem as formas
não institucionalizadas de participação. Igualmente, deve ser considerado
como fator dificultador a novidade do projeto de uma política
participativa, numa história de 500 anos de relações interétnicas,
marcadas pela violência e subalternização dos grupos indígenas.
No plano interno das culturas, existe uma incongruência entre a
noção de representatividade genérica demandada pelo sistema de saúde
e os modos tradicionais de legitimidade e representatividade de líderes
indígenas. Esses, via de regra, têm a sua legitimidade garantida pelos
vínculos de parentesco; em função disso, a sua representatividade
costuma se restringir a um número muito limitado de parentes, ao passo
que o conselheiro de saúde é chamado a representar um grande número
de famílias, clãs e por vezes, até mesmo, grupos étnicos distintos do
seu e com quem pode manter relações de distanciamento ou de
hostilidade.
Por outro lado, a noção indígena de representatividade não inclui,
necessariamente, o poder de decidir pelo grupo. Em diversas culturas
amazônicas, por exemplo, o "representante" é apenas um porta-voz
do grupo, um interlocutor com a função de ouvir, compreender, analisar
e transmitir a informação para os "representados", a quem efetivamente
caberá a decisão final. Com freqüência, o poder real está nas mãos dos
membros mais velhos do grupo, mas o domínio da escrita e da língua
portuguesa costuma ocorrer entre os membros mais jovens e
escolarizados do grupo que, por esta razão, costumam ser designados
para a interlocução com os não-índios, ainda que não detenham poder
decisório. A designação de "representantes" cuja atribuição é apenas a
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de ouvir e sistematizar informações é perfeitamente coerente com a
forma indígena de pensar, mas costuma ser frustrante para as
autoridades sanitárias.
Igualmente estranho à mentalidade nativa são a urgência dos prazos
e a premência pela tomada de decisão; no mundo indígena, a regra é a
discussão pausada, envolvendo todos os interessados (e não apenas
os representantes), com processos gradativos de tomada de decisão,
que costumam variar ao sabor de rupturas e alianças clânicas ou tribais.
Já na fronteira das relações interétnicas, existem problemas ligados
à dificuldade de entendimento, pelos conselheiros, do hermético jargão
da burocracia estatal, dos complexos instrumentos da formulação dos
planos distritais e dos princípios e diretrizes da política de saúde, ainda
em formação, no qual um alto grau de abstração tem dificultado seu
entendimento por grande parte da população brasileira, indígena e nãoindígena. Além disso, os depoimentos dos gerentes distritais - indígenas
e não-indígenas - demonstram que boa parte dos recursos destinados
a garantir a capacitação dos conselheiros e a reunião dos conselhos,
particularmente os conselhos locais, vem sendo utilizada para cobrir os
infindáveis gastos com assistência. Embora reconheçam o controle social
como prioridade, na prática, a pressão da demanda por cuidados de
saúde tem levado os gerentes distritais a priorizar o custeio dessa faceta
da atividade distrital, em detrimento da organização política do sistema.

5 DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Na perspectiva dos dirigentes da Funasa, os principais desafios enfrentados
pelo subsistema de saúde indígena são:
os impasses e dificuldades gerados pela terceirização. Os
sistemáticos atrasos no repasse de recursos, inerentes à modalidade
de convênio, precisam ser substituídas por formas ágeis de
financiamento que garantam um fluxo contínuo de recursos para
as entidades executoras de serviços, evitando-se solução de
continuidade na execução dos serviços;
n\ a restrita capacidade gerencial das entidades conveniadas,

particularmente as indígenas, em responder de forma ágil e
profissionalizada, às injunções e responsabilidades geradas pela
prestação de serviços de saúde;
a baixa capacidade resolutiva, a morosidade e a insuficiente estrutura
das Secretarias Municipais de Saúde encarregadas de prover atenção
em áreas indígenas;

81

Os povos indígenas e a construção das políticas de saúde no Brasil
a limitada capacidade gerencial da Funasa para viabilizar um
adequado acompanhamento técnico-administrativo-financeiro
das executoras dos serviços. Some-se a isso a falta de quadros
institucionais para a execução direta das ações, em regiões onde
a atuação de prefeituras ou Ongs se mostrar inviável;
a rotatividade de pessoal e a limitada qualificação técnica dos
recursos humanos disponíveis para a operacionalização do
modelo assistencial proposto;
as características do orçamento da saúde indígena, que apesar
do incremento real, ainda é insuficiente para cobrir todas as
necessidades dos Dsei. Além disso, apenas parte do financiamento
fica sob controle direto do Desai no qual pode ser flexibilizado
segundo as necessidades distritais; a parcela oriunda do Ministério
da Saúde só pode ser repassada diretamente para os municípios,
dificultando o controle social sobre a mesma;
o alto custo das ações, pelas dificuldades inerentes ao acesso às
comunidades;
a parca internalização das necessidades e prioridades da saúde
indígena nas políticas e rotinas do Ministério da Saúde. Apesar
da dotação orçamentária obtida e da aceitação e valorização do
trabalho das equipes de saúde indígena, a temática ainda não foi
incorporada, no grau necessário, nas práticas cotidianas do
Ministério. Tal cenário se soma a um relativo desconhecimento
da questão indígena pelas autoridades sanitárias máximas no
País;
a falta de uma política setorial integrada, o que se deve, em
parte, às dificuldades enfrentadas pelo órgão indigenista e, em
parte, pelo antagonismo gerado na Funai, pelo repasse da política
de saúde indígena para o Ministério da Saúde;
equacionar a situação dos índios urbanizados, que não recebem
atenção sanitária da Funasa. Os dirigentes ressaltam que a
incorporação desse contingente populacional implicaria a
necessidade de ampliação do orçamento atual, que é insuficiente
mesmo para atender as necessidades da população atualmente
assistida;
encontrar formas de aprimorar a qualidade do controle social,
que atualmente conta com conselheiros pouco qualificados para
o desempenho da função e que, não raro, enfrentam problemas
de legitimidade junto aos grupos representados no conselho.

82

Os povos indígenas e a construção das políticas de saúde no Brasil

Do ponto de vista Indígenas' os principais desafios caracterizam-se por:
falta de autonomia dos conselhos distritais, pois os mesmos
organizam o planejamento segundo as necessidades dos Dsei e a
Funasa submete os orçamentos a sucessivos cortes;
os recursos colocados à disposição são insuficientes para custear
todas as atividades necessárias ao bom desempenho das tarefas;
os indígenas consideram difícil "domesticar os brancos" porque
estes promovem muitas mudanças nas regras que as conveniadas
devem seguir, gerando perda de tempo e esforço. Além disso, a
variada sucessão de supervisores, auditores e outros funcionários
da Funasa, que supervisionam os Dsei e que têm, não raro, idéias
divergentes entre si, gera confusão e descoordenação nas
demandas formuladas para as conveniadas;
os recursos que são repassados diretamente para as prefeituras
estão sendo aplicados de forma inadequada pelos municípios, que
não oferecem atenção de qualidade nas aldeias. Além disso, os
conselhos não conseguem exercer o controle social sobre tais
recursos, pois as prefeituras não atendem as suas interrogações
sobre a destinação dos mesmos. Igual situação é encontrada nas
unidades que recebem incentivos à atenção hospitalar; a qualidade
do atendimento não melhorou e os conselhos desconhecem como
os incentivos estão sendo aplicados;
entidades indígenas da região Norte, conveniadas com a Funasa,
percebem ameaça a sua credibilidade junto aos seus liderados,
devido aos atrasos nos repasses dos recursos para os Dsei e as
dificuldades em prover uma atenção sanitária de qualidade. Os seus
representantes consideram o convênio como uma opção política
arriscada, mas hesitam em desistir do mesmo, pelo receio de que
as prefeituras e outras entidades não-indígenas possam fazer uso
inadequado dos recursos da saúde indígena;

51. As informações que subsidiaram a elaboração dos tópicos referentes ao ponto de
vista indígena sobre o processo da implantação dos Dsei foram obtidas a partir dos
posicionamentos públicos de lideranças indígenas presentes no Seminário Bases para
uma Nova Política Indigenista 2, organizado pela Coiab, Apoinme, Laced/Museu Nacional
e realizado no Museu Nacional, de 16 a 18 de dezembro de 2002. Essa reunião contou
com a participação de 50 representantes indígenas, procedentes de 22 estados da
federação e 34 povos e gerou o documento denominado "Bases para Uma Nova Política
Indigenista: O que Esperamos do Governo Lula a Partir de Janeiro/2003 (on line)". A lista de
participantes indígenas pode ser obtida no endereço eletrônico <http://
www.laced.mn.ufrj.br>
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não concretização da mudança do modelo assistencial. Os
depoimentos das lideranças demonstram que o tipo de
atendimento oferecido pelas equipes de saúde não atende às
expectativas dos comunitários, havendo grande distanciamento
entre as recomendações sanitárias e as necessidades sentidas
pelos indígenas. São unânimes em afirmar a dificuldade de gerenciar
as relações com os profissionais não-indígenas, pois estes "não
conseguem se adaptar aos costumes dos índios". Por outro lado,
constatam a rejeição dos indígenas pelas propostas de prevenção
recomendadas nos Dsei, porque as pessoas estavam acostumadas
ao atendimento curativo-emergencial;
as conveniadas que se responsabilizaram por construção de rede
física e/ou por melhorias sanitárias não conseguiram
desempenhar a tarefa a contento;
em regiões como o Distrito Litoral e Interior Sul, os conselheiros
referem à dificuldade de exercitar o controle social porque vivem
em unidades federadas, distantes entre si, dificultando não apenas
a viabilização das reuniões, mas também o acompanhamento
da rotina distrital. Em outro caso, como o do Dsei Médio Solimões,
os conselheiros pertencem a vários grupos étnicos sem ligações
prévias entre si, falantes de línguas distintas e com escasso
domínio do português, dificultando a geração de um clima político
adequado ao bom encaminhamento do trabalho distrital. Entre
esses conselheiros, alguns reclamam que participam na
elaboração de muitos documentos, mas não sabem o que depois
acontece com tais papéis;
os conselheiros não se sentem preparados para entender e
desempenhar seu trabalho de forma adequada; com freqüência,
ficam em dúvida em como atuar nas reuniões, seja pela
dificuldade de vocabulário, seja no entendimento dos planos
distritais ou mesmo no domínio da língua portuguesa. Lembram,
ainda, que a pressa na tomada de decisão torna a discussão
muito confusa;
entidades indígenas do Nordeste do País demonstram receio em
firmar convênios com a Funasa pelo desgaste político que têm
observado nas organizações indígenas do Norte do País;
a insatisfação com os serviços prestados pelas Prefeituras é
unânime e os líderes da região Nordeste vêm pleiteando a
prestação direta de serviços pela Funasa;
a rotatividade do pessoal contratado tem comprometido a qualidade
do trabalho. Os gerentes indígenas dos convênios consideram que
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o recurso aplicado em capacitação de profissionais não-indígenas
foi desperdiçado, pois boa parte deles pediu demissão do trabalho,
pouco tempo depois;
alguns distritos têm uma área de abrangência inadequada, reunindo
grupos ou regiões que não têm laços e interações prévias entre si,
dificultando a assistência, gerando desigualdades e impossibilitando
uma ação política articulada entre os representantes indígenas.

6 SUGESTÕES PARA AVANÇAR
Se existem divergências no diagnóstico das dificuldades, as propostas de
dirigentes indígenas e não-indígenas, para a superação dos obstáculos e
construção do futuro são notavelmente convergentes:
todos consideram que a política de saúde indígena representa um
significativo avanço na luta pelos direitos indígenas, a qual vem
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e da organização
política dos grupos indígenas do País;
identificam o aporte atual de recursos para a saúde indígena como
um diferencial positivo em relação à situação de penúria anterior à
intervenção do Ministério da Saúde, mas recomendam um
incremento do orçamento para cobrir necessidades ainda não
equacionadas;
sugerem que a Funasa possa dispor de quadros próprios, com a
quantidade e qualidade necessárias para efetuar a gestão, com
qualidade, do sistema, oferecendo um apoio adequado à
administração feita pelas convenentes indígenas e executando
diretamente o atendimento nas aldeias, quando necessário;
o modelo de gestão deve ser flexível, mantendo a terceirização
onde ela esteja atendendo às necessidades locais e promovendo a
execução direta pela Funasa, quando necessário. Os representantes
indígenas pleiteiam que os acordos com as prefeituras sejam
imediatamente suspensos;
sugerem o desenvolvimento de estratégias capazes de superar o
atual impasse gerado pelo sistema de convênio, rompendo o ciclo
vicioso de suas conseqüências negativas, como o atraso no repasse
de recursos, a rotatividade de pessoal e a queda na qualidade e
quantidade de serviços prestados;
o controle social precisa ser qualificado, com maior esforço e
investimento na capacitação de conselheiros indígenas. Os líderes
indígenas sugerem que o montante de recursos destinado ao

85

Os povos indígenas e a construção das políticas de saúde no Brasil
controle social seja adicionado ao orçamento distrital, pois parte
deste recurso, principalmente aquele destinado para a capacitação,
vem do programa Vigisus, do Ministério da Saúde, o qual, na visão
indígena, não tem agilidade e sensibilidade cultural para atender às
necessidades dos Dsei;
a rede de referência para os Distritos deve ser melhorada e
qualificada, pois não vêm atendendo às necessidades.

7 COMENTÁRIOS FINAIS
O balanço do processo de implantação do subsistema de saúde indígena no
Brasil evidenciou avanços que contribuíram, de modo significativo, para a
melhoria das condições de vida e saúde dos grupos étnicos que vivem no
território nacional. Entre os bons resultados obtidos, assinalamos
particularmente o reconhecimento - pelo poder público - da necessidade de
concretizar uma política específica para grupos culturalmente diferenciados,
iniciando a correção de uma iniqüidade histórica, perpetrada pelo Estado
brasileiro no trato com os povos indígenas.
A simples diluição do atendimento dessas populações no plano geral
do SUS - como vinha ocorrendo no período anterior à implantação do
subsistema de saúde indígena - é, em grande parte, responsável pelos
péssimos indicadores de saúde que os dados obtidos permitiram evidenciar.
A implantação dos Dsei não é capaz, por si só, de equacionar os graves
problemas que ameaçam a sobrevivência dos povos indígenas no Brasil,
mas seguramente representa uma contribuição essencial para a redução
de indicadores de morbimortalidade que, como foi demonstrado, estão
muito acima daqueles encontrados para a população brasileira. A extensão
da cobertura nas aldeias e a manutenção de uma rede resolutiva e
culturalmente sensível de atenção à saúde, são caminhos insubstituíveis
para a promoção da desejada eqüidade.
Por outro lado, a insistente afirmação - veiculada principalmente por
grupos anti-indígenas - de que os Dsei teriam configurado uma rede paralela
aos sistemas municipais de saúde não encontrou respaldo nos documentos
e dados analisados. Neles foi possível verificar que os Dsei vieram suprir
uma lacuna não preenchida pelas secretarias municipais de saúde e - no
caso da Amazônia - também pelas forças armadas, cujas atividades não
costumam prever, salvo raras exceções, a provisão da atenção regular
nas áreas indígenas, efetuando, quando muito, atendimentos pontuais,
voltados para ações emergenciais ou campanhas nacionais, como a de
vacinação, sem lograr uma atenção regular e resolutiva.
Os posicionamentos públicos das lideranças indígenas e os documentos
de suas organizações demonstram um clima geral de apoio às estratégias
[:II

Os povos indígenas e a construção das políticas de saúde no Brasil
adotadas pelo Ministério da Saúde, particularmente aquelas que resultaram
em formas de empoderamento do movimento etnopolítico, um feito inédito
na história do País. As divergências situam-se principalmente em planos e
espaços mais restritos do sistema, tal como ocorre nas críticas - unânimes
- aos repasses de recursos para as prefeituras em todo o País e à definição
inadequada das áreas de abrangência dos Dsei na insatisfação com os
tetos orçamentários de cada distrito e com a gestão centralizadora praticada
pela Funasa/Desai.
Deve ser relembrado também que, mesmo os grupos que criticaram
mais incisivamente a atuação da Funasa, como é o caso das organizações
indígenas do Nordeste do País, o fizeram para reivindicar a execução direta
das ações por parte do órgão. As suas posições expressam,
simultaneamente, o apoio ao papel do Ministério da Saúde e a insatisfação
com a sua recusa (ou impossibilidade) em prover atuação direta nas aldeias,
repassando tal tarefa para os sistemas municipais de saúde e efetuando
uma "prefeiturização" que sempre foi combatida por profissionais e militantes
desse campo de lutas sanitárias.
As principais dificuldades observadas referem-se à restrita capacidade
gerencial da Funasa e das convenentes, problemas cuja origem e resolução
ultrapassam o campo da saúde indígena, estando ambos ligados a uma
política de restrição na contratação de pessoal para os órgãos públicos
federais, e a ausência de um quadro profissionalizado, capacitado e
numericamente adequado de gerentes intermediários para viabilizar o
acompanhamento da gestão nos diversos planos do Sistema único de
Saúde/SUS. É perceptível que as convenentes do subsistema de saúde
indígena vem enfrentando um duro desafio e, para respondê-lo,
empenharam suas capacidades ao máximo, gerando uma exaustão
progressiva de suas estruturas e iniciativas. Caso não haja um investimento
no acompanhamento técnico e gerencial do subsistema de saúde indígena,
e os instrumentos de pactuação permaneçam adotando a forma de
convênio, o sistema corre risco de entrar em colapso em futuro próximo,
inviabilizando os múltiplos esforços investidos em sua construção.
Apesar das tentativas aqui empreendidas, foi impossível avaliar
corretamente a resolubilidade técnica dos Dsei que, à primeira vista, parece
insuficiente. Porém, o curto tempo de sua implantação, a ausência de um
sistema de informação eficiente e a não utilização, pela Funasa, de
indicadores de processo e de resultados impede uma avaliação realista
dos limites e avanços do subsistema de saúde indígena. Por outro lado,
um processo avaliativo precisaria levar em conta não apenas as dimensões
internas dos Dsei, mas também as condições da rede de referência do SUS
que padecem, igualmente, de sérias dificuldades resolutivas, seja para
pacientes indígenas, seja não-indígenas. Considerando as dificuldades
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enfrentadas pelos sistemas municipais de saúde do Brasil - particularmente
nas áreas rurais onde estão assentados os Dsei - para viabilizar uma
atenção de qualidade, não é improvável que o cenário aqui descrito para
os Dsei seja semelhante àquele que seria encontrado nas prefeituras, caso
análise similar fosse ali realizada.
Dois outros problemas foram identificados pelos autores, apesar de
não referidos pelos atores políticos indígenas e não-indígenas. O primeiro
deles se refere à insuficiente articulação entre Dsei e sistemas municipais de
saúde, não tendo sido encontrada uma clara definição do fluxo de informações
sociossanitárias a transitar entre os diversos planos de assistência e nem
referências à programação pactuada integrada a ser firmada entre Dsei e
prefeituras, capaz de viabilizar protocolos de atuação e informação conjunta,
bem como estratégias de racionalização de esforços e recursos. Não é
improvável que as disputas políticas e fundiárias travadas no espaço das
relações interétnicas estejam dificultando o estabelecimento de tais
interações, gerando prejuízos para gestores distritais e municipais de saúde.
O outro problema percebido é a ausência de uma política de ação
sanitária a ser desenvolvida junto aos grupos indígenas de pouco contato
com a sociedade nacional (isolados) que, mesmo quando comparados com
outros grupos indígenas de contato mais antigo e intenso com a sociedade
nacional brasileira, devem enfrentar condições de maior vulnerabilidade. Com
exceção do Dsei Yanomami, os planos distritais, dados estatísticos e outros
documentos oficiais analisados não fazem referência explícita a essas
populações, não provêm um mapeamento de sua distribuição e composição
demográfica, não programam intervenções diferenciadas e nem permitem
recortes capazes de oferecer diagnósticos específicos de seu perfil
epidemiológico. Assim, permanece um desconhecimento do risco sanitário
enfrentado por esses povos, não havendo igualmente um dimensionamento
das necessidades distritais para prover uma atenção que exigiria um custeio
elevado e a alocação de recursos humanos e materiais, qualitativa e
quantitativamente distintos daqueles rotineiramente investidos no território
distrital. Tais lacunas levam à suspeição de que a equidade não está
suficientemente contemplada, mesmo no plano intradistrital.
Cabe um comentário final sobre os recursos financeiros investidos
em saúde indígena que podem parecer altos à primeira vista, mas que
devem ser contrapostos à profunda desigualdade entre condições de vida
de índios e não-índios, às dificuldades operacionais e ao alto custo de ações
de saúde dirigidas a populações rurais em um País continental como o
Brasil. O custo aparentemente elevado da saúde indígena reflete mais o
investimento insuficiente no custeio das ações de saúde das áreas rurais
do País do que uma destinação excessiva a grupos minoritários. Trata-se,
enfim, de uma necessária via de promoção da equidade.
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ANEXO 3

MALÁRIA
Casos reportados de malária por Dsei
Período
Forma

2000

2001

POP

Falc

7356

363

- Desai/ 2000
%

Vivax

V

18,1

1639

22,3

4

1

2007

F

%

F+V Malarie

Total

DISEI

- Amapá e Norte do Pará
2 - Altamira
3 - Alto Rio Juruá

1555

19

5,0

362

22,5

0

0

381

7068

66

18,7

286

4,0

1

0

353

4- Alto Rio Purus

5644

0

0,0

0

0,0

0

0

0

27324

109

14,9

622

2,3

0

0

731

28562

269

18,0

1209

4,9

19

0

1497

1

- Alto Rio Negro
6 - Alto Rio Solimões
7 - Araguaia
5

2134

0

0,0

49

2,8

0

0

49

10307

0

0,0

0

0,0

0

0

0

2467

250

40,3

362

14,0

8

0

620

10 - Kaiapó Redenção

3200

167

21,5

590

18,1

7

12

776

11

2634

14

15,4

77

2,7

0

0

91

25186

475

21,7

1690

6,6

20

0

2185

29268

0

0,0

15

0,1

0

0

15

11913

532

23,8

1680

14,1

22

0

2234

3447

0

0,0

0

0,0

0

0

1486

17191

40

3,3

1170

6,2

0

0

1210

8- Bahia
9

- Vale do Javari

- Kaiapó - MT
12 - Leste de Roraima
13 - Litoral Sul (Paraná)
14 - Manaus
15 - Guamá/TO *
16 - Maranhão
17 - Mato Grosso do Sul
18 - Médio Rio Purus
19 - Parintins
20 - Porto Velho
21 - Cuiabá
22 - Rio Tapajós
23 - Médio Solimões
24 - Tocantins
25 - Vilhena
26 - Xingu
27 - Yanomami
Total
Fonte

102

:

36607

0

0,0

0

0,0

0

0

0

3243

65

18,9

279

8,2

0

0

344

3300

2

40,0

3

0,0

0

0

5

5559

101

15,1

403

6,9

166

0

670

4399

2

16,7

10

0,2

0

0

12

4985
7697

1549
6

37,9
1,5

2441
399

49,0
5,2

19
0

81
0

4090

5987

0

0,0

18

0,3

0

0

18

4395

19

59,4

13

0,3

0

0

32

3771

0

0,0

21

0,5

0

0

21

12122

2713

35,7

4737

37,1

156

0

7606

277.321

6.761

25,2

18.075

67,3

422

94

26.838

CGasi/Desai/Funasa.
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IPA

POP

Falc

F%

Vivax

V%

F+V

Malarie

Total
IPA

positiva

272,8

7.356

82

11,2

649

88,5

1

1

733

99,6

-63,5

245,0

1.612

123

19,4

505

79,5

7

0

635

393,9

66,7

49,9

7.068

30

20,3

112

75,7

6

0

148

20,9

-58,1

0,0

5.644

0

0,0

20

100,0

0

0

20

3,5

-100,0

26,8

27.324

195

17,4

927

82,6

0

0

1.122

41,1

53,5

52,4

24.684

77

11,3

604

88,7

0

0

681

27,6

-54,5
-65,3

Variação

23,0

1.756

5

29,4

12

70,6

0

0

17

9,7

0,0

12.195

0

0,0

15

100,0

0

0

15

1,2

0,0

251,3

2.585

17

32,1

36

67,9

0

0

53

20,5

-91,5

242,5

3.268

96

44,7

116

54,0

2

1

215

65,8

-72,3

34,5

2.897

3

6,8

41

93,2

0

0

44

15,2

-51,6

86,8

25.694

509

38,9

787

60,2

11

0

1.307

50,9

-40,2

0,5

29.268

0

0,0

12

100,0

0

0

12

0,4

-20,0

187,5

11.913

388

25,3

1132

73,9

12

0

1.532

128,6

-31,4

431,1

3.641

136

50,6

115

42,8

18

0

269

73,9

-81,9

70,4

18.763

101

10,5

859

89,5

0

0

960

51,2

-20,7

0,0

36.607

0

0,0

0

0,0

0

0

0

0,0

0,0

106,1

3.414

39

5,4

667

93,0

11

0

717

210,0

108,4

1,5

9.248

9

16,1

47

83,9

0

0

56

6,1

1020,0

120,5

5.823

93

20,9

351

78,7

2

0

446

76,6

-33,4

2,7

4.500

0

0,0

3

100,0

0

0

3

0,7

-75,0

820,5

4.985

280

21,3

1000

76,0

7

29

1.316

264,0

-67,8

52,6

7.697

2

1,0

196

99,0

0

0

198

25,7

-51,1

3,0
7,3

6.692
4.629

0

0,0

100,0
97,1

0
1

0
0

7,6

183,3

0,0

51
34

51

0

7,6

5,6

4.094

2

3,1

62

96,9

0

0

35
64

15,6

9,4
204,8

627,5

12.767

752

28,2

1902

71,3

13

0

2.667

208,9

-64,9

96,8 286.124

2.939

22,1 10.255

77,0

91

31

13.316

46,5

-50,4
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Mapa de risco de malária - 2000

Anual (IPA)

•

DSEI localizado em área de alto e nédio risco

Fonte: Funasa, adaptado de Mapa do Cenepi, 2002.
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