
1 
 

  Extensão de Cobertura do Subsistema de Saúde Indígena para Residentes nas Cidades e em 

Áreas não demarcadas. Controvérsias, Possibilidades e  Avanços.  

          Luiza Garnelo1 

 

O contexto de fala em que este escrito foi produzido se associa à dinâmica instituída pela 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 709, ajuizada pela Articulação 

dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) junto ao Supremo Tribunal Federal (STF). Esta ADPF tinha 

entre suas finalidades conduzir o Executivo a honrar a obrigação constitucional de atender 

adequadamente às necessidades de saúde dos povos indígenas. A ação resultou em decisão 

proferida em julho de 2020, que, dentre outras providências determinou que  a União 

elaborasse e monitorasse o Plano de Enfrentamento da COVID-19 para os Povos Indígenas 

Brasileiros e deliberou posteriormente que a cobertura assistencial provida pelo Subsistema de 

Atenção à Saúde Indígena (SASI-SUS) deveria ser estendida aos indígenas residentes nas cidades 

que enfrentassem barreiras de acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS).   

Tais deliberações desencadearam um conjunto de debates sobre a possibilidade de 

implementação da extensão da cobertura assistencial para os indígenas residentes em 

territórios não demarcados, aí incluídos os residentes em áreas urbanas. O presente texto foi 

produzido como subsídio à apresentação feita pela autora em Seminário virtual intitulado 

Atendimento à Saúde para indígenas em contexto urbano – Perspectivas a partir da decisão 

na ADPF 709,  organizado sob os auspícios da 6ª Câmara do Ministério Público Federal.  

No recorte aqui produzido formulamos uma pergunta que operará como eixo guia para a 

exploração de algumas facetas dessa iniciativa: Há Necessidade de discutirmos se índios que 

residem em áreas urbanas devem ter acesso a atenção diferenciada? 

 

Um pouco de contextualização sobre a implantação do Subsistema de Saúde Indígena (SASI-

SUS) 

A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI) enuncia como propósito 

“garantir aos povos indígenas o acesso à atenção integral à saúde” (BRASIL, 2002:13), mas jamais 

definiu tal prioridade de acordo com a condição residência dos indígenas. Pelo contrário, no 

mesmo parágrafo o documento afirma que a PNASPI deve “contemplar a diversidade social, 

cultural, geográfica, histórica e política [....]” dessas populações (grifo meu). Ou seja, o 

documento regulamentador da política de atenção à saúde indígena jamais proibiu a extensão 

da cobertura de suas ações à população indígena que resida em espaços urbanos, periurbanos 

ou em territórios não demarcados. Ele é omisso nessa questão, mas não impõe qualquer 

restrição a respeito.  

Há razões para essa omissão.  

Há mais de 30 anos atrás quando tais temas emergiram no cenário das discussões sobre os 

direitos à diferença étnica não havia suficiente clareza sobre a extensão desses direitos aos 

indígenas residentes nas cidades. Trata-se de uma movimentação que antecede, em muito, a 
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publicação da portaria MS No. 254 que só veio a público em 2002, para ratificar a PNASPI, uma 

política que já vinha sendo gradativamente implantada e praticada desde o início dos anos 90.  

No momento em que emergiu a proposta de criação do subsistema de saúde indígena havia um 

foco de luta a ser priorizado que era garantir a salvaguarda dos direitos indígenas, concretizados 

na demarcação das terras, na implementação de políticas específicas como as de saúde e 

educação e outras iniciativas que pudessem garantir as vidas indígenas seriamente ameaçadas 

pelas políticas genocidas praticadas pela ditadura militar. No caso específico da saúde, a 

diferenciação da atenção a ser ofertada pelo subsistema foi uma prioridade definida pelo 

movimento indígena e endossada pelos sanitaristas que lutaram pela criação do subsistema de 

saúde indígena. Em tais circunstâncias era clara a necessidade de promover uma extensão de 

cobertura assistencial para a população aldeada que na época estava inteiramente desprovida 

de ações interiorizadas de atenção à saúde. Assim, no alvorecer da implantação do subsistema 

de saúde indígena a temática dos índios residentes em espaços urbanos ficou em segundo plano.  

Três décadas se passaram e ao longo desse período não foram observadas iniciativas das 

autoridades sanitárias do subsistema de saúde indígena para promover a inclusão dos grupos 

residentes fora dos territórios indígenas ou a propositura de estratégias que viabilizassem uma 

progressiva extensão da cobertura assistencial às famílias indígenas residentes em espaço 

urbano. A irrupção da epidemia do coronavírus reposiciona esta necessidade – transformada 

em questão premente de vida ou morte – obrigando-nos a revisitá-la em caráter emergencial 

na busca de  garantir o acesso aos cuidados de saúde, em suplementação a um dever de Estado 

não efetivado  no tempo e ritmo adequados à abordagem de um problema de caráter complexo 

e multifacetado.  

 

Será necessário discutir quem é o mais desigual ou o mais pobre, como condição de acesso à 

universalidade do direito à saúde que já está garantido na Constituição?  

O capítulo da saúde na Constituição e os princípios humanísticos, éticos e técnicos que guiaram 

a Reforma Sanitária e a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) têm em comum a ideia 

de inclusão social, expressa em universalização da atenção à saúde, entendida como uma das 

vias – exercida no campo da saúde – para reduzir ou amenizar desigualdades sociais estruturais, 

decorrentes do modelo produtivo vigente. Essa é a essência do SUS! 

Dentre as diretivas de criação do SUS destaca-se o princípio da equidade que preconiza que o 

tipo de atendimento a ser ofertado não é necessariamente igual para todos, pois seu perfil deve 

ser orientado de acordo com a necessidade dos diversos grupamentos sociais que coexistem no 

país.   

A criação do SASIS-SUS e o texto da PNASPI, aqui entendidos como expressão do direito à saúde 

concretizado nas ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, traduzem o reconhecimento da 

necessidade de promover a equidade no que diz respeito aos direitos dos povos indígenas. Ou 

seja, tendo em vista as iniquidades sociais e sanitárias que incidem sobre os povos indígenas 

bem como suas singularidades culturais, reconhece-se a existência de necessidades especiais e 

diferenciadas como fundamento para instituir o subsistema. Este foi concebido não como um 

substitutivo e sim como elemento aditivo aos direitos já garantidos ao conjunto de cidadãos com 

a implantação do SUS. Como dito acima, uma fração importante da população indígena, aqueles 

residentes em espaços urbanos e em terras não demarcadas, deixou de ser contemplada pela 

inclusão que lhe era devida na implantação do SUS e de seu subsistema. Tal lacuna de origem 
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perpetuou-se na omissão  e escusa do poder público em estender até o momento os direitos 

devidos aos integrantes dessas minorias.   

Firmadas essas premissas, torna-se mais fácil enveredar por um debate cujo teor pode se tornar 

amargo e divisionista já que esbarra na antiquada discussão sobre quem é índio e quem não é. 

Embora superada termos históricos, éticos e teóricos essa tese continua a permear a arena 

política do indigenismo estatal e costuma ser utilizada pelos adversários dos diretos indígenas e 

por governantes autoritários que não hesitam em retomar teses evolucionistas amplamente 

refutadas, para justificar suas escusas no cumprimento das obrigações do Estado e limitar o 

alcance de suas responsabilidades junto aos povos indígenas. Tais argumentos também são 

esgrimidos para promover fricções que desgastam a militância indígena, promovem as 

contradições internas  e favorecem os agentes políticos anti indígenas. 

Tais premissas e suas consequências oferecem um pano de fundo sobre a polêmica que cerca 

as reivindicações de indígenas que vivem em ambientes urbanos e/ou fora de territórios 

demarcados, para se tornarem beneficiários de políticas etnicamente específicas. A crise gerada 

pela epidemia da COVID-19 agudizou a demanda de extensão para os residentes fora das terras 

indígenas oficialmente reconhecidas, excluídos da cobertura assistencial ofertada pelos Distritos 

Sanitários Especiais (DSEI) da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), órgão que responde 

pelas ações de saúde realizadas em terras indígenas. O passo seguinte foi a reivindicação de 

inclusão dos indígenas não residentes em terras demarcadas como grupo prioritário para 

vacinação, tal como já ocorrera para os aldeados. 

Do ponto de vista do direito à diferença étnica a discussão não deveria existir, pois tal direito já 

foi reafirmado inclusive pelo poder judiciário, que através do Supremo Tribunal de Justiça 

reafirmou (BRASIL/STJ, 2008) que o local de moradia não é definidor do status de (ser) índio. No 

âmbito da política de saúde a discussão também não se sustenta porque a diretiva de saúde 

como direito universal persiste na Constituição. Tampouco na Lei No. 9.836 (BRASIL/DOU, 1999, 

Lei Arouca) que criou o SASI-SUS se observa qualquer restrição de atendimento à saúde para os 

indígenas que vivem nas cidades ou em terras não demarcadas.  

As reivindicações indígenas cresceram e recentemente chegaram até o Supremo Tribunal 

Federal (STF) através da supracitada Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF 709). Dentre medidas tomadas pelo STF à arguição 709 destacamos o deferimento à 

extensão dos serviços do Subsistema aos povos indígenas não aldeados, quando verificada 

barreira de acesso ao SUS. A tal deliberação a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) 

respondeu através do OFÍCIO CIRCULAR Nº 1/2021/COGASI/DASI/SESAI/MS encaminhado aos 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas, datado de 5/01/2021, cujo teor resumimos abaixo: 

Neste ofício a SESAI informa ter reunido com o Conselho Nacional de Secretarias (CONASEMS), 

tendo resultado desse contato a implantação do Registro de relatos de barreira de acesso a 

atendimentos de atenção primária na rede municipal de saúde. Trata-se de medida a ser 

adotada nas situações em que o indígena não aldeado busque a prestação de serviços de 

atenção primária nos DSEI. Dentre as determinações encaminhadas aos DSEI aponta-se que na 

ocorrência desse tipo de demanda o usuário deverá preencher e assinar o recém instituído 

Formulário de Barreira de Acesso (0018451079) relatando as barreiras que enfrentou na busca 

de atendimento. Feito isso, caberá ao DSEI enviar, através de ofício,  tal formulário para o 

município equivalente, onde a suposta barreira de acesso teria ocorrido, solicitando 

manifestação do sistema municipal de saúde sobre tais eventos,  com cópia para CONASEMS 
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O tortuoso roteiro instituído pela SESAI não apenas adiciona um intrincado trajeto burocrático 

a ser seguido por pessoas necessitadas de cuidados, as quais ao invés de recebê-los se veem 

envolvidas num labirinto kafkiano onde a saída passa por comprovar a existência de obstáculos 

ao atendimento. Em suma, como condição para receber atendimento institui-se que o usuário 

indígena arque com o ônus de buscar, nos próprios órgãos de saúde que lhe negaram 

atendimento, as provas que os incriminariam por negação em prover assistência.   Se 

relembrarmos que são condições impossíveis de cumprir foram instituídas em plena pandemia 

da COVID-19, conclui-se que tais determinações não apenas são desumanas, mas também 

favorecem a transmissão viral, pois a inútil e perigosa peregrinação expõe as pessoas a adquirir 

e transmitir o coronavírus e outras doenças, adiciona gastos à fragilizada economia doméstica e 

pode agravar as condições de saúde em decorrência do retardo no atendimento 

Retomando o princípio da equidade no SUS, cabe lembrar que este se aplica às situações em 

que as iniquidades sociais incidem com maior força sobre determinados grupos populacionais 

gerando importantes prejuízos à saúde e exigindo, portanto, intervenções diferenciadas do 

sistema de saúde.  Nesse sentido a promoção da equidade em saúde tem potencialidade para 

reduzir o impacto negativo da epidemia nas conquistas sociais e nas condições de vida.  

Não há, na aplicação desse princípio do SUS qualquer exigência de que os grupos 

vulnerabilizados sejam obrigados a comprovar individualmente os padecimentos e dificuldades 

sanitárias que enfrentam ao buscar soluções para suas demandas de saúde. Pelo contrário, a 

política de saúde implantada a partir da criação do SUS tem priorizado a tomada de decisão com 

base em indicadores de saúde que permitam definir de forma clara, objetiva e coletiva quais 

problemas de saúde  devem se converter em prioridade para atendimento, não se onerando o 

usuário  com a obrigação de comprovar as dificuldades que enfrenta no acesso ao SUS.   

Há necessidade de provar que os indígenas enfrentam barreiras de acesso ao SUS?  

Não há dúvida sobre a existência de acentuadas condições de pobreza, desigualdades sociais e 

dificuldades de acesso ao atendimento à saúde nos ambientes rurais no Brasil (ANDRADE et al., 

2013; ARRUDA et al., 2018). No campo da saúde tais iniquidades incidem de modo mais 

acentuado nos pequenos municípios, em particular os da região Norte, cujas receitas e 

infraestrutura limitadas resultam em menor capacidade instalada de rede de saúde (GARNELO 

et al., 2018; GARNELO et al., 2020). São situações agravadas pelo insuficiente repasse de verbas 

do governo federal às pequenas municipalidades com repercussões igualmente negativas para 

o atendimento à saúde. Tais iniquidades incidem pesadamente entre os grupos mais pobres e 

vulnerabilizados das áreas rurais amazônicas, onde tem sido encontrados os piores indicadores 

de condições de vida e de progresso social, com repercussões negativas nos níveis de saúde 

(SANTOS et al., 2018).     

Tais limitações se expressam por exemplo, na insuficiente cobertura assistencial da Estratégia 

Saúde da Família (ESF) que é a principal via de acesso da população pobre, seja  urbana, seja 

rural, aos cuidados de atenção primária e, sequencialmente, do acesso a atendimento 

especializado quando necessário. Em estudo publicado em 2018 por Neves et al., os autores 

demonstram que numa evolução temporal de 10 anos a cobertura assistencial de atenção 

primária era de 45,3% em 2006 e evoluiu para uma média de 64,0% para o conjunto do país, 

mas não chegou a ultrapassar os 74% para a maioria absoluta das unidades federadas do país, 

sendo desejável que alcançasse entre 90 e 100%.  

Se tomarmos como exemplo as regiões Norte e Centro Oeste onde se concentra a maior parte 

da população indígena no Brasil encontraremos baixos percentuais de cobertura da ESF ano a 



5 
 

ano, na série histórica de 10 anos (Quadro 1) analisada por Neves et al. (op.cit.) para a população 

em geral.  

Quadro 1: Percentuais de Cobertura da ESF por ano e região do país, 2006-2016 

Região 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Norte 40,7 42,0 45,7 49,2 51,4 51,6 51,1 52,0 57,3 61,9 63,4 

Centro 
Oeste 

44,8 44,8 47,4 49,0 51,9 52,9 53,7 55,5 58,6 60,2 60,9 

Fonte: Neves et al., 2018 

Tais resultados demonstram de forma indubitável a existência de barreiras de acesso para a 

população como um todo na medida em que no ano mais favorável, que é 2016, cerca de 40% 

da população nas regiões Norte e Centro Oeste permanece sem acesso à rede de cuidados 

primários de saúde. Não há razão para se pressupor que os índios residentes em espaços 

urbanos ou em áreas ruais não demarcadas tenham acesso maior que o da população geral.  

 A literatura disponível aponta fartas evidências sobre as iniquidades sociais e sanitárias que 

penalizam as populações indígenas, seja aquelas residentes em terras indígenas, seja entre 

aquelas que passaram a habitar os ambientes urbanos (ANDERSON et al., 2016). Tais 

desigualdades étnico-raciais se originaram pela violência do processo colonizatório instituído 

nas américas, mas continuam a se perpetuar e se aprofundaram  no século XXI, agravando-se 

na ocorrência de crises econômicas e sanitárias como a pandemia de coronavírus.  

Iniquidades enfrentadas pelos indígenas têm sido apreendidas pelos Censos Demográficos 

decenais (IBGE, 2011), pelas estatísticas de saúde e por pesquisas específicas que investigaram 

perfis demográficos, socioeconômicos e agravos relacionados às condições precárias de vida 

como as taxas de mortalidade infantil, morbimortalidade por doenças evitáveis pela vacinação, 

a ocorrência de desnutrição, diarreias e outros agravos associados à falta de acesso ao 

atendimento à saúde e às condições adequadas de vida (BASTOS et al., 2017). Estas iniciativas 

têm mostrado de modo recorrente que indicadores de saúde dessas minorias étnicas são 

desfavoráveis, em particular quando comparados aos não indígenas (Coimbra Jr et al., 2013).   

No Brasil há um insuficiente conhecimento sobre as condições de saúde de famílias indígenas 
que residem em espaços urbanos, aí incluídas suas condições de acesso e uso de cuidados e 
serviços de saúde. Os estudos disponíveis são limitados, mas os existentes apontam indicadores 
sociais, econômicos e de saúde amplamente desfavoráveis, sendo estes desfechos negativos 
fortemente mediados pela categoria raça/cor (indígena), de acordo com a terminologia adotada 
pelo IBGE (IBGE, 2011; TEIXEIRA e MAINBOURG, 2009; ALMEIDA e SANTOS, 2009).  

Em publicação de 2019 Raupp et al.,  analisaram dados relativos às variáveis cor/raça adotadas 
no censo demográfico decenal, comparando o acesso a serviços de saneamento  em domicílios 
urbanos de famílias indígenas e não indígenas, com presença de crianças menores de 5 anos, 
para as diversas regiões geográficas do Brasil. Os resultados deste estudo apontaram baixos 
percentuais de domicílios indígenas em espaços urbanos com abastecimento corrente de água, 
esgotamento sanitário e coleta de lixo (42,4%), cuja presença simultânea no domicílio 
caracterizaria acesso a saneamento satisfatório. Os achados nos domicílios indígenas foram 
comparados àqueles vigentes nos domicílios de crianças brancas menores de 5 anos que 
alcançaram 72,8% de condições satisfatórias de saneamento, para o conjunto do país, 
evidenciando de forma nítida a desvantagem vigente nos domicílios indígenas. No comparativo 
entre as regiões do país os domicílios indígenas no Norte e Nordeste tiveram o mais baixo 
percentual encontrado na pesquisa (15,8% no Norte e 44,0% no Nordeste) contra os 27,7 % e 
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50,9,0%, respectivamente, de domicílios de famílias brancas com adequação de saneamento. 
Na região Sul, embora sendo uma das mais ricas no país, o percentual de inadequação nas 
condições de saneamento nos domicílios indígenas metropolitanos também foi elevado (73,3%) 
contra 48,2%dos domicílios de crianças brancas menores de 5 anos (RAUPP et al, 2019).  

O cálculo das Razões de chance (RC) empreendido também no artigo de Raupp et al. (op. cit.)  
estimou a associação entre cor/raça e a disponibilidade de serviços de saneamento básico, 
concluindo que mais da metade (56,3%)  dos domicílios indígenas urbanos com crianças 
menores de 5 anos tinha chance de não  dispor de serviços adequados de saneamento, em 
comparação aos domicílios de crianças brancas.  

O acesso ao saneamento é variável relevante para estimar os níveis de saúde de uma população, 
pois a carência de infraestrutura sanitária favorece a ocorrência de agravos como anemia e 
doenças diarreicas que têm forte interveniência na desnutrição. Anemia e diarreia também 
respondem por cerca de 60% da taxa mortalidade infantil indígena, que alcança valores como 
48,3 (no Centro Oeste) e 47, 3/1000 nascidos vivos (no Norte), contra 18,1/1000 nascidos vivos 
para o Brasil como um todo (RAUP et al., 2019; ESCOBAR et al., 2015). Tais taxas estão 
intimamente ligadas às situações de pobreza, violência e desassistência vigentes em espaços 
urbanos,  que continuam a se reproduzir na América Latina como um todo e no Brasil em 
particular, em cujas cidades os indígenas despontam como um dos grupos sociais mais 
desfavorecidos (MONTENEGRO E STEPHENS, 2006).  

Em outro estudo, Santos et al. (2020) compararam a mortalidade de crianças e adolescentes 
indígenas e não indígenas. Os autores demonstraram que crianças indígenas do sexo masculino, 
menores de 1 ano, residentes em áreas urbanas têm elevada probabilidade de falecer (27,1 
mortes /1000)  em comparação  a crianças não indígenas urbanas do sexo masculino e na mesma 
faixa de idade cuja probabilidade de falecimento é de 13,4/1000). Na faixa etária de 10 a 19,9 
anos os autores constataram que a probabilidade de morrer dos jovens indígenas do sexo 
masculino residentes em áreas urbanas é de 15,9/1000, ao passo que dos jovens não indígenas 
da mesma faixa etária e sexo é de 12,9/1000. Para o sexo feminino tais probabilidades 
alcançaram 9,4/1000 entre as adolescentes indígenas, contra 4,4/1000 entre as não indígenas 
também residentes em meio urbano. Ou seja, no meio urbano as chances de filhos de famílias 
indígenas sobrevirem até a idade adulta é bastante reduzida, comprovando-se por mais esta via 
a existência de forte polo de iniquidades étnico-raciais que atingem essas minorias em nosso 
país.   

A busca de publicações versando sobre indicadores de saúde de populações ou famílias 
indígenas residindo em áreas rurais não demarcadas se mostrou infrutífera, evidenciando 
lacunas de conhecimento sobre os níveis de saúde e de cobertura assistencial para tais coletivos.   

Foi sobre tais condições muito desfavoráveis de vida que se instalou a epidemia da COVID-29. 
Suas manifestações não se limitaram à presença de sinais e sintomas clínicos, mas também 
repercutiram negativamente no trabalho, renda e no acesso a alimentação. Em estudo tratando 
dessa temática Leite et al (2020) apontam que as recomendações de distanciamento social 
tiveram repercussões negativas na mobilidade entre as aldeias, com limitações na produção, 
partilha e consumo de alimentos pelos indígenas. Os autores apontam que a necessidade de 
mobilização das famílias indígenas para (e nas) cidades em busca do auxílio emergencial para 
adquirir alimentos,  materiais de higiene  e outros bens de consumo, também contribuiu para 
ampliar as taxas de infecção pelo Coronavírus. Leite et al (op.cit.) apontam como evidência de 
fome nos domicílios indígenas a multiplicidade de campanhas organizadas pelas entidades 
indígenas na vigência da pandemia buscando doações para aquisição de alimentos e produtos 
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de higiene. Tais iniciativas se voltaram principalmente para atender as famílias indígenas 
residentes nas cidades (INSTITUTO SOCIAMBIENTAL, 2020)  

Na ausência de dados oriundos da SESAI que permitissem analisar o perfil dos casos da COVID-
19 para o conjunto de indígenas que vivem nas cidades utilizaremos o recurso de um estudo de 
caso de São Gabriel da Cachoeira no noroeste amazônico, também conhecida como região do  
Alto Rio Negro, para exemplificar a gravidade da ocorrência do coronavírus entre indígenas 
residentes em espaço urbano.  

O município de São Gabriel da Cachoeira tinha uma população de 46.303 habitantes estimados 
para 2020 (IBGE, 2020), dos quais a maioria é indígena. Do total de residentes no município 
19.054 vivem em área urbana; desses 11.016 (57,8%) são indígenas vivendo na cidade, ao passo 
que os não índios vivendo na sede municipal são estimados em 8.038 pessoas (42%). O restante 
da população vive em terras indígenas na área rural do município.  

Aspectos gerais da cidade de São Gabriel da Cachoeira: 
Território: 109.181,245 km² 

DISTÂNCIA ENTRE SGC E MANAUS:  865 km 
Salário médio mensal dos trabalhadores formais: 1,8 salários-mínimos 

Pessoal ocupado: 2.632 pessoas 

A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 5.9%. 

Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário-

mínimo: 53,2 % 

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade 89,4 % - No Estado do Amazonas: 35º/62º 
Esgotamento sanitário adequado: 11 % 

Taxa de mortalidade infantil média na cidade: 34.60/1.000 nascidos vivos, o que coloca S. 
Gabriel da Cachoeira em 3º lugar dentre os 62 municípios do Amazonas. 

Internações devido a diarreias são de 0.3/1.000 habitantes (2018), via de regra associadas a 
saneamento inadequado 

 
Fonte: São Gabriel da Cachoeira - Am – dados IBGE, 2018. 

No conjunto, os indicadores sociais e econômicos evidenciam situações de pobreza, limitada 

oferta de postos de trabalho em que pese uma escolaridade relativamente elevada e níveis 

expressivos de mortalidade infantil, além de grande distância a ser percorrida entre a sede 

municipal e Manaus, a capital do estado onde estão sediados os serviços especializados como 

unidades de terapia intensiva.   

Perfil de Óbitos por COVID-19 

No período compreendido entre fevereiro de 2020 a 23 de março de 2021, São Gabriel da 
Cachoeira teve 104 óbitos por COVID2 registrados, tendo 64 deles ocorrido ao longo de 2020 e 
40 nos três primeiros meses de 2021. Do total de mortes por COVID-19 ocorridas no município 
para o período epidêmico como um todo, 97 (93,2%)  foram óbitos indígenas e 7 (6,8%) de não 
indígenas residentes na sede municipal (FOIRN/Comitê de combate à COVID-19, 2021). Se 
convertermos esse registro de óbitos em taxas teremos uma taxa de mortalidade por COVID-19 
em São Gabriel da Cachoeira de 224,6 óbitos /100.000 habitantes  

 
2 Até a finalização da coleta de dados o DSEI Alto Rio Negro, operado pela SESAI reportava somente 25 
óbitos por COVID-19 nas terras indígenas onde atuava.  
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Numa análise direcionada somente aos residentes na sede municipal encontramos 79 óbitos de 
indígenas, contra os mesmos 7 óbitos de não indígenas, posto que estes residem apenas na sede 
municipal. Nesse caso a taxa de mortalidade por COVID-19 de indígenas residentes na área 
urbana de São Gabriel da Cachoeira seria de 717,1/100.000, em contraponto à mortalidade dos 
não indígenas cuja taxa de mortalidade por COVID-19 se deu em torno de 87,0/100.00.  

Prosseguindo no escrutínio do problema, podemos comparar a taxa de mortalidade de indígenas 
residentes na cidade de S. Gabriel (717,1/100.000) com a taxa de mortalidade por COVID-19 
ocorrida em Manaus (390,3/100.000), no Amazonas (286/100.000) e no Brasil (40/100.000) para 
o mesmo período. Tais resultados propiciam um entendimento mais adequado sobre a grave 
desigualdade na ocorrência das mortes por COVID-19 na população indígena que reside na 
cidade de S. Gabriel da Cachoeira em contraponto aos indicadores dessa ocorrência para outras 
populações.   

Embora não sejam exaustivos, mas os dados apresentados são convincentes em demonstrar que  

indígenas residentes em espaços urbanos enfrentam problemas com baixa renda, residem em 

locais inadequados e estão seriamente expostos às doenças e mortes evitáveis e a outros 

agravos associados às iniquidades sociais e econômicas. Vivem em municípios com 

infraestrutura precária, carentes de oportunidades e de acesso eficiente e resolutivo ao 

atendimento à saúde. A somatória dessas condições insatisfatórias de vida certamente conflui 

para instituir níveis inadequados de saúde. Elas também limitam a acessibilidade não apenas ao 

atendimento no SUS, mas instituem barreiras à própria manutenção da vida, como se pôde 

constatar no supracitado estudo sobre mortalidade de crianças e jovens indígenas e no estudo 

de caso de São Gabriel da Cachoeira. 

Exigir que os pobres comprovem - através de um périplo de declarações e documentos  

instituídos pela SESAI, com alegada coparticipação do CONASEMS  -  que enfrentam barreiras de 

acesso à saúde representa não apenas uma grave quebra dos princípios orientadores do SUS 

que jamais instituiu a necessidade de comprovação individual da necessidade de atendimento 

por parte do usuário, mas também remete para o “caso a caso” a obrigação de definir, dentre o 

conjunto de necessidades coletivas existentes, aquelas que devem representar prioridades a 

serem incorporadas nas rotinas de atendimento do sistema de saúde.  

No SUS a verificação da existência de barreiras de acesso não demanda comprovação por parte 

de cada indivíduo que se reconheça prejudicado. Como evidenciado acima, a simples análise das 

coberturas assistenciais insuficientes dos serviços de APS, tal como empreendido na publicação 

de Neves et al (2018),  já demonstra sobejamente a existência de tais barreiras de acesso aos 

serviços de saúde. Os indicadores assistenciais e de condições de vida e de saúde apresentados 

demonstram com bastante clareza que as famílias indígenas residentes em espaço urbano 

constituem um grupo populacional a ser priorizado em qualquer política pública comprometida 

com a redução das desigualdades sanitárias, como é missão específica do SUS e de seu 

subsistema. Não se justifica portanto, necessidade de penalizar o usuário indígena com o ônus 

adicional de comprovar sua necessidade de atendimento médico sanitário, nem as dificuldades 

em obtê-lo.  

Nas rotinas praticadas no Sistema Único de Saúde para a população brasileira jamais se ouviu 

falar que mulheres grávidas tenham que comprovar individualmente que enfrentam barreiras 

de atendimento nas unidades de saúde e que, para obter a atenção que lhes é devida na 

gestação, nem que sejam obrigadas a preencher formulários e a obter o posicionamento de uma 

instância federal, uma municipal e outra colegiada em âmbito nacional (o CONASEMS) para que 
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possam por fim, iniciarem seu pré-natal. O mesmo raciocínio pode ser adotado para os 

hipertensos, os diabéticos, para os exames preventivos de câncer de colo de útero, etc. Em 

nenhuma dessas situações cabe ao usuário do serviço de saúde comprovar sua necessidade de 

atendimento. Na condução das políticas de saúde adotadas a partir da Constituição de 1988 a 

identificação de necessidades de saúde e sua conversão em ações prioritárias para o SUS 

decorre de iniciativas de gestão, calcadas em indicadores epidemiológicos que demonstrem tal 

necessidade e a convertam em atendimento elegível no sistema de saúde. Não é racional que a 

incorporação do usuário para receber atendimento se dê mediante reivindicação específica, 

caso a caso,  conforme instituído pela  SESAI no supracitado Ofício circular 01/2021.  

A adoção do Formulário de Barreira de Acesso instituído pela SESAI, além de representar um 

retrocesso das conquistas alcançadas pela universalização instituídas com a implantação do SUS 

e daquelas garantidas pelo subsistema de saúde indígena e expressas na PNASPI, implica 

também numa cruel penalização de pessoas desprovidas de recursos  que se veem obrigadas a 

realizar vários percursos que ampliarão seus gastos com transporte, a enfrentar a recusa do 

atendimento imediato e passar pela humilhação de comprovar que são pobres e destituídos de 

acesso à saúde. Tais medidas que já seriam cruéis e insensíveis em tempos normais e em 

condições sanitárias habituais, podem se mostrar fatais na vigência da pandemia. 

Finaliza-se a seção invertendo-se a lógica adotada pela SESAI na resposta que deu às demandas 

dos usuários indígenas residentes em áreas urbanas: Por que razão se deve penalizar as famílias 

indígenas obrigando-as a comprovar a existência de barreiras de acesso ao SUS ao invés de 

obrigar o poder público promover pura e simplesmente a  incorporação desses usuários na 

população adscrita ao subsistema? Por que não efetivar um planejamento estratégico que 

programe e efetive a extensão assistencial gradativa ao universo desses indígenas, saldando 

assim uma dívida social que perdura desde a implantação do subsistema de saúde indígena?  

 

Quais as vantagens de promover a inclusão das famílias indígenas residentes nas cidades no 

SASI-SUS? 

Na vigência da epidemia:  

Do ponto de vista epidemiológico estender a vacinação dos indígenas residentes em espaços 

urbanos auxiliará de modo efetivo no bloqueio da transmissão do coronavírus. Considerando 

que a circulação viral é mais intensa nas cidades a ampliação da cobertura vacinal contribuirá 

para reduzir a incidência de casos não apenas no meio urbano, mas também nas aldeias, já que 

as famílias indígenas mantêm relações de parentesco, de apoio mútuo e de visitação entre 

aldeados e citadinos resultando num fluxo regular de interações que  podem ser severamente 

prejudicais à saúde de ambos os grupos na vigência da desproteção sanitária.  

As moradias dos residentes nas cidades servem como base de apoio para os deslocamentos das 

famílias que vivem nas aldeias, tanto para os jovens estudantes, quanto para os que se deslocam 

para fazer compras, receber benefícios sociais, atendimento médico, e inclusive para 

acompanhar os doentes da COVID-19 quando removidos. O fluxo inverso também é recorrente. 

Nesse sentido, não há inteligência epidemiológica em vacinar os aldeados e deixar de fora dos 

grupos eletivos a população indígena que vive nas cidades.  

O reconhecimento de tal necessidade e de sua relevância se expressou, por exemplo, na decisão 

liminar da 1ª vara da Justiça Federal no Amazonas, de junho de 2021, que determinou a inclusão 
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de todos os indígenas do Estado do Amazonas, incluso os que vivem em contextos urbanos ou 

locais não cadastrados pela SESAI, como grupo prioritário na vacinação contra a COVID-19 

(BRASIL/JF 1ª região, 2021). Ao proferir a decisão reconhece-se não apenas a inadequação da 

SESAI ao promover a exclusão dos indígenas vivendo fora de terras demarcadas, mas também 

colocou por terra a argumentação falaciosa que instituía a necessidade de comprovar a 

existência de barreiras de acesso ao SUS a fim de obter o acesso ao subsistema de saúde 

indígena.  

Do ponto de vista mais geral da política de Saúde Indígena e suas rotinas 

Nesse âmbito trata-se de dar os primeiros passos para sanar uma omissão histórica que se 

perpetua desde a implantação do SASI-SUS e promover uma extensão de cobertura assistencial 

capaz de apoiar  esses grupos sociais na superação das profundas iniquidades sanitárias que 

sobre eles incidem. Ressalve-se ainda que tais medidas também  contribuirão para reduzir a 

morbimortalidade da população aldeada, pois os laços familiares indígenas são resistentes e a 

interação entre as pessoas não reconhece barreiras geográficas entre cidades, aldeias quaisquer 

outros espaços.   

Algumas ideias de como poderia ser operacionalizada a extensão da cobertura assistencial do 

SASI-SUS aos indígenas nas cidades 

É pouco desejável o imperativo de traçar um plano geral, aplicável de modo padronizado a todos 

os DSEI para guiar o processo de extensão de cobertura. Tal modalidade de planejamento não 

apenas expressa um modelo autoritário e verticalizado de gestão, mas também costuma resultar 

em orientações excessivamente genéricas, incapazes de ofertar guias adequados para a atuação 

das equipes de saúde no plano local onde a oferta de cuidados é realizada.  

Um planejamento capaz de abarcar as  particularidades do subsistema de saúde indígena e de 

suas populações, urbanas e aldeadas, se efetivaria de modo mais adequado através da 

consolidação de iniciativas e experiências que potencializassem as capacidades locais das 

diversas instâncias federativas com interveniência no atendimento à saúde indígena. Inaugurar 

esta modalidade permitiria inverter o atual modelo centralizado de gestão, promovendo-se uma 

consolidação gradativa das ações de saúde indígena no plano local, devidamente monitoradas 

pela instância federal a quem compete a responsabilidade sanitária pela população indígena.  

Na vigência da epidemia da COVID-19 urge a aproximação com os comitês municipais de 

combate à COVID-19, muitos dos quais já contam com importante participação indígena, de 

modo a fortalecer e aprimorar os planos no combate à epidemia, acumulando forças e 

experiências que auxiliem a reformulação das estratégias do SASI-SUS para o conjunto das ações 

de proteção à saúde.  

Porém, alguns pontos relevantes podem ser assinalados:  

 A discussão sobre a extensão de cobertura para indígenas residentes em espaços urbanos e 

terras não demarcadas se faz acompanhar de uma questão que ressurge de tempos em tempos: 

a da necessidade de reconhecer quem é índio – sendo portanto elegível para as ações do 

indigenismo estatal – e quem não é. Trata-se de temática largamente contestada pelos saberes 

antropológicos e pelo movimento indígena, mas cujas nuances no campo sanitário precisam ser 

analisadas com atenção. No campo da saúde pública a prospecção mínima da população 

beneficiária da ação e de sua distribuição no tecido social é prerrequisito essencial para o 

estabelecimento de programações em saúde. São passos prévios e imprescindíveis para 

dimensionar o perfil e o alcance das ações, mas também para estimar a necessidade de gastos 
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com pessoal e insumos indispensáveis à realização dos cuidados a serem ofertados pelo sistema 

de saúde.  No SUS o planejamento de ações para populações não indígenas já desenvolveu 

estratégias de prospecção que são habitualmente utilizadas nas pactuações firmadas com 

estados e municípios. Porém, em se tratando de questões indígenas há outras implicações a 

serem levadas em conta.  

Não há dados precisos que propiciem uma identificação fidedigna sobre a magnitude, 

distribuição e características da população indígena residente em espaços urbanos e em 

territórios não demarcados no Brasil. Os dados produzidos pelo IBGE nos últimos censos 

propiciaram inegável avanço a este respeito, porém ainda são insuficientes para delinear um 

perfil populacional adequado às necessidades do setor saúde. Não há meios para se obter tais 

informações num estalar de dedos, pois trinta anos de omissão das autoridades sanitárias não 

podem ser corrigidas com ligeireza. Caso tais medidas tivessem sido tomadas em tempo hábil 

não seríamos obrigados a equacionar tais problemas nas condições desfavoráveis instituídas 

pela pandemia. Entretanto, temos este problema em mãos e o planejamento presente e futuro 

exige que seja levado em conta.  

Um dos desdobramentos políticos mais relevantes dessa questão é a quem caberia o poder de 

definir a elegibilidade às ações do subsistema de saúde indígena uma vez que se estabeleça a 

desejada extensão de cobertura aos indígenas não atendidos atualmente pelo subsistema.  

Ainda que no âmbito do SUS as práticas de delimitação de populações visem a adição de direitos, 

não se pode tomá-las de modo ingênuo no que diz respeito à política de saúde indígena. Afinal, 

a utilização de um instrumento jurídico que autorize a discriminar quem é índio e quem não o 

é, tem sido usada ao longo da história mais para prejudicar do que para favorecer os indígenas 

(SOUZA LIMA, 2015; OLIVEIRA, 2016). As tensões interétnicas que se instituíram em torno da 

temática da identidade indígena, intimamente associadas ao poder dos agentes estatais de 

incluir ou excluir sujeitos na categoria indígena, tem resultado na subtração de direitos dessas 

minorias, em particular na restrição territorial (SOUZA LIMA, 2014; SEYFERTH et al., 2020).   

A criação do subsistema de saúde indígena instaura um estatuto especial de cidadania no campo 

sanitário, algo bem conhecido na política indigenista mas relativamente ignorado na 

implantação da PNASPI, obscurecendo as nuances que cercam o problema da delimitação da 

população usuária do SASI-SUS. A ausência de problematização dessa temática possibilitou que 

sucessivos dirigentes se acomodassem aos padrões pré-definidos pelo indigenismo estatal, 

promovendo algumas ações de saúde em terras indígenas e se eximindo da responsabilidade de 

estender a cobertura assistencial aos residentes em territórios não demarcados e/ou nas 

cidades. Assim procedendo, os dirigentes da saúde indígena foram coparticipes  da exclusão 

sistemática  que incidiu sobre famílias indígenas,  que talvez sejam portadoras de piores 

indicadores de condições de vida e de saúde em comparação a outros segmentos da população 

brasileira.  

No campo da antropologia abundam as críticas aos procedimentos adotados pelo indigenismo 

oficial que habitualmente se pautavam por atos discricionários rasos que definiam o 

pertencimento à condição de indígena através de manifestações externas de uma suposta 

indianidade como o domínio de língua própria, uso de adereços e artefatos tradicionais e 

manutenção de certas práticas características como danças e xamanismo, entre outras 

(OLIVEIRA, 2016; 2012; OLIVEIRA e MURA, 2015). A tais injunções simplórias os índios 

responderam criativamente com os “ressurgimentos” e, por vezes com o aprendizado dos 

descritores de indianidade (tal como concebidos pelo indigenismo estatal)  junto a outros 



12 
 

grupos, contornando ou neutralizando os obstáculos que a autoridade tutelar interpunha em 

seu caminho (OLIVEIRA 2004; 2016).  

Um conjunto expressivo de estudos antropológicos produzidos no Brasil (OLIVEIRA e MURA, 

2015; OLIVEIRA, 2012) contesta as práticas do indigenismo oficial que incluem (ou excluem) 

grupos no nicho da indianidade nacional, mediante a inspeção e verificação de atributos de 

cultura supostamente confirmadores da condição de índios “autênticos”, elegíveis portanto às 

ações  da política indigenista, aí incluída a de saúde. Vozes mais conservadoras e autoritárias 

sempre acenaram com a possibilidade – desejável para eles – de instituir-se um “exame de 

sangue” que permitisse eliminar de vez a subjetividade inerente a avaliação antropológica, 

obtendo-se parâmetros claros e objetivos que propiciassem a eliminação dos não aprovados em 

tais testes e possibilitando a exclusão de direitos e a subsequente liberação de territórios para 

exploração pelos não indígenas.  

Ademais, numa população geneticamente misturada como a brasileira tal alternativa seria 

pouco mais que inútil, dada a probabilidade de grande número de testagens positivas, tornando 

elegível para o SASI-SUS uma grande parte da população do país. Apesar da inocuidade biológica 

desta  medida, não se pode minimizar o impacto político do poder retido por agentes do Estado 

ao produzir a titularidade na concessão de direitos duramente conquistados pelo movimento 

indígena nas três últimas décadas. O autorreconhecimento já validado por órgãos como o IBGE, 

é conquista social a ser respeitada também pelo SASI-SUS, cujo perfil de atuação é incompatível 

com iniciativas que violentam pessoas e criam obstáculos ao atendimento de necessidades de 

saúde.   

Em que pese a relevância dos aspectos políticos da auto ou hetero definição da quem será 

enquadrado (ou não) como indígena, o aparato de Estado permanece a braços com o problema 

de quantificar os usuários a serem atendidos pelo SASI-SUS e de definir o limite e a abrangência 

da extensão da cobertura a ser efetuada. Ambos são elementos essenciais para programar e 

buscar os recursos financeiros, materiais e humanos necessários ao desenvolvimento das ações 

de saúde.  Na vigência da epidemia do coronavírus se trata de estratégia imprescindível também 

para estimar necessidade de doses de vacina e repactuar as metas de vacinação e de outras 

ações de prevenção e controle do processo epidêmico atualmente programadas somente para 

a população aldeada.  

Não há solução fácil, capaz de atender à necessidade estatal de circunscrever e delimitar 

populações e simultaneamente respeitar a dinâmica dos coletivos indígenas que não se 

amoldam  às injunções do Estado. Em termos práticos não há como fugir do ponto de partida 

representado pelos dados do IBGE. Além tomar como base a autodeclaração eles propiciam uma 

identificação e distribuição preliminar do contingente indígena residente no espaço urbano. À 

medida que as equipes de saúde indígena comecem a atuar junto aos atualmente excluídos do 

subsistema de saúde indígena far-se-á possível empreender um escrutínio fino das famílias 

indígenas,  produzido no âmbito das atividades de rotina de atenção primária do SASI-SUS.   

Também será necessário entender que tal processo não pode ser tratado como mera contagem 

de indivíduos. O SASI-SUS será desafiado a exercitar o diálogo com as famílias, lideranças 

comunais e as organizações indígenas e a levar em conta que lidará com redes de relações pouco 

perceptíveis a um olhar superficial, mas que são definidoras de critérios de elegibilidade, que 

podem ser muito distintos daqueles vigentes em outras populações usuárias do SUS. Mesmo 

entre famílias há bastante tempo estabelecidas nas cidades permanece habitual o predomínio 

do grupo de parentesco sobre os indivíduos e persistem vigentes as obrigações de reciprocidade 
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e de solidariedade que podem abranger membros aldeados, vizinhos, aliados, ou residentes em 

locais geograficamente descontínuos ou distantes, mas reconhecidos como membros do grupo. 

A tal complexidade das interações coletivas adiciona-se a existência de famílias mistas, cujos 

membros indígenas e não indígenas tem graus diversos de reconhecimento pelos demais 

integrantes do coletivo indígenas cuja rede de relações ofertam suporte à identificação como 

indígenas e portadores portanto, de direitos à diferença étnica (VIVEIROS DE CASTRO, 2006).    

Neste caso, como garantir a fidedignidade das informações? Não há garantia. Há que relativizar 

o que seja fidedigno na ótica – habitualmente etnocêntrica – do agente público e o que é 

fidedigno para os membros do grupo, respeitando-se o que seja por eles entendido como 

elemento capaz de instituir vínculos entre pessoas e de configurar um grupo social.  Há aqui um 

princípio mais importante a ser defendido e respeitado: o de que cabe aos índios e somente a 

eles o reconhecimento do poder de instituir e deliberar sobre os modos e critérios para definir 

o pertencimento ou não pertencimento de uma pessoa a um grupo étnico, não devendo tal 

direito ser outorgado a outrem (LUCIANO, 2021). Também é importante firmar que as vias de 

reconhecimento podem ser plurais e não coincidentes com os critérios utilizados pelos não 

índios para definir a inclusão ou exclusão a determinado coletivo.  

Não se está aqui a desconhecer a magnitude do desafio representado pela extensão de 

cobertura das ações do SASI-SUS aos indígenas que residem nas cidades e/ou territórios não 

demarcados. Entretanto, jamais alguém negou a ousadia que foi necessária para implantar o 

SUS, ou o desafio enfrentado para efetivar a existência do subsistema de atenção à saúde 

indígena. A superação de tais obstáculos exige vontade política, a certeza de que se trata de um 

processo longo, mas que precisa ser iniciado de imediato tendo em vista  o prolongado atraso 

ocorrido. Aqui a expectativa realista não é que a SESAI dobre seu contingente de uma hora para 

outra e sim que o estado brasileiro cesse a prática de categorizar os índios de modo a bloquear 

seu acesso ao direito à saúde. Em particular no cenário caótico gerado pela pandemia não se 

pode esperar mais; deve-se partir para ação! Seria recomendável iniciar com ações mais factíveis 

de imediato e de maior impacto epidemiológico, como a vacinação  entendida como passo inicial 

na garantia de acesso ao atendimento à saúde para todos os indígenas, indistintamente.   

Também é necessário repensar de algumas das estratégias que guiaram até aqui a atuação do 

SASI-SUS. Uma das mais importantes é repensar o pacto Inter federativo praticado na gestão do 

subsistema de saúde indígena, quer em termos gerais, quer aquele específico voltado para o  

combate à epidemia.  

Para este fim entendo ser produtivo  distinguir entre os procedimentos de extensão de 

cobertura de ações rotineiras de APS para o conjunto da população indígena, abandonando-se 

a categorização que divide politicamente e separa a população indígena em nichos estanques 

incapazes de expressar sua dinâmica social.  Este componente pode e deve ser desenvolvido de 

modo progressivo a cada exercício fiscal, prevendo-se para tal fim adição de recursos para a 

saúde indígena e a redefinição dos modos de interveniência de cada ente federativo, garantida 

a participação das comunidades e das entidades indígenas,  repactuando-se as atribuições de 

cada ente federativo e mantendo-se a coordenação de gestão do SASI-SUS pelo nível federal. 

No limite, há que analisar as situações locais para que se verifique a possibilidade de delegar a 

execução de ações para outros entes federativos, afinal, a SESAI presta assistência nas terras 

indígenas essencialmente através de terceirização – ou seja, já delega para terceiros a execução 

das tarefas que lhe cabem -  uma vez que não dispõe de quadro de servidores que lhe possibilite 

prover diretamente a assistência para a população indígena que hoje assiste.  



14 
 

Há que se repensar também as pactuações com as secretarias estaduais, detentoras da oferta 

de atendimento especializado que atualmente não disponibilizam acesso adequado quer para 

os aldeados, quer para aqueles atualmente excluídos da cobertura assistencial do subsistema. 

Prover um grupo de trabalho com esta finalidade, envolvendo COSEMS e CONSASEMS, talvez 

fosse mais útil para alocar o tempo desses colegiados do que empregar esforços na tarefa inútil 

e eticamente inadequada, de empreender a leitura e obter posicionamentos destes conselhos 

sobre os  documentos que comprovem as barreiras de atendimento no SUS, que, na prática,  

resultarão em aprofundamento das barreiras de acesso ao sistema de saúde.  Dentre as 

prioridades nesse campo urgem as medidas que regulamentem e garantam  acesso indígena à 

rede especializada de serviços de saúde que extrapolem as atribuições dos DSEI.  

No que diz respeito à atuação demandada para fazer frente à epidemia exige-se novos modos 

de pensar e de agir. A vacinação nos DSEI ainda está longe de ser concluída, pois segundo os 

dados da própria página da SESAI a aplicação das 2as doses por DSEI ainda demandará ainda 

bastante tempo e esforço. Nessas circunstâncias, será pouco factível imaginar que a SESAI 

poderá incorporar sozinha e em curto prazo, a vacinação dos índios residentes em espaços 

urbanos, fazendo-se necessário buscar aliança com os municípios, com Ongs e com as entidades 

indígenas e outras instituições de saúde a fim de elaborar planos suplementares de vacinação 

que estendam às famílias indígenas residentes em territórios não demarcados, quer sejam 

urbanas quer não,  a garantia de vacinação contra a COVID-19.   

Urge reconhecer a elevada mobilidade geográfica das famílias indígenas, a ausência de 

fronteiras territoriais entre os residentes em terras indígenas e os residentes em locais não 

reconhecidos oficialmente como terra indígena. Dada a ausência barreiras que limitem as 

interações entre membros das famílias indígenas, independentemente de onde residam, 

persistir negando-lhes o cuidado à saúde não apenas acirra as desigualdades sociais e a 

discriminação, contribuindo para, segundo as palavras de Gersem Luciano Baniwa (2021), 

“desigualar os iguais”3. Tal estado de coisas também favorece a livre circulação de patógenos 

que, na vigência da pandemia deflagrada pelo coronavírus, vêm contribuindo para ceifar 

preciosas vidas que poderiam ter sido preservadas, não fora a omissão de governo.  

Ressalve-se que as propostas de revisitar os modos de operar do subsistema, aí incluído o 

diálogo com os sistemas municipais e estaduais de saúde, não equivale à municipalização. Dela 

se distingue em particular, da tentativa feita pelo governo Bolsonaro de extinguir a SESAI e 

eliminar o subsistema de saúde indígena. Revisar os modos de atuar do subsistema ampliando 

as  interfaces com diversos interlocutores é um imperativo ético e uma necessidade sanitária 

que não guarda equivalência com retirar a interveniência do nível central de governo e a 

repassar o atendimento aos indígenas para os municípios. O caminho da repactuação entre os 

entes federativos com interveniência na saúde indígena pode representar uma alternativa que 

substitua os genéricos planos de contingência e programações de rotina que vêm sendo 

 
3 Fala de Gersem Luciano Baniwa na reunião da 6ª câmara do MPG em abril de 2021. O mesmo palestrante 
também informa que 60% da população indígena reside atualmente fora das aldeias, ou seja, a maior 
parte da população indígena no país não é atendida pela SESAI.  
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gBdogYHKNSM 
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praticadas no SASI-SUS, incapazes de implementar ações estratégicas que sejam técnica e 

culturalmente adequadas às necessidades de saúde dos povos indígenas.  

Tendo em vista que os municípios já usufruem do repasse de verbas do fundo municipal de 

participação que incluem os indígenas ali residentes, a programação de atividades pactuadas 

com a SESAI e computadas nas metas e indicadores de saúde incluídas nos pactos municipais 

seria um acréscimo bem-vindo para ampliar as ações atualmente ofertadas pelo SASI-SUS, caso 

contassem com acompanhamento técnico do nível federal e monitoramento estratégico das 

entidades indígenas para zelar por sua adequação e cumprimento.    

Cabe também reconhecer que o repasse de responsabilidades do SASI-SUS para os municípios 

já vem ocorrendo e se expressa, por exemplo,  na recusa da SESAI em reconhecer os direitos dos 

que vivem fora dos territórios demarcados e na insistência em se apoiar em arcaicas 

categorizações que separam urbanos de aldeados. Dessa forma a SESAI justifica o fato de 

reservar para si o papel mínimo de prover atendimento exclusivamente aos aldeados. Para além 

do caráter inconstitucional da divisão e subdivisão excludente dos índios e de obscurecer as 

continuidades de fato existentes entre os que residem e os que não residem nas terras 

demarcadas, a recusa da SESAI também não encontra apoio na Lei Arouca e nem cumpre 

adequadamente o mandato de inclusão social que pautou a criação do SUS. 

A repactuação dos entes federativos contemplando programações multiinstitucionais que 

propiciem a necessária extensão de cobertura aos indígenas excluídos e que possam imprimir 

celeridade ao controle da epidemia entre tais grupos minoritários não é, e nem precisa ser 

sinônimo de municipalização, implicando na retirada de direitos mas sim o cumprimento do que 

foi sempre o caráter aditivo do subsistema de saúde indígena.  

Vozes diversas esgrimem o argumento da falta de recursos para abranger o atendimento aos 

atualmente excluídos do subsistema. Ante tais discursos é válido indagar se cabe incorporar às 

nossas falas e ações o discurso conformista e negador de direitos esgrimido pelos agentes de 

um estado autoritário e antiindígena? Certamente o movimento indígena não se organizou 

aceitando as recusas e as parcas prerrogativas concedidas pelo Estado brasileiro, nem se 

conformando com migalhas dadas, ou anuindo de modo comportado ante as justificativas rotas 

de agentes do poder público pouco comprometidos com o bem-estar da população.  

Parodiando o timbira que narra a história de Juca Pirama, o trágico herói de um poema quase 

esquecido, seria possível dizer: Meninos eu vi! Testemunhei outros tempos quando se iniciaram 

as ações de saúde indígena na Amazônia. Ainda na Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) 

começamos, no Amazonas, com oito profissionais que atuavam num pequeno braço do DSEI 

Yanomami e sem nenhum centavo de dotação orçamentária. Esses oito encararam, juntamente 

com as organizações indígenas,  o desafio de implantar as atividades do subsistema para o vasto 

conjunto de terras e povos indígenas que viviam no Amazonas. Quatro anos depois os oito 

pioneiros tinham se convertido em 126 profissionais concursados que movimentavam um 

orçamento de R$ 6.000.000,0 e lançaram os fundamentos da formação dos sete DSEI até hoje 

implantados no estado.  

De modo similar à implantação de outras políticas públicas no Brasil, a implantação do 

subsistema não começou de modo robusto, nem contava com profissionais e recursos 

suficientes para garantir o atendimento as necessidades dos seus beneficiários. Porém se 

aqueles que o implantaram tivessem recusado a tarefa por temerem o desafio à frente, tal 

implantação teria sido ainda mais lenta e difícil ou talvez sequer tivesse ocorrido.  
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Também temos que ter em mente que o avanço de uma  política social não pode ser retido 

porque outras não avançaram o suficiente. Este é um discurso ilusório, esgrimido pelos que  

buscam obscurecer seu conformismo frente às desigualdades que vitimizam famílias e gerações. 

As lutas por melhoria das condições de vida e de saúde devem ser inclusivas e estar prontas a 

escalar destemidamente os muros que se solidificam com as negativas de acesso aos direitos 

civis. A naturalização da injustiça e da recusa em prover o atendimento que costuma vir 

embalada em argumentos de uma suposta racionalidade administrativa deve ser suplantada em 

favor da possibilidade de ampliar e adensar as políticas de redução das desigualdades, e se 

pautar pela ideia de que o avanço nos direitos de um segmento social vulnerabilizado representa 

um efeito espelho para os demais, abrindo novas possibilidades que até então não eram 

vislumbradas como factíveis. 
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