


Por que a segurança territorial é tão necessária para a proteção da saúde indígena? 

 

Conversamos com a pesquisadora da @oficialfiocruz Ana Lúcia Pontes para entender 

melhor a formulação da política de atenção à saúde da população indígena e sua relação 

com a terra. 

 

"A relação entre terra e saúde no contexto dos povos indígenas é fundamental e 

historicamente está inserida no debate da construção da política de saúde indígena, desde 

a primeira conferência nacional de proteção à saúde indígena, em 1986. Historicamente, as 

invasões de territórios geraram diversos surtos e epidemias de doenças que foram 

responsáveis pelo extermínio de vários povos. Sistematicamente, provocam agravos na 

saúde da população indígena pelo uso do mercúrio pelo garimpo ilegal, com aumento de 

internações por infecções respiratórias agudas em função das queimadas e por problemas 

pelo uso de agrotóxicos em suas terras e adjacências. Essa degradação afeta a 

sustentabilidade das comunidades pois interfere nas condições de caça, pesca e circulação 

pelo território", aponta Ana, que também coordena o grupo de trabalho de trabalho de 

Saúde Indígena da Abrasco. 

 

Ana Lúcia frisou que o subsistema de saúde indígena, integrado ao SUS, foi construído em 

estreita relação com a importância do território na saúde dos povos tradicionais. Sua 

estrutura é no formato de distritos sanitários especiais indígenas, os chamados Deseis, de 

responsabilidade federal. Hoje, são 34 unidades pelo Brasil, uma conquista da intensa 

participação dos povos indígenas nesse processo. 

 

A própria Lei Arouca (nº 9.836/99), que institui o subsistema, indica que a organização e 

implementação de suas ações devem respeitar os contextos socioculturais, linguísticos e 

geográficos dos povos indígenas, além do conjunto de representações e práticas de seus 

sistemas médicos. 

 

Não há como lutar pela saúde indígena sem incluir no centro do debate a demanda por 

demarcação e homologação de terras. Porém, defender o direito indígena à saúde também 

passa, necessariamente, por lutar contra a boiada legislativa do governo e sua agenda anti-

meio ambiente responsável pelo desmonte socioambiental em curso. 
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