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No presente texto veremos a rela9ao do Estado com a saude indigena exemplificada na
experiencia Yanomami, buscando situa-la historicamente e desenhar sua conforma9ao
atual.

A realidade sanitaria dos povos indigenas e tida nao como isolada, mas como produto de
um desenvolvimento historico do relacionamento do Estado brasileiro com suas minorias

indigenas e da hegemonia dos grandes interesses economicos sobre as politicas publicas.
A experiencia do Distrito Sanitario Yanomami e um caso particular nesta rela9ao historica

onde

os movhnentos do Estado, do Capital e da sociedade civil se tensionam por

suportarem diferentes modelos societarios.

De alguma forma, o presente texto faz uma atualiza9ao de nossa disserta9ao de mestrado
"O Estado e a saude indigena" defendida em maio de 2001 na Universidade de Brasilia.

Politica iiidigenista govemamental

No Brasil colonial a politica iiidigenista varia conforme seja mais influente ora a Igreja
Catolica, ora os colonos. A legisla9ao no periodo sera abundanle e contraditoria e o conflito
aberto com os povos indigenas, sempre com um movimento de retira-los de suas terras
algumas vezes para pennitir a coloniza9ao, oulras a evangeliza9ao.

No Brasil republicano o pensamento positivista ve o indio como um oprimido que deve ser
protegido ate que se inlegre a sociedade nacional. A Igreja Catolica perde o status de igreja
ollcial e deixa de ter a exclusividade na evangeliza9ao dos indios. Criado em 1910 o
Servi9o de Prote9ao ao Indio ve o avan90 capitalista sobre as terras indigenas como
anomalias das politicas regionais, contrarias a ideologia oficial mas autonomas. O agente
indigenistateria, entao, o papel de ocupar fronteiras e areas remotas sendo ali um agente da
legalidade. Num periodo seguinte, com varios projelos de desenvolvimento, o Estado sera,
juntamente com seu orgao indigenista, a instancia mais ativa no avaii9o sobre os territorios
indigenas. (Oliveira, 1995, p.70). A assistencia prcstada pelo SPI sera marcada pela
Texto apresentado ao Grupo deTrabalho "Movimentos indigenas, politicas indigenistas e reformado
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insufjciencia e corrup9ao, no periodo de 1900 a 1957 desapareceram no Brasil 87 etnias
indigenas. A Funda9ao Nacional do Indio - FUNAI tera sua atua9&o sempre marcada pela
insuficiencia ou por um matiz anti-indigena, uma vez que subordinada aos interesses do
grande capital. Assim foi sua atuagao durante o Piano de Integra9ao Nacional na decada de
70, no caso Waimiri-Atroari e na invasao garimpeira da regiao Yanomami.

A defasagem da atuacao dos orgaos indigenistas caracteriza historicamente uma importante
estrategia do Estado para a implementacao do capitalismo na Amazonia (MAGALHAES,
2001, p.91-92). A Constitui9ao Federal de 1988 abandona o integracionismo e concebe o
Brasil como uma na9ao pluricultural e plurietnica. Mais grave, a nao reestrutura9ao do
orgao torna-o incapaz de uma politica indigenista efetiva

A atua9ao da FUNAl persiste num modelo patemalista instrumental, que atende em maior
parte a manuten9ao de micropoderes em Postos Indigenas e privilegios a algumas etnias
com capacidade de pressao. A nao efetividade de uma politica indigenista oficial impede
que as diversas iniciativas publicas e privadas incidentes em nas areas indigenas sigarn um
mesmo fio condutor,

alcancem um minimo de coerencia e reflitam sobre os erros

cometidos. A supera9ao deste quadro e essencial para reverter a grande vulnerabilidade em
que ainda se encontram os povos indigenas no pais.

A re forma do Estado e a saude indigena

As transforma9oes ocorridas na base legal da saiide indigena em 19993 mostram uma
tomada de decisao do Govemo brasileiro na dire9ao da constru9ao do Sistema Unico de
Saiide e consequente transferencia de a9oes e responsabilidades do Ministerio da Saiide

para os estados e municipios4 conforme previsto na Constitui9ao Federal. A implementa9ao
dos 34 Distritos Sanitarios Especiais Indigenas - DSEI's, reivindica9ao do movimento
sanitario-indigenista concretizada em duas conferencias nacionais especificas e
homologada por uma terceira , permite a solu9ao de um impasse na organiza9ao do servi9o
e atribui9oes federals e o pensar de uma nova conforma9ao para a Funda9ao Nacional de
Saude. A saude indigena permanece como responsabilidade e execu9ao federal devido a
pouca aceita9ao que haveria na sociedade civil (principalmente nos movimentos indigena e

indigenista) quanto a descentraliza9So aos municipios, sede dos interesses regionais que
incidem sobre as terras indigenas.

A partir de 2000 sao realizados convenioscom organiza9oes nao govemamentais, indigenas
inclusive, de lodo o pais para assistencia basica a saude nos distritos sanitarios especiais
indigenas. A Funda9ao Nacional do Indio - FUNAI, do Ministerio da Justi9a, se afasta por

completo da execu9ao direta de assistencia medica6 e a Funda9ao Nacional de Saude 3Medida Provisoria N° 1.91 1, de 29 de julho de 1999, Decrcto N° 3.156, de 27 de agosto de 1999, Portaria N°
1.163 doMinistrodaSaude, de 14 desetembrode 1999, Lei 9.836 de 24 deselembrode 1999 (Lei Arouca).
Como e o caso da descentralizacao do conlrole de endemias.

5Realizadas nos anos 1986, 1992 e 2001.

Resla um ainda obscuro papel de acorn panham en to da efetividade da politica sanitaria que nao tern sido
levado a cabo devido a permanecerem naquela entidade a prevalencia dos grupos corporativos que apostam
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FUN AS A, do Ministerio da Saude, apenas a executa diretamcnte em alguns poucos

distritos sanitarios onde ha problemas para a identifica9ao de parcerias ou ha pressao

politica dos interesses regionais ou de seguran9a nacional para o nao repasse completo das
a9oes a ONG's (como foi o caso do DSEI Yanomami).
Esse movimento e inteiramente sintonizado com a reforma do Estado que inclui entre suas
caracteristicas o afastamento da no9ao estatal da coisa publica, abrindo espa90 para uma

a9ao privada de carater publico e possibilitando a retirada do aparelho governamental do
desgaste na execu9ao direta. Ao mesmo tempo busca-se o enxugamento e melhoria
qualitativa deste aparelho, tornando-o eficaz na tentativa de desenvolver uma burocracia
despolitizada e profissional que esvazie com sua eficiencia tecnica as demandas da
sociedade civil, enfraquecendo-a. Como observamos anterionnente:
A instaiacao do subsistema de saude indigena atende tanto as reivindicacoes do movimento

sanitario-indigenista e indigena quanto a decisao governamental de descentralizacao do Estado.
A primeira motivacao 6 baseada no reconhecimento de direitos de cidadania que devem ser
necessarian!ente garantidos pelo Estado. A segunda, na estrategia de esvaziamento da funcao
executiva do aparelho estatal, repasse de responsabilidades a sociedade e garantia de um
minimo de eqllidade a populates vulneraveis. Estabelece-se um embate entre dois projctos
societarios que se alimentam um do outro para atingir seus objetivos (MAGALHAES, 2001,
p.76).

O estabelecimento de aliaii9as com a sociedade civil para a presta9ao de servi90s por um
lado abre espa90 para uma maior participa9ao e controle social sobre eles. Por outro lado, o
Estado perde o contato com a problematica sanitaria especifica e, quando nao tem a
capacidade operacional e tecnica de acompanhar as a9oes executadas —e isso ainda e regra,
procede a um acompanliamento frio e distanciado, limitado a aspectos fmanceiros ou a
macroindicadores epidemiologicos minimamente avaliados.
Do ponto de vista do Estado neoliberal, as transfonna9oes no sistema de saude sao tambem
uma estrategia de focaliza9ao desta politica social, ato excludente por defini9ao. Trata-se da
limita9ao da inclusao a grupos considerados vulneraveis, remetendo a eles um socorro que
nao se fixa como direito. Ao mesmo tempo em que o Estado nega estas a9oes a outras
parcelas da popula9ao, sinaliza que sua atua9ao e provisoria e a qualquer momento podera
se julgar delas desobrigado, remetendo o cidadao para uma busca da satisfa9ao de suas

necessidades no mercado7. A estrategia de afastar fisicamente o Estado da execu9ao das
a9oes, via terceiriza9ao, funciona como mecanismo de distanciamcnto sua de uma imagem
de provedor.

no insucesso da nova politica sanitaria, almejando o retorno da atividade de saude ao orgao indigenista, tanto
pela necessidade do reforco orcamentario a suas acoes quanto pela legitimidade que a atuacao sanitaria traz a
sua presenca nas areas indigenas.
Antes que a aquisic3o de pianos privados de saude, a estruturacao de scrvieos sanitarios exclusivos

llnanciados pelos royalties de atividades industrials (mineracao, madeira, turismo etc.) parece ser uma
tendencia para os proximos anos com a provavel regulamentacao legal da exploracao economica dos recursos
naturais das areas indigenas. Esla alternativa pressupoe a inexistencia de aulonomia e o desenvolvimento de

modelos de "instituicoes totais", como e o caso Waimiri-Atroari. Sobre o "indigenismo empresarial", ver
BAINES, 1993 e 1995.

A garantia do direito ao provimento das necessidades sociais basicas por parte do Estado
passa a ser condicionado a manuten9ao de uma situa9ao de exclusao, uma vez que, como
nos lembra Asa Cristina Laurell, "na concep9ao neoliberal, o fomecimento de servi90s

minimos para as camadas vulneraveis da popula9ao nacional deve ser feito 'idealmente'
sob formas que as venham a incorporar ao mercado" (2000, p.43).
Mas e certo que o estabelecimento dos DSEFs e a pactua9ao com diversas organiza9oes da
sociedade civil atua tambem, de certo modo, fortalecendo a estas e conferindo-lhes
autonomia e visibilidade, portanto, como um fator de ganho para os movimentos sociais e
popula96es.

Em que pese ainda a precariedade de organiza9ao do sub-sislema de saude indigena criado
pela Lei Arouca, pela primeira vez o Brasil dispoe de um sistema inlegrado e abrangente
para a saude indigena, instituindo mecanismos de controle social e ampliando enormemente
o acesso aos serv^os sanitarios. Conselhos locais e distritais de saude sao gradativamente
organizados em todo o pais, o Conselho Nacional de Saiide possui uma comissao tematica

especifica e a 3° Conferencia Nacional de Saude para os Povos Indigenas reuniu cerca de
800 indios de todos os lugares. Essas iniciativas, levadas a efeito por intensa mobiliza9ao
da sociedade civil, sao talvez a mais forte a9ao federal de rompimento com um modelo

patemalista de indigenismo e possibilitam um ganlio de cidadania que, por sua vez, podera
influenciar toda a atua9ao governamental setorial junto aos povos indigenas.

O DSEI Yanomami

O DSEI Yanomami e a experiencia historica que permitiu manter na pauta da reforma
sanitaria a discussao em tomo de uma assistencia sanitaria que, alem de integral e de
qualidade, seja especifica e com mecanismos proprios que garantam equidade para as
popula9oes indigenas. Competem com esse modelo ao longo dos ultimos 15 anos o modelo

FUNAI8, as experiencias isoladas realizadas ao longo dos anos por diversas institui9oes
religiosas, humanilarias e cientificas (com o estabelecimento de feudos sempre
propagandeados como "ilhas de excelencia") e as alternativas empresariais (como o
Programa Waimiri-Atroari). Outra pratica no periodo foi a da dcscaracteriza9ao das
especificidades das popula9oes indigenas, desconhecendo e igualando-as a popula9ao rural
ou urbana pobre e atendendo-as indiferenciadamenle na rede do SUS. Neste contexto de
competi9ao por espa90s, recursos e concep9oes as populates indigenas brasileiras
resultaram quase por completo desassislidas ou precariamente assistidas.

Criado em 1991 por decreto presidencial9, o Distrito Sanitario Yanomami - DSY reduziu
nos primeiros anos drasticamente a mortalidade gcral mas nao conseguiu nos 10 anos
Que possui como principals caracteristicas a atuacao de equipes multiprofissionais itinerantes, praticas
curalivas e emcrgenciais, a ausencia de instancias de controle social e a manutencao da enlidade federal como

locus de poder com varias solucoes clientelistas. Sobre a assistencia sanitaria na FUNAl vide Carvalho, 1997.

Como reacao a tres anos de intensa mortalidade provocada pela invasao do territorio Yanomami por cerca de
40 mil garimpeiros, com epidemias de malaria e doencas respiratorias. Primeiramente foi denominado Projeto
de Saude Yanomami.
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seguintes leva-la a indicadores aceitaveis10. Estiveram presentes nessa trajetoria varios
determinantes conjunturais e estruturais como a existencia quase informal do DSY no
interior da Funda9ao Nacional de Saude; o loteamento dos cargos de dire9ao a nivel
regional entre grupos politicos regionais, carecendo as decisoes de motiva9ao tecnica; a
carencia de pessoal e a elevada dificuldade no gerenciamento de recursos humanos de
elevada cultura patrimonialista e amparados por chefias politicas; gerencias com alta

rotatividade e pouco preparo tecnico; a presen9a constante de situa9oes emergenciais; as
dificuldades de repasse de recursos do nivel central e administra9ao de compras; uma
cultura de loteamento da area indigena entre varias entidades "tradicionais"; a constante
hostilidade entre a FUNASA e FUNAI.

Ncste quadro, o DSY avan9ou em manter em funcionainento continuo uma instancia
embrionar de controle social, o Nucleo Interinstitucional de Saude Indigena - N1SI-RR, em

se consolidar como referenda central de apoio, consolida9ao de dados e organiza9ao do
servi9o na area Yanomami. Principalmente, manteve a reflexao sobre as possibilidades de
um DSEI a partir de um exemplo complexo e concreto. A partir dos espa90S criados no
ambito do DSY, da efetiva participa9ao das organiza9oes indigenas se concebeu e construiu
em Roraima um segundo DSEI, hoje chamado DSEI Leste de Roraima. A amplia9ao dos
DSEI's para todo o Brasil em 1999 resulta diretamente dessas experiencias. Em
correspondencia aos DSEI's, o diretor do Departamento de Saude Indigena da FUNAS A
avalia:

A decisao politica de estabelecer parcerias para a execucao das acSes de saude foi
fundamentada basicamente em duas questoes:
A penosa experiencia anterior da FUNASA no DSEI Yanomami;
A perspectiva que Organizacoes privadas, com experiencia em questoes indigenas,
poderiam agregar agilidade nos procedimentos necessarios, experiencia acumulada e forte
comprometimento politico-social.
Ja a opcao pela implantacao simultanea foi tomada a partir da avaliacao da absoluta falta de
espaco politico para um processo progressivo. (BRASIL. FUNASA, 2001, p.01)

Com as transforma9oes legais de 1999, o DSY se torna DSEI Yanomami. A partir da
avalia9ao de que eram necessarias altemativas a execu9ao direta governamental, a
FUNASA passa a estabelecer convenios com varias entidades para a implementa9ao da
assistencia integral a saude indigena. Apenas seis regioes pennanecem com atua9ao

governamental direta", as outras sao divididas entre oito organiza9oes, cinco delas
conveniadas com o Govemo federal12. Os convenios sao realizados com periodicidade de
um ano, gerenciados por um Departamento de Saude Indigena13 e utilizando recursos do
10 Sobre o perfil epidemiologico neste periodo verMagalhaes e Cavalcanti, 1998 e Lobo, 1996.
Erico, Uraricoera, Waikas, Baixo Mucajai e, Alto Catrimani (Catrimani 1).

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Sanitario - IBDS (nos rios Cauaboris e Padauari), Inspetoria
Salesiana Missionaria da Amazonia- ISM A (no rio Marauia), Service) de Cooperacao com o Povo Yanomami
- SECOYA (no rio Marauia), URIHI - Saude Yanomami (no Auaris, Sigaima-Xicoi, Parafuri, Homoxi, Xitei,
Surucucus, Aratha-u, Hakoma, Demini, Toototobi, Balawau) e Diocese de Roraima (Missao Catrimani, Baixo

Catrimani e Ajarani) . As nao conveniadas sao Medicos do Mundo - MDM (no Paapiu e Paapiu Novo),
Miss2o Evang&ica da Amazonia- MEVA (no Palimiu e Alto Mucajai) e Missao Novas Tribos do Brasil MNTB (no Araca, Novo Demini e Marari).

O DESA1 substitui a antiga Coordena9ao de Saude do Indio do Departamento de Operacoes da FUNASA,
representando um consideravel aumento na estrutura administrativa com imporlante ganlio de resolutividade
burocratica e poder, passando seu diretor a estardiretamente ligado ao Presidente da FUNASA.
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Tesouro Nacional. Portanto, a continuidade das a96es ao final do periodo de vigor de cada
convenio depende de nova pactua9ao. Os recursos nao estao vinculados no oicamento da
Uniao e podem variar de um ano de exercicio para outro. Esse mecanismo de
funcionainento mostra-se
problematico uma vez que e de curto prazo e sua
sustentabilidade depende diretamente da conjuntura economica e politica. Tambem a
transferencia de recursos publicos a entidades privadas transfere a elas os rigores das

presta96es de contas e limita9oes no uso do dinlieiro, que exigem rotinas geralmente nao
pertencentes a sua cultura organizacional e conferem certa vulnerabilidade a as institui9oes
da sociedade civil e seus dirigentes. Essas entidades, em especial as indigenas, uma vez que
sao instancias legitimas de representa9ao de uma popula9ao vulneravel, uma vez que

atraem para si a aten9ao de toda a sociedade e dos mecanismos federals de regula9ao e
controle, devem ter a capacidade de ser transparentes e rigorosas em suas a9<5es, adotando
praticas administrativas altamente profissionais. Caso contrario, se eslabelcccra um
processo de substitui9ao de institui9oes que tem pouca probabilidade de ser sustentavel ao
longo dos anos, abrindo espa90 entao para o lobby para outras formas de organiza9ao da
aten9ao sanitaria aos povos indigenas como o podem ser a execu9&o direta ou terceirizada
por municipios ou as fonnas empresariais de assistencia (ou melhor, de compensa9ao).
O DSEI Yanomami tem nos seus cinco convenios para assistencia basica uma situa9ao
peculiar. Apesar da vastidao territorial e da alta complexidade operacional pressuposta nas
a9oes, sao replicadas estruturas administrativas elevando insustentavelmente os custos
administrativos com areas de apoio e pessoal. Entre as varias organiza9oes nao existe
isonomia salarial e as condi95es de trabalho sao diversas, apesar de atuarem na pratica com
poucas diferen9as em termos operacionais e de mercado de trabalho. Estabeleceu-se
tambem certo nivel de competi9ao entre as entidades, nao sendo esta um fator de saudavel
aumento de esfor90s mas um limitante da capacidade de dialogo interinstitucional.
Mantem-se entre as entidades, e entre estas e a gerencia do DSEI Yanomami, um
formalismo e desconfian9a nas comunica96es nao se realizando a eficacia da a9ao conjunta.
Por deficiencia de tecnicos na gerencia do DSEI, este tem realizado precaria e pouco
sistematicamente o acompanliamento dos pianos de trabalho ficando nas conveniadas uma
liberdade exagerada de inova9ao nas a9oes.
Essas distor9oes dentro do mesmo distrito sanitario tem causado alto custo administrativo,
migra9ao de profissionais entre entidades, descontinuidade nas a9oes (interrup9ao nas
agendas de trabalho), disparidade de resultados, areas desassistidas e disputas
interinstitucionais.

Situa9ao particular e a das entidades nao conveniadas que atuam na assistencia sanitaria na
area Yanomami. Duas delas entidades missionarias evangelicas cuja permanencia na regiao
remonta a ties decadas, a MEVA e a MNTB. A terceira a Medicos do Mundo - MDM,

entidade humanitaria francesa, atua a cerca de 10 anos na regiao do Paapiu. As tres
entidades comungam de situa9oes semelhantes: atuam em areas de situa9ao sanitaria

equilibrada; sao regulares na presta9ao da assistencia basica e envio de infonna9oes a
FUNASA; nao possuem ou possuem pianos de trabalho pobres; tem dificuldades para
ampliar suas a9oes com vistas a aten9ao integral; tem limita9ao or9amenlaria e or9amento
nao divulgado.

Nao podemos deixar de observar que os investimentos feitos nestes dois ultimos anos
tambem resultaram em melhora de indicadores epidemiologicos (como a redu9ao da
malaria e da mortalidade infantil em varias regioes), da infra-estrutura instalada e da
quantidade de profissionais em area indigena, sinais que indicam que o distrito sanitario,
apesar das distor9oes que necessitam ser corrigidas, tem um saldo positivo em sua
organiza9ao.

Conclusoes

A multiplicidade de espa90s de cria9ao tecnica isolada, representada pela diversidade de
institui9oes e o exagero de instancias administrativas e areas meio, aspecto em si perigoso
quando se pensa na sustentabilidade economica do modelo, devem ser urgentemente
corrigidos. O estabelecimento de um pool de entidades independentes com os aspectos
operacionais centralizados em apenas uma delas, experiencia que ora se inicia no DSEI do
Rio Negro no amazonas, e uma possibilidade promissora mas que depende de uma grande
maturidade institucional e clareza de objetivos entre seus componentes. Uma segunda
possibilidade que se come9a a aventar e a defini9ao de uma Organiza9ao Social como
parceira do DSEI, comportando recursos vinculados no or9amento da Uniao, a elabora9ao
de um Piano de Gestao plurianual e um conselho diretor com participa9ao de membros do
executivo federal. Uma terceira op9ao, bastante viavel em curto prazo, mas meramente
paliativa, seria trabalhar por uma legisla9ao especifica que regulasse os convenios com
ONG's para prest^ao de servi9os de interesse social, possibilitando a pactua9ao por varios
anos, pensando a forma de ocupa9ao dos cargos gerenciais e tecnicos, adaptando a rela9ao
trabalhista celetista as especificidades conveniais, regulando a presta9ao de contas de forma
diferente das prefeituras e com foco nos resultados. Necessario tambem se faz regular a
autoridade sanitaria nos DSEFs.

Os DSEI's devem ser diferenciados entre si, com vistas a permitir abarcar as diferen9as
emicas, epidemiologicas e operacionais, mas devem ser coesos internamente, mantendo um
proposito comum entre as entidades que trabalham no seu interior, mesmos instrumentos de
planejamento, mesmos mecanismos de acompanliamento e avalia9ao. Enfim, mais que mais
que multiplas culturas institucionais, deve-se permitir o desenvolvimento de uma cultura de
distrito sanitario especial indigena.

Para a concretiza9ao de uma Politica Nacional de Saude Indigena mais que um arcabou90
legal deve-se concretizar um espa9o de debate produtivo sobre o papel governamental e da

sociedade civil. As instancias de controle social devem ser consolidadas e ser amparadas
por um corpo tecnico articulado e com clareza sobre os bons resultados sanitarios, a
garanlia da saiide como direito e o ganlio de cidadania que deve resultar do processo de
distritaliza9ao sanitaria.
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