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Sr. Presidente: 

Socilitados recentemente pela U. N. I. ( 11 União das 

Nações Indigenas") a tecer um parecer sobre o presente projeto, 

em função dos próprios objetivos, atribuições e caracteristicas 

especificas de nosso grupo de trabalho na Secretaria de Estado 

da Sa~de de São Paulo (Grupo de Sa~de Indigena do SUDS-SP), e 

considerando que, justamente neste momento, a questão da atenção 

à sa~de dos grupos indígenas no Brasil começa a ser efetivamente 

incorporada como priorit~ria,junto a instâncias oficiais e compe 

tentes no que concerne à sa~de indigena, vinculadas diretamente 

aos organismos respons~veis pela direção e administração do pro 

prio Sistema Nacional de Sa~de, cremos ser bastante oportuno in 
1 

formar a direção do BIRD quanto'ao teor de nossas considerações 

técnicas acerca d~ referido projeto. 

Neste nosso parecer, portanto, abordaremos sua con 

sistência técnica, sua compatibilidade com as propostas indicati 

vas da 8ª Conferência Nacional de Sa~d~, de novembro de 1986 (s~ 
bretudo no que concerne ao tema especlf ico da 11 Proteção à Sa~de 

do Índio") e sua compatibilidade com os principias que norteiam 

o processo de implantação do Sistema Unificado e Descentralizado 

de Sa~de (SUDS) e, finalmente, .com os que deverão fundamentar a 

nova politica nacional de sa~de (ora em processo de detalhamento 

final, na forma de "legislação ordin~ria11), definidos na Consti 

tuição promulgada em 05 de outubro de 1988. 

Passaremos, assim, a tecer algumas ~onsideraçÕes 

preiiminares a este respeito, que permitem esclarecer e ilustrar 

as razões de nosso parecer: 

A - O racioclnio em que, ao que tudo indica, se deseja fundamen 

tar a argumentação inicial do projeto, busca insistentemente 

r-emet.er--ese à "Atualidade'' f ilosÓf ico-metodolÓgica no campo da 

1 
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medicina social, a alguns de seus importantes autores e ma~cos teÓ 

ricos (por exemplo, cita-se literalmente uma afirmação de Gio 

vanni BerlingÜer no 3º parágrafo da 11Introdução11 pg. 2). 

Esta lÓgic~ 11médico-social11 relativamente avançada, 

no entanto, não se mantém constante e coerente no decorrer do 

texto, o que faz com que não apenas se manifestem heterogenei 

dades de posturas frente ao problema em questão (que se evi 

denciarn inclusive por, uma certa heterogeneidade de estilos de 

redação), como se verifiquem mesmo algumas contradições signi 

ficativas no desenvol~imento de suas propostas: 

1 - Após uma breve introdução que, nessa perspectiva 11médico-soci 
1 

al", ternatiza a importância priorit~ria e imediata de fatores 

de ordem propriamentJ social, econômica, cultural, hist~rica( 

e politica), na deter~inação .da situação de saúde em que se 
1 

encontram os diversos: grupos indigenas da Amazônia, os autores 

do projeto se propõem a traçar um quadro geral e efetuar a a 

nálise dos principa~s determinantes da "situação de sa~de nas 

~reas indigenas da Amazônia Legal11 (V.pg. 5), que assim passa 

a instrumentalizar e Justificar as proposições centrais do 
1 

projeto, na seguinte ordem de menção e encadeamento (op c í.t }: 

11.f,. situação de saÚde nas áreas indigenas da 

nia Legal é determinada por: 

deficiente saneamento b~sico; dificil acesso das equipes de 

Amazô 

sa~de às aldeias; falta de sistematização e continuidade das 

ações de sa~de; serviços de sa~de com estrutura fisica insufi 

ciente, inadequada e mal equipada; pessoal técnico e auxiliar 

em n{uuero insuficiente; baixa qualidade do atendimento e defi 

ciente cobertura dos serviços de saúde; dificuldades para o 

controle da malária e da tuberculose; pessoal auxiliar mal 

preparado; cobertura odontológica insuficiente; recursos insu 

1 

ficientes para aquisição de equipamentos e medicamentos bási 

09 00 00 3 000', 
IMPRENSA OFICIAL 00 ESTADO 

3 



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
COORDENAÇÃO DOS INSTITUTOS DE PESQUISA 

cos e outros materiais; transportes aéreos, terrestre e fluvial in 

suficientes, e diminuição da quantidade de alimentos protei - 

cos em algumas áreas. 11 

Com efeito, este "diagnóstico sanitário se omite em 

considerar corno determinantes de primeira grandeza da situa - 

ção de s sa~de:.- des t.e s grupos, por exemplo: 

- o prÓprio tempo e forma de contato com o homem branco e a 11s~ 

ciedade envolvente" 

- a existência (ou não) de reconhecimento:e garantias oficiais 

quanto ao direito à posse e usufruto exclusivo de seus pr~pri 

os"territÓrios tradicionais11, bem como à atuação efetiva e 

concreta da União no sentido de demarcá-las, proteger e fazer 
1 

respeitar todos os seus bens" (conforme1conceitos definidos e 
1 

disposições contidas no artigo 231 da CQnstituição). 
' 1 

- o estado em que se encontram os respectivos ecossistemas dos 
i 

territórios necessários à sua sobrevivência, sob o impacto di 

reto ou indireto das frentes de colonização, "desbravamento" 

e exploração. 

- o estado em que se encontram todas as demais condições neces 

1 

sárias para a manutenção de suas atividades tradicionais de 

produção, e para sua 11 reprodução f isica e cultural 11 ( idem) . 

- o grau de incorporação de atividades produtivas destinadas 

quase que exclusivamente ao mercado das necessidades e inte 

resses da "sociedade envolvente" (que freqüentemente implicam 

em retornos não apenas desproporcionais e injustos, mas alhe 

ios ao seu prÓprio sistema tradicional de vida e necessidades 

sociais, entre outros. 

2 - Ou ainda, quando (tabela pg.21) se trata da "Educação em Sa~ 

de11 como mera atividade de "treinamento" da 11população-alvo11 

do projeto, a partir de uma relação univoca FUNAI ~ grupos i~ 

digenas em cujo âmbito de a~ividades, portanto, não se inclui 

a educação dos prÓprios profissionais de sa~de, numa perspec- 
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• 

pectiva de interação e comprometimento mais aprofundados com a rea 

lidade sócio-cultural e histórica em que vão atuar; prevendo- 

se, para estes profissionais, apenas "treinamentos" de cunho 

técnico, em "Vigilância EpidemiolÓgica", "Primeiros Socorros", 

11LaboratÓrio", etc. 

Todas estas proposições e~ temas especificos 
! 

ilus 

tram, na verdade, uma abordagem compartimentalizada da sa~de, 

como ~rea eminentemente t~cnica, is9lando-a dos demais aspec- 

tos e conflitos que a envolvem, nwna perspectiva claramente 

FUNCIONALISTA, que passa a nortear, 1em Última instância, todo 

o desdobramento técnico do projeto (que chega, inclusive, 
1 

a 

privilegiar nesta análise o papel a1sistencial de Órgãos p~bli 

cos como determinante de lª grandez~ destas situações sanitári 
i 

as), o que constrasta de modo flagrante com aquela perspectiva 

de orientação 11médico-social11 sugerida na "Introdução". 
i 

B - Acrescenta-se ainda, mesmo a esta metodologia que se pretende 

exclusivamente 11técnica11 (sensu stricto) de abordagem da temá 

tica sanitária em populações indigenas, o recurso a dados te~ 

nioamente questionáveis e não operacionalizáveis para análise 

e avaliação da "Situação Problema11 (V. capítulo 2 - "Situação 

Problema''), o que se deve não apenas, como se admite no proje 

to, às deficiências dos sistemas de·registros de dados quepe~ 

mitarn estabelecer taxas esP.ecificas,de morbidade (realidade, 

aliás, geral do pais como um todo, inclusive nos centros urba- 
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nos), mas porque, mesmo com relação aos dados de mortalidade, 

tata-se que: 

a--- não se esclarece as caracteristicas básicas do sistema de 

gistro utilizado, tanto nos crit~rios para estabelecimento 

cons 

re 

diagn~stico de "causa mortis" '(que de antemão sabemos serem 

problemáticos), nem dos critérios para categorização das popu 

lações ditas 11infantis11 (que devem ser necessariamente escl!!, 

recidos, pois também sabe-se que estes padrões não são absolu 

tamente universais, havendo i~portantes variações já do ponto 

de vista biol~gico e orgânico:entre várias populações - que 

não dizer do ponto de vista sqcial e cultural - o que implic~ 

ria em diferenças bastante significativas de interpretação 

destes dados). 
i 

b - não se garante qualquer espec~ficidade destes dados em rela- 
! 

ção a cada um dos vários ·grupos indigenas (à e:xcessão das ta 
1 

xas de mortalidade II infantil" ! e 11 geral 11 referentes às areas 

indigenas Arara e Parakanã nolperiodo de 1980 a 1984),. que 
1 

sabe-se viverem situações his~Óricas, politicas, sociais, cul 
-1 

turais, econômicas e (portanto •.. )sanitárias bastante distin- 

tas entre si, o que não permite chegar-se à conclusão se de 

fato tais II dados podem ser considerados corno urna anostra dos 

indices ,de mortalidade na região da Amazônia Legal11 (sic) (pg 

5), ou, em Última an~lise, se·~ mesmo possivel estabelecer, 
, , , 

enfim, uma amostra 11generica11 .dos indices de mortalidade indi 

gena na Amazônia Legal, ou estabelecer a metodologia e os cri 

térios para tanto. 

c - nos causa espécie a .inexplicáda omissão de estado de Rondô 

nia dentre os estados inclui dos na II Amazônia Legal 11, em que 

se registrariam 1145 grupos de indios isolados, j~ identifica 

dos" (sic) (pg 4). 

09 00 00 3 0005 
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
COORDENAÇÃO DOS INSTITUTOS DE PESQUISA 

C - O argumento central do projeto indica a necessidade de impl!:. 

mentar urna transformação efetiva do modelo de assistência à sa 

{ide do indio, vigente at~ o momento ( em que as atribufçÕ.es de 

planejamento, execução, supervisão e avaliação estão centrali 

zadas na FUNAI) para um modelo "aberto" (sic) (V.pg.15) em que 

se pretende envolver direta e indiretamente o prÓprio Sistema 

Nacional de sa{ide, na forma e de acordo com os princípios que 

norteiam a "filosofia do ,SUDS" (sic) (V. pg 17 item 32 - "Mode 

lo Proposto"). 

No entanto, os ,desdobramentos da proposta se mostram 

altamente contraditórios :com este mesmo argumento inicial,qua~ 

do se prevê que a coordenação das ações de sa{ide em âmbito na 

cional "esteja a cargo de uma unidade técnica que, na estrutu- 
1 

ra arg::ci.za::iaB da FUNAI, se situa no âmbito da presidência 
1 
! , 

(Y.pg.17, organograma pg ;7: "Modelo Vigente11; e figura 9-04: 

Modelo Proposto), e aind~ mais além, reinvidicando a participa 

ção da FUNAI na P.O.I. (11,Programação Orçamentária·Integrada11do 

SUDS). (V. pg.17; 11Estratégias '1tem 3-7; "Controle de doen- 

ças transmissiveis11 - -item 3-5) sem sequer comprometer-se co 

mo signatária participe do convênio SUDS (o que, ainda numa 

compreensão minima e gen~rica do sistema SUDS, já revela-se in 

confundive1mente comocondição natural e necessária para a par 

ticipação na instância da P.O.I.) - equivoco este que nos cau 

sa, portanto, grande admiração e estranheza. Mesmo quando se 

propõem (pg 17) que "a execução, acompanhamento e avaliação 

das ações de assistência à saúde devem ocorrer com a participa 

ção dos Órgãos federais, estaduais e municipais integrantes do 

SNS11 (sic) (note-se que novamente não se inclui no conjunto 

destas atribuições da alçada do SNS, o planejamento e adminis 

tração de recursos, como nem se garante, no concreto, que se 
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crie um sistema eficaz de avalidção das ações de sa~de por parte 

do SNS) ~~relevante tamb~m notar que mesmo nesses momen 

tos, em que a participação efetiva do SNS no modelo proposto 

parece estar mais definida e formalizada, recorre-se a uma 

retórica 11integracionista11 bem efeita ao teor dos convênios 

11 AIS11 -11 Ações Integradas de sa{i.de" - implementados sobretudo 

nos anos 1985 e 86 (que mantendo a 11independência11 relativa 

dos Órgãos executores das ações de sa{i_de a nivel federal, es 

tadual e municipal, ,propõem apenas a "integração" de suas a 

ções). Estas representam uma fase, de certa forma, preparató 

ria e anterior ao S~DS, e j~ se encontram, portanto, histori 

camente superadas por est~ ~ltimo, onde se propõe mais que a 

simples integração ~os Órgãos a nlvel da execução das ações, 

mas a definitiva unificação do sistema, sustentado por uma 
! 

estrutura funcional!hierarquizada, regionalizada e descentra 

lizada. 

D - Dentre outras inconsistências t~cnicas cabe ~inda ressaltar: 
. 1 

- a ausência de um reiatÓrio detalhado e da respectiva avalia- 

ção da produtividade, em todos os niveis e setores da atual 

estrutura e do modelo vigente de assistência à sa{i.de da FU 

NAI, que permita iocalizar estrangulamentos e analisar suas 

causas. 

a falta de um estudo de como vem se dando o assim chamado 11a 

poio informal" de Órgãos do 11Ministério da Saúde, das Secre 

taria Estaduais de sa{ide e da rede conveniada do INAMPS11 

(sic) (pg 6 - 11A estrutura dos serviços"), o que j~ permiti 

ria, ao menos, uma avaliação gen~rica prévia dos problemas 

a serem abordados por ocasião de um eventual estabelecimento 

de convênio SUDS entre estas partes e a FUNAI (embora tal in 

tenção não seja, em nenhum momento, indicada no texto). 

- tendo em vista a significativa expansão de cerca de 50% dos 
atuais quadros de recursos humanos em saúde de que dispõe a 
tualmente a FUNAI, tal como se propõe no projeto;torna-se in 
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dispensável informar detalhadamente a produtividade global e set~ 

rial (quantitativa e qualitativa) destes quadros, de maneira 

a justificar coerentemente e avaliar a real necessidade de 

sua expansão (exigência elementar não atendida pelo projeto) 

- seguindo a mesma linha de racioc1nio do item anterior, torna 

se mister fazer uma previsão das necessidades especificas de - , , 
distribuiçao destes profissionais por areas, alem de incluir 

entre os indicadores "objetivamente verificáveis" de execução 

do projeto (citados na "Matriz da Estrutura LÓgica" - quadro 

1 pg 14) o item 11pessoal presente em área11, em função do 

mero de profissionais e do tempo de permanência efetiva 

trabalho em ar-ea d.nd.Íg ena , 

tendo em vista; a volumosa aquisição de equipamentos prevista 

pelo projeto (rle microsc~pios a avi~es), tamb~m aqui faz-se 
, 1 . , 

indispensavel jum minuncioso inventario 11d.inâmico11 e setoriali 
1 , , 

zado dos equipamentos ja disponíveis na FUNAI, que inclua 

nu 

para 

seu estado atual de conservação e utilização, citando a fina 

lidade de seu. uso presente', o local, b(s) responsável(veis) 

por seu manejo e/ou util·ização, etc ... 

- Em consequência, se faz necessário também incluir, nesta per~ 

pectiva, os itens: 11 destinação e utilização efetiva II e II esta 

do atual 'de conservação" dos equipamentos na lista dos 11 indi 

cadores objetivamente verificáveis". 

E - Em virios momentos cita-se como componente da estrutura fun - 

cional do projeto o item 11Desenvolvirnento Comunitário" (V.pg. 

10 item 3.1 - 11Generalidades11, pg 13 tabela gráfica da11Estru 

tura Funcional11, pg.15), ao qual, supomos, remetem-se, por 

exemplo, "a demarcação e regularização fundiária11 e o 11apoio 

às atividades produtivas" (V. tabela pg 13), e a 11 Promoção de 

programas de transferênci~ de tecnologia e de fornecimentos a 

gr.icola 11 (V. .item 4 pg. 18). 
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a- Para este componente, embora~ und:s quatro componen- 

tes básicos da Estrutura Funcional do Projeto ( a saber: 11 As 

sistência Médico-Sanitária 11, 11 Controle ,de Doenças Transmissi 

veis", 11Fortalecimento da infra-estrutura de saÚde11 e 11Desen 

volvimento Comunitário"), não se estabelece qualquer parcela 

do orçamento global previsto (talvez supondo tratar-se de com 

ponente já contemplado em outros projetos e atividades da FU 

NAI, o que, de qualquer maneira, não se explica no texto). 

b- Mesmo no caso de se tratar de cornponen~e já contemplado por 

setores de atividades da FUNAI, não se iesclarece seu signifi 

cado exato, sua abrangência, suas diretrizes politicas e téc 

nicas, seus objetivos, ou seu modo de a.rt~culação com os de 

mais componentes da estrutura funcionai proposta, o que tam 

b~m compromete a clareza das diretrize~ politicas e filosÓfi- 
• 1 

cas do proJeto como um todo. 
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As razões, portanto, que fundamentam nosso par~ 

cer são as seguintes: 

- o proj~to se norteia por uma abordagem funcionalista, polltica 
1 

e históricamente superada, da questão saúde. 
1 . 
! 

- o projeto não é compat1vel com as recomendações da 8ª Conferên 
i 

eia Naçional de Saúde, e mais especificamente no que tange ao 
1 
1 -: • - ' , , • 

seu tei:na especifico da "Proteçao a Saude do Ind1011. 

1 
1 - , ,. , ,. 

- o projeto nao e compatível filosofica, metodologica e tecnica- l . 

mente fºm as diretrizes da implantação do SUDS 

o projeto não é compativel com os principios da politica nacio 

nal de.saúde contidos na Constituição promulgada em outubro de 

1988. 
-1 

- o projeto aprese~ta inconsistências imp~rtantes ~ pont~ de vis 

ta técnico-cientifico 

- o projeto apresenta inconsistências por demais significativas 

no plano administrativo-operacional. 

ANEXOS 

I - Relat~rio da 8ª Conferência Nacional de Saúde: 11Pro 
.... ' , , - 

teçao a Saude do Indio" 

II - Extratos da Constituição Brasileira de outubro/1988, 
pertinentes aos temas em questão. 
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PARECER: 

PELAS RAZÕES CITADAS ACIMA, CONSIDERAM)S 

QUE O PRESENTE PROJETO, NA FORMA EM QUE NOS FOI APRESENTA 

DO, É INVIÁVEL DO PONTO DE VISTA POLÍTICO, TÉCNICO-CIENTÍ 

FICO E OPERACIONAL-ADMINISTRATIVO. 

DR. 

• 1 

DRA. PASCALICCHIO 

', '1 , l . ' . ·. "... , . ·~ _.,._ ,,, 

DRA. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 
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