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1 Objeto e objetivos 

As situações regionais de conflito relativas à posse da terra, à exploração de recursos 
naturais e à implantação de grandes projetos de desenvolvimento expõem a trama de interesses 
tanto econômicos quanto sociais que configuram as relações entre os povos indígenas e 
demais segmentos da sociedade nacional (BRASIL, 2002). Esse conflito de caráter territorial-
desenvolvimentista reverbera na saúde indígena, visto que a defesa por uma política de saúde 
diferenciada, pautada nas especificidades culturais de uma população étnico-minoritária, 
compete com uma visão ideológica de integração dos povos indígenas à “cultura civilizada”.

O artigo delineado por este resumo tem como objeto a Política Nacional de Atenção à 
Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI). A PNASPI, instituída com a portaria nº 254 do Ministério 
da Saúde, em 31 de janeiro de 2002, foi resultado de um longo processo de reivindicação dos 
povos indígenas por uma política de saúde diferenciada. Portanto, pode-se dizer que a inserção 
da atenção à saúde indígena em uma política pública nacional faz parte da história recente do 
Brasil. 

Com o principal objetivo de reconstruir o desenvolvimento desta política pública de 
saúde direcionada a uma população com características culturais, sociais e epidemiológicas 
particulares, analisa-se seu surgimento – considerando os eventos precedentes desde 1910 – e 
sua implementação ao longo de 2002 a 2019. Como objetivos específicos deste artigo, procura-
se entender os seguintes pontos: i) as características da PNASPI; ii) em que aspectos é uma 
política de saúde diferenciada; iii) quais são os desafios que enfrenta e iv) sua importância para 
a sobrevivência dos povos indígenas.

2 Questão de pesquisa

Como questão a ser respondida por este artigo, propõe-se a seguinte pergunta: por que há 
necessidade de uma política nacional de saúde específica aos povos indígenas, uma vez que já 
existe o Sistema Único de Saúde desde 1990? 

3 Metodologia 

Este artigo baseia-se em um estudo qualitativo, cujas técnicas de pesquisa utilizadas 
foram: i) pesquisa bibliográfica, ii) pesquisa e análise documental - de fontes primárias e 



558

secundárias -, além de iii) entrevistas semiestruturadas com lideranças indígenas e com servidores 
da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai). As fontes elencadas foram: i) documentos oficiais 
– provenientes da Fundação Nacional da Saúde (Funasa), da Sesai, do Ministério da Saúde 
e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); ii) documentos produzidos pelas 
Organizações Não Governamentais (ONGs), como relatórios, notas e manifestos. A produção 
bibliográfica de outros autores, pertencentes às diversas áreas científicas, e as manifestações 
verbais de atores relevantes sobre a PNASPI em audiências públicas e redes sociais também 
foram fonte para a geração de dados.

4 Discussão dos resultados 

Este artigo baseou-se nos resultados parciais encontrados na dissertação de mestrado em 
Ciência Política, que está em construção. As perguntas orientadoras da dissertação, as quais são 
mais amplas do que a pergunta proposta por este artigo, são: i) o que explica o surgimento em 
2002 de uma política de saúde diferenciada para os povos indígenas e ii) quais são e que fatores 
explicam as contínuas mudanças no desenho institucional da Política Nacional de Atenção à 
Saúde dos Povos Indígenas, e que implicações isso traz para a sua implementação? 

Entretanto, este artigo se limitará a discutir a importância de uma política diferenciada 
aos povos indígenas, passando por suas características, o que possui de diferenciada, os desafios 
que enfrenta e sua contribuição para a sobrevivência dos povos originários brasileiros. 

4.1 Omissão do estado e embrião da política diferenciada

Um dos resultados da pesquisa empreendida aponta para a omissão histórica do Estado 
brasileiro na provisão de ações públicas de saúde permanentes aos povos indígenas. Por outro 
lado, surge uma percepção incipiente da necessidade de uma política diferenciada de saúde a 
eles no início do século XX, no âmbito do Serviço de Proteção ao Índio (SPI).

Quanto à omissão histórica do governo brasileiro, é importante destacar que a 
assistência à saúde dos povos indígenas se inicia de forma extraestatal com os missionários 
católicos e presbiterianos. O Estado brasileiro, de forma precária, oficializa uma política 
pública de cuidado à saúde dos povos indígenas em 1910 com a criação do Serviço de Proteção 
ao Índio e Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN), mais tarde, chamado apenas 
de SPI. Desde então, o trabalho de assistência das missões religiosas coexiste com a política 
de proteção por parte do Estado. E, ainda hoje, observa-se que essa atuação perdura com as 
Organizações Não Governamentais (ONGs), visto que algumas delas são religiosas e são as 
principais fornecedoras de recursos humanos para a política pública de saúde indígena por 
meio de convênio de terceirização com o Ministério da Saúde. A Missão Evangélica Caiuá 
(MEC), fundada em 1928 por um pastor presbiteriano, e o Conselho Indigenista Missionário 
(CIMI), organismo católico, vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e 
criado em 1972, são exemplos de organizações que atuam na área de saúde indígena desde suas 
criações. A Política Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, por outro lado, não abordava a 
questão da saúde indígena até a década de 1990, apesar da principal razão da redução drástica 
e notória dos povos originários1, no Brasil, ser atribuída às epidemias de doenças infecciosas 
(BRASIL, 2002).  

A assistência médico-sanitária da população indígena não foi estruturada de forma 
regular e eficiente pelo SPI, mas o embrião de uma ideia promissora surgiu neste órgão na 
1  No início do século XVI, a população indígena brasileira era estimada em cerca de 5 milhões de pessoas 
passando para 294 mil em 1991 (BRASIL, 2002; IBGE, 2000). 
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década de 1940 (AROUCA; LIMA, 2014). A ideia da política diferenciada foi defendida no 
corpo do SPI, notadamente, por Herbert Serpa – diretor da Seção de Estudos do SPI –, pelo 
médico Noel Nutels, pelo general Rondon e pelos antropólogos Darcy Ribeiro e Roquette-
Pinto (AROUCA; LIMA, 2014). No entanto, a justificativa para a proposta de instituição de 
instrumentos diferenciados para lidar com a saúde da população indígena sustentava-se no 
argumento racista de que essa população estava em um estágio cultural inferior aos “civilizados” 
(idem, p. 68). O trecho a seguir exemplifica o ponto de vista predominante na época, que é 
presente, inclusive, no discurso daqueles que defendiam a sobrevivência dos povos indígenas:

São inegáveis as profundas diferenças e divergências existentes entre a Medicina 
Indígena e a dos civilizados; enquanto aquela se baseia em falso e primitivo conceito 
de vida, e se exerce empiricamente através de práticas supersticiosas e mágicas, a dos 
civilizados se baseia e técnicas e métodos científicos experimentais sob a condição 
da moral civilizada cujos valores se tornam incomparáveis àqueles dos primitivos 
silvícolas (Plano de Serviço Médico para 1947 apud AROUCA; LIMA, 2014, p. 70). 

Tal proposta de política diferenciada de saúde no âmbito do SPI não prosperou naquele 
período, apesar de ter sido importante para se colocar, pela primeira vez, a discussão do tema 
no âmbito dos órgãos públicos. Como um dos assuntos abordados, é relevante mencionar que 
Herbert Serpa registra no Plano de Serviço Médico para 1947 a necessidade de preparação de 
médicos, que participariam do serviço de atenção à saúde dos povos indígenas, em estudos de 
etnologia, “a fim de melhor compreenderem os problemas médico-sanitários das sociedades 
indígenas, além de resolver conflitos possíveis entre doentes e médicos” (idem, p. 69).  

Na década de 1950, foi criado o Serviço de Unidades Sanitárias Aéreas (SUSA), que 
estava vinculado ao Ministério da Saúde (BRASIL, 2002). O SUSA objetivava prestar assistência 
de saúde às populações indígenas e rurais em áreas de difícil acesso, por meio das ações de 
vacinação, atendimento odontológico, controle de tuberculose e outras doenças transmissíveis. 
No entanto, essas ações assumiram um caráter esporádico e apenas emergencial.

4.2 Redemocratização e subsistema de saúde indígena 

De acordo com os documentos e os entrevistados indígenas, nas décadas de 1980 e 1990, 
no contexto de redemocratização do país, a coordenação entre os grupos reformistas da saúde e 
os sanitaristas indigenistas era notável, como se pode observar pela realização concomitante da 
8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) e da 1ª Conferência Nacional de Proteção à Saúde dos 
Povos Indígenas em 1986. A 8ª CNS foi fundamental para a reformulação da Política Nacional 
de Saúde, ao aprovar as diretrizes básicas da reforma sanitária brasileira a serem implementadas 
com o Sistema Único de Saúde (SUS). Enquanto que a 1ª Conferência Nacional de Proteção à 
Saúde dos Povos Indígenas foi um marco, pois ocorreram as primeiras discussões em torno do 
modelo de atenção à saúde dos povos indígenas, com a participação de representantes de várias 
nações indígenas, órgãos públicos e organizações da sociedade civil que atuavam em apoio à 
causa indígena.

Com a promulgação da Constituição Federal em 1988 - considerada “uma das mais 
avançadas sobre a questão indígena” segundo Langdon (1999) - as especificidades étnicas e 
culturais dos povos indígenas, bem como seus direitos territoriais e sociais, foram reconhecidos. 
Também, na Carta Magna, os princípios de universalidade e de igualdade no acesso à saúde 
foram instituídos, além da promessa de políticas públicas garantidoras de tal direito.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação 
(BRASIL, 1988, art. 196).
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Não obstante a redação do artigo 196 da Constituição, a assistência à saúde da população 
indígena pelo SUS ainda não era uma realidade na década de 1990. Uma das explicações para 
isso é que a prestação de cuidados à saúde desses grupos ainda estava sob responsabilidade do 
órgão indigenista, a Funai (BENEVIDES; PORTILLO; NASCIMENTO, 2014). O Subsistema 
de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS) foi criado apenas em 1999 com a Lei Arouca (Lei 
nº 9.836/99) e a PNASPI foi aprovada mais tarde ainda, em 2002 (Portaria nº 254). Como 
esclarece um dos entrevistados indígenas, a PNASPI surgiu “pra fazer o regramento de como 
é que seria feito o atendimento da saúde dos povos indígenas”, visto que já havia sido criado o 
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena no arcabouço do SUS. Assim, na linguagem de outro 
entrevistado indígena, o SUS serve como um “guarda-chuva maior”, uma referência, para as 
ações de saúde da PNASPI.   

4.3 Política diferenciada

Por meio da Lei Arouca (Lei nº 9.836/99), precursora da PNASPI, o modelo de gestão da 
saúde foi elaborado pelo médico sanitarista e deputado federal pelo Partido Popular Socialista 
(PPS), Antônio Sérgio da Silva Arouca (mais conhecido como Sérgio Arouca), para atender 
às especificidades dos povos indígenas, e, ao mesmo tempo, ser integrado ao SUS, criando 
os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs). Os DSEIs correspondem a estruturas 
descentralizadas de organização das ações de saúde, que são delimitadas por, basicamente, 
características étnico-culturais e segundo o acesso aos serviços de saúde no território, e não de 
acordo com os limites geográficos das unidades federativas (BRASIL, 2002). Nesse sentido, 
dos 34 distritos, há alguns que perpassam por mais de um estado, por exemplo, o DSEI Minas 
Gerais e Espírito Santos (dois estados) e o DSEI Litoral-Sul (cinco estados), enquanto há 
estados em que mais de um DSEI está localizado, por exemplo, o estado do Amazonas, onde 
há nove DSEIs, e o estado do Pará, com sete DSEIs. Quanto à gestão dos DSEIs, eles estão 
a cargo de um (a) coordenador (a) que é nomeado (a) pelo Ministério da Saúde e, por ser um 
cargo comissionado, nem sempre é um (a) servidor (a) de carreira do Ministério. Segundo 
entrevistados, uma das principais queixas dos povos indígenas é que esses cargos são ocupados 
por pessoas que desconhecem a PNASPI e o território do distrito, ou não são da área da saúde 
ou, até mesmo, não entendem sobre gestão. Nesse sentido, a escolha deste (a) coordenador (a) 
é politicamente interessada, baseado na barganha de cargos pelos partidos políticos alinhados 
com o governo executivo. 

O modelo de gestão regional da PNASPI, por meio de DSEIs, foi pensado para 
que eles estivessem vinculados mais ao controle federal e, portanto, menos suscetíveis às 
oscilações de interesses dos governos locais, o que constitui um caminho contrário em relação 
à municipalização do SUS, mas que atende à diferenciação necessária à saúde indígena de 
acordo com entrevistados. Essa peculiaridade da Política é necessária, pois conflitos territoriais 
locais são recorrentes nas regiões onde os indígenas vivem e, muitas das vezes, há relação 
de parentesco ou confiança entre prefeitos e inimigos dos povos indígenas, ou então, esses 
próprios prefeitos são os inimigos envolvidos nos conflitos. 

Os DSEIs correspondem a unidades desconcentradas do nível federal que passaram a ser 
autônomas administrativamente partir de 2010, concomitante ao período em que a gestão central 
da PNASPI passou da Funasa para a Sesai. Portanto, os mecanismos de acompanhamento, 
monitoramento, execução orçamentária e fiscalização seguem as mesmas diretrizes dos demais 
órgãos da administração pública federal, inclusive dos órgãos de auditoria interna, como o 
Departamento Nacional de Auditoria do SUS e a Controladoria Geral da União, e de auditoria 
externa, realizado pelo Tribunal de Contas da União (SESAI, 2018). A Sesai, por sua vez, 
também é submetida ao acompanhamento e à fiscalização, que são realizados principalmente 
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pelo Ministério Público Federal (ibidem). Os Relatórios de Gestão produzidos pela Sesai, os 
Relatórios Anuais de Gestão apresentados por cada DSEI, e os relatórios exigidos às conveniadas 
são os instrumentos de prestação de contas submetidos aos órgãos de controle interno e externo 
do governo federal e os principais mecanismos de monitoramento regular das atividades do 
subsistema de saúde indígena (ibidem).

Os DSEIs se articulam com a rede do SUS, para referência e contrarreferência2, por 
meio das Casas de Saúde Indígena (Casais) e de forma pactuada com os gestores municipais e 
estaduais. Nesse sentido, nas aldeias, o atendimento é voltado para a atenção básica (promoção, 
prevenção e primeiros socorros) por meio de equipe multidisciplinar e uma unidade básica 
de saúde, e o acesso aos serviços de maior complexidade (média e alta complexidade), como 
realização de exames (média complexidade) e internações ou cirurgias (alta complexidade), 
está disponível apenas nas clínicas e hospitais públicos municipais e estaduais. Nas Casais, 
serviços de apoio aos pacientes encaminhados à rede do Sistema Único de Saúde são realizados, 
como: i) recebimento, alojamento e alimentação dos pacientes e de seus acompanhantes; ii) 
assistência de enfermagem ininterrupta; iii) marcação de consultas, de exames e internação 
hospitalar; além de iv) promoção de atividades de educação em saúde, de produção artesanal e 
de atividades de lazer (BRASIL, 2002). 

Quanto à composição das equipes multidisciplinares, observam-se duas peculiaridades. 
Uma é a obrigatoriedade de os agentes comunitários de saúde serem indígenas, sendo que 
há dois tipos: os Agentes Indígenas de Saúde (AIS) e os Agentes Indígenas de Saneamento 
(AISAN). E a outra peculiaridade é que, por necessidade, essas equipes podem contar com 
antropólogos e intérpretes, visto que há, atualmente, 305 povos indígenas no Brasil, falantes de 
274 idiomas, o que confere grande diversidade cultural e linguística que precisa ser levada em 
conta nos atendimentos. 

Além do modelo de gestão por meio dos DSEIs, outros pontos encontrados na pesquisa 
como aspectos que tornam a PNASPI diferenciada são: 

1. A forma de contratação dos profissionais de saúde por conveniadas, de forma terceiriza-
da, e não por concursos públicos. 

2. A Sesai é a única secretaria com atribuição de execução de serviço dentro do Ministério 
da Saúde.

3. O financiamento da saúde indígena, no âmbito da atenção básica, é de responsabilidade 
da União, com o repasse feito diretamente desta, por meio da Sesai, para os DSEIs, ou 
seja, diferentemente do que ocorre como padrão no SUS.

4. A consideração das especificidades culturais e epidemiológicas dos povos indígenas. 
Como:

a. A diferença da faixa etária das mães indígenas em relação às não-indígenas.

b. A crença sobre o processo de doença e cura. 

c. A presença de pajés, raizeiros e benzedeiras.  

d. O uso de ervas medicinais.

e. A importância das parteiras.

2  Referência significa o encaminhamento do usuário de saúde ao atendimento em níveis de especialização 
mais complexos (como para especialidades ou para hospitais) e a contrarreferência é o encaminhamento para o 
menor grau de complexidade, por exemplo, para unidade de saúde.
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Em relação ao primeiro ponto, a forma de contratação dos profissionais de saúde por 
conveniadas, que são, em sua maioria, Organizações Não Governamentais, é a forma que tem 
mais bem atendido às especificidades indígenas de acordo com os entrevistados indígenas, 
profissionais da saúde indígena e servidores da Sesai, apesar de ainda não ser a forma ideal. 
Segundo entrevistados, a forma de contratação por concursos públicos apresenta o problema de 
não fixar o profissional de saúde no território indígena após o período probatório de três anos. 
As principais razões para isso são que o território indígena é, geralmente, afastado dos centros 
urbanos, apresenta escassez de recursos para o trabalho e é precário em estruturas de transporte, 
moradia e saneamento básico. O afastamento dos centros urbanos significa, em alguns casos, 
que o profissional leva, até mesmo, dias para chegar à área indígena e precisa permanecer 
dezenas de outros dias longe de suas famílias. Como o relatado por uma entrevistada, há áreas 
indígenas, como as do povo ianomâmi, em que são necessárias quatro horas de voo dentro da 
floresta amazônica para chegar até o DSEI. Ou como as áreas indígenas do DSEI do Vale do Rio 
Javari, no Amazonas, onde os profissionais de saúde levam cerca de 14 dias dentro de um barco 
para chegar até a área indígena e precisam permanecer lá por 40 a 60 dias. 

Quanto ao segundo ponto, a Sesai ser a única secretaria executiva do Ministério da Saúde, 
isso é fruto de reivindicação dos povos indígenas, devido à ineficácia na prestação da saúde a 
eles pelos municípios e pela Funasa (entre 1999 e 2010). Além do problema já mencionado 
dos conflitos locais, entrevistados relataram casos de desassistência pelos municípios. Uma das 
situações comuns era a informação incorreta ao indígena que procurava uma unidade de saúde 
municipal que a prestação à sua saúde era atribuição da Funai. 

Sobre o terceiro ponto, o financiamento ser de responsabilidade primeira da União, 
portanto, diferenciando-se do modelo tripartite do SUS, em que União, Estados e Municípios 
dividem essa atribuição, é outra particularidade. No caso da PNASPI, estados e municípios 
podem financiar de forma complementar, mas não de forma obrigatória como é no SUS. Essa 
particularidade reforça o controle da União sobre a atenção básica dos povos indígenas e é 
coerente ao posicionamento majoritário dos povos de serem contrários à municipalização da 
saúde indígena. 

A respeito das especificidades dos povos indígenas, consideradas na PNASPI, é 
importante destacar que, atualmente, são catalogadas 305 etnias no Brasil, portanto, o que será 
destacado como especificidade pode ser verdade para algumas etnias, mas não para outras. Por 
exemplo, mulheres indígenas se tornam mães em uma idade média inferior à das mães não-
indígenas, o que significa necessidade de adaptação do Programa de Saúde da Mulher do SUS 
a essa realidade. Também é verdade para algumas etnias que a consulta a pajés, benzedeiras e 
raizeiros, assim como o uso de ervas medicinais, são prioritários em relação à consulta com o 
médico ou enfermeiro e ao uso de medicamentos alopáticos, visto que, para os povos indígenas, 
de forma mais generalizada, o processo de doença-cura não se restringe ao aspecto físico, ele 
é emocional e espiritual também. Nesse sentido, a medicina científica será útil para tratar os 
sintomas físicos da doença, mas a cura se dá de forma holística. Uma outra especificidade, mas 
que não pode ser generalizada, é que as parteiras são essenciais para algumas comunidades 
indígenas, porque se acredita que podem prever o futuro do bebê cujo nascimento é auxiliado por 
elas. Nesse sentido, a consideração dos “sistemas de representações, valores e práticas relativas 
ao adoecer e buscar tratamento dos povos indígenas, bem como seus próprios especialistas” é 
uma das principais razões para que exista a PNASPI (BRASIL, 2002). 

4.4 Principais desafios

A PNASPI é uma política recente e que, combinada a seu caráter inovador, apresenta, 
naturalmente, muitos desafios a serem enfrentados. Em relação a eles, foram destacados os 
seguintes: 
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1. Recentes tentativas de retrocessos nos direitos conquistados por meio do argumento 
ideológico de “integração”.

2. Nomeação de coordenadores de DSEIs por critérios estritamente políticos, desres-
peitando o perfil definido pelos indígenas nas suas instâncias de controle social.

3. Dificuldade de fixar profissionais de saúde, principalmente médicos. 

4. Alta rotatividade de profissionais de saúde e de gestores. 

5. Desrespeito à consulta prévia e informada postulada pela Convenção 169, da Orga-
nização Internacional do Trabalho (OIT), da qual o Brasil é signatário.

6. Custo mais elevado das ações de saúde indígena em relação à saúde da população 
não indígena. 

7. Sobrevalorização da responsabilidade dos AISs e AISANs para a garantia da dife-
renciação da PNASPI. 

8. Dificuldades operacionais no Sistema de Informação de Atenção à Saúde Indígena 
(SIASI). 

Alguns desses desafios originam das particularidades já mencionadas, portanto, 
dispensam maiores explicações e, outras, serão um pouco mais aprofundadas. Quanto ao 
discurso ideológico de “integração”, é importante destacá-lo como uma tentativa de retrocesso 
nos direitos conquistados pelos povos indígenas no que concerne à saúde diferenciada, pois 
“integrar” os povos à cultura e aos modos de vida dominantes no Brasil significa negar-lhes 
o direito à preservação de suas especificidades, tornando desnecessária a PNASPI e outras 
políticas indigenistas, como a de demarcação de terras. 

Quanto à nomeação de coordenadores de DSEIs por critérios estritamente políticos, 
cabe a fala de um dos entrevistados indígenas:

O que nós temos que é negativo? São as indicações políticas. Essas indicações políticas 
junto à coordenação dos DSEIs têm trazido para gente grandes prejuízos, porque 
cada um daqueles que chegam tem uma visão. A visão qual é? Atender os pedidos e a 
vontade do seu padrinho político, aquele que o indicou. Nós, povos indígenas, somos 
os que menos são vistos neste processo. E aí tem trazido para gente grandes impactos, 
grandes danos de forma irreparáveis. Então a gente vai precisar rever este modelo 
de indicação. A gente conseguiu construir um perfil do tipo de coordenador que a 
gente precisa para o distrito, que ele seja oriundo da saúde pública, que ele tenha 
formação na área, que não seja de indicação política.  Mas a Casa Civil brasileira 
não concordou. Disse que isso é prerrogativa do mandatário, tanto as indicações para 
a Sesai quanto dos distritos, dos coordenadores dos distritos. Isso sai tudo da Casa 
Civil. E já tivemos de toda ordem, até sapateiro como coordenador, que não sabia 
absolutamente nada de saúde indígena. Então para você tratar de saúde pública, 
você tem que ser da área. Então para gente é uma coisa que não funciona são essas 
indicações (Entrevistado indígena). 

 
Um outro desafio é a fixação de profissionais de saúde, principalmente médicos. A falta 

de médicos nas aldeias, que foi uma realidade momentaneamente superada pelo Programa 
Mais Médicos a partir de 2013, voltou a ser uma dificuldade a partir da saída dos médicos 
cubanos do Programa no final de 2018. De acordo com entrevistados, há indígenas que se 
consultaram pela primeira vez com um médico apenas a partir do Programa. Além de suprirem 
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a carência de profissionais da área médica, os médicos cubanos foram exitosos na atuação em 
áreas indígenas, pois, devido às suas formações acadêmicas, tinham habilidade em atuar com 
escassez de recursos e de criarem relações de confiança com os povos. Como há resistência dos 
médicos brasileiros na ocupação dessas vagas, existe o risco de precarização do atendimento e, 
consequentemente, das condições de saúde das populações indígenas. 

Eu acho que Cuba merece todo o prestígio do Brasil, porque eles fizeram uma 
grande missão aqui. A gente lamenta muito, só lamenta, porque acho que o governo 
mexeu em algo que estava funcionando. E ele não teve essa sensibilidade de ver 
essa especificidade, entendeu? Eu fico muito triste, porque a gente já começa a ver 
algumas desassistências ... algumas necessidades mais gritantes mesmo. Porque 
assim ... não é tudo que o enfermeiro pode fazer, não é tudo que o técnico pode fazer, 
néh (Entrevistada indígena). 

Esse problema da escassez de médicos, quanto de outros profissionais de saúde, é, 
inclusive, tema de um projeto de lei3, o qual pretende criar um órgão de serviço social autônomo 
de direito privado, denominado Instituto de Saúde Indígena (INSI). Esse órgão pretende 
ser, portanto, sem fins lucrativos, mantido com recursos da Sesai, e poderá ser responsável, 
integralmente, pelo atendimento de saúde aos indígenas no lugar das conveniadas e da própria 
Sesai. A criação desse Instituto divide opiniões, visto que, sob a configuração proposta, o instituto 
não seria obrigado a cumprir as exigências dos processos públicos de licitação e contratação 
de profissionais via concurso público (PELLEGRINI, 2014). Isso é analisado pelos favoráveis 
à proposta como uma modernização da gestão, pois permitiria maior agilidade na aquisição 
de recursos materiais e humanos, no entanto, é visto pelos contrários como um “atestado da 
ineficiência da Sesai”, uma vez que seria criado um novo órgão, mas privado, para realizar as 
atribuições conferidas à Sesai (idem, p. 1). Ademais, a criação do INSI parece uma estratégia 
para que a política de saúde indígena seja alijada da saúde pública, relegando-a à lógica de 
mercado.

Também é um desafio os representantes governamentais dialogarem com os povos 
indígenas ao realizarem alteração na PNASPI, o que corresponde à exigência de consulta 
prévia e informada estabelecida pela Convenção Internacional 169 (BRASIL, 2004). Por 
exemplo, no início de 2018, o atual Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, tentou alterar 
unilateralmente a forma de organização da PNASPI, o que poderia significar a municipalização 
da saúde indígena e representaria um desrespeito claro à necessidade de consulta prévia e 
informada para todas as decisões que afetam diretamente os povos indígenas. 

No que concerne ao custo mais elevado das ações de saúde indígena em comparação ao 
custo da saúde para a população não indígena é importante destacar o aspecto polêmico deste 
ponto. Defende-se, nesta pesquisa, que a economia de recursos financeiros pode ser realizada, 
assim como um controle mais rígido dos contratos de gestão com as conveniadas, para que 
desvios de finalidade do dinheiro público sejam minimizados. Entretanto, como observa o ex-
secretário da Sesai, Marco Antônio Toccolini, a PNASPI é responsável por obras de saneamento 
nas áreas indígenas, as quais são empreendimentos caros, além de serem necessários gastos 
significativos com transporte terrestre, fluvial e, até, aéreo devido às distâncias geográficas e às 
dificuldades de acesso à terra indígena (CDH, 2019). 

É importante observar que a PNASPI é uma política de atenção básica voltada para 
os indígenas aldeados, o que estimula uma discussão tanto sobre os gastos logísticos para 
encaminhamento dos pacientes para a realização de exames, alguns destes simples, que 
poderiam ser feitos nas próprias aldeias, quanto para a questão dos indígenas que vão às aldeias 

3  Projeto de Lei n° 3501/2015, o qual foi apresentado pelo poder executivo em três de julho de 2015 e sua 
situação atual (28 de outubro de 2019) é descrita pela Câmara de Deputados como “Aguardando Designação de 
Relator na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP)” (CÂMARA, 2019).
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esporadicamente e que nem sempre são contabilizados como usuários do sistema, além da 
questão dos indígenas urbanos que estão descobertos pela Política. 

Quanto à sobrevalorização da responsabilidade dos AISs e AISANs para a garantia da 
diferenciação da PNASPI, essa análise está presente na pesquisa de Pedrana et. al. (2018) e é 
uma crítica à execução da Política, pois, segundo os autores, ela ainda não teria alcançado seu 
aspecto “diferenciado”. Em resumo, a pesquisa dos autores concluiu que a formação dos AISs 
e AISANs está focada na qualificação na área biomédica, em detrimento da qualificação dos 
agentes nos conhecimentos indígenas tradicionais, além de que a identidade indígena desses 
agentes comunitários é considerada suficiente para que o aspecto intercultural da Política 
esteja sendo contemplado. Para este artigo, este ponto é considerado como mais um desafio da 
PNASPI e não uma desqualificação da PNASPI como política diferenciada. A diferenciação 
está manifesta em outros atributos já alcançados pela Política, como o modelo de gestão, a 
composição das equipes multidisciplinares e a presença assegurada pela Política de pajés, 
benzedeiras, raizeiros e parteiras. Além disso, segundo entrevistados, tem-se estimulado a 
profissionalização de indígenas em cursos da área da saúde, o que significa que os indígenas 
não estarão nas equipes apenas como agentes comunitários, mas, também, como médicos, 
enfermeiros, dentistas. 

Em relação ao Sistema de Informação da Saúde Indígena (SIASI), a alimentação 
deficitária no sistema deve-se às subnotificações, às deficiências técnicas de processamento 
das informações e à baixa comunicação com outros sistemas do Ministério da Saúde, o que 
dificulta “a elaboração de uma análise situacional mais consistente acerca das condições de 
saúde da população, bem como a produção de informações para o planejamento mais eficaz da 
assistência e da resolutividade das ações de saúde” (SESAI, 2018, p. 16). 

5 Conclusão 

A chamada política indigenista tutelar, por meio do SPI, em 1910 e, mais tarde, com a 
Fundação Nacional do Índio (Funai), criada em 1967, pautou-se, originalmente, pela assimilação 
dos povos indígenas à sociedade brasileira com base no pressuposto de que os povos indígenas 
deixariam de existir, paulatinamente, como grupos culturalmente diferenciados (GARNELO, 
2012; BANIWA, 2012). No entanto, essa presunção mostrou-se infundada, visto que a população 
indígena continua existindo como também tem aumentado. De acordo com o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE, 2012), o crescimento da população indígena foi expressivo 
e acima da expectativa do Instituto entre 1991 e 2010. Esse aumento deveu-se, em grande 
medida, pela melhoria das condições de saúde após a implantação do Subsistema de Saúde 
Indígena (a partir de 1999) e mais fortemente, após a instituição da PNASPI (a partir de 2002) 
de acordo com relatórios da Funasa e da Sesai e com entrevistados. Diferentemente, o IBGE 
atribui o crescimento demográfico indígena, principalmente, ao aumento do número de pessoas 
que se reconhecem como indígenas (IBGE, 2012)4. De qualquer forma, pode-se afirmar que a 
amplificação da população indígena significa vitalidade cultural, o que robustece suas pautas de 
reivindicação por direitos ligados à diferenciação étnica. 

A PNASPI é responsável por levar o SUS mais próximo às aldeias, o que significa 
contribuir com a universalidade pretendida pela política pública de saúde. Além disso, a PNASPI 
possibilita melhorar as condições de saúde de uma parte da população brasileira que vive em 
condições precárias e que apresenta um duplo distanciamento dos serviços e bens de saúde 
públicos: i) a distância significativa das aldeias até os centros urbanos e ii) a distância em relação 
4  O Censo 2000 revelou que a população declarada indígena passou de 294 mil para 734 mil em apenas 
nove anos (1991 a 2000). O Censo 2010 indicou um número ainda maior, cerca de 818 mil indígenas no território 
brasileiro. 
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à compreensão do processo doença-cura pela medicina científica e pelas práticas tradicionais 
em saúde dos povos indígenas. O segundo aspecto de distanciamento está compreendido no 
que se entende como especificidades dos povos indígenas, que é o fator que mais justifica uma 
política de saúde diferenciada. 

A PNASPI não é uma política de saúde paralela ao SUS. Como explica um entrevistado 
indígena, o SUS serve como um “guarda-chuva maior”, uma referência, para as ações de saúde 
da PNASPI. Nesse sentido, são complementares e não concorrentes. Mais do que isso, por 
meio da PNASPI, o SUS consegue ampliar sua cobertura e diminui as iniquidades em saúde 
dos povos originários, ou seja, aprimora o cumprimento de seus princípios, especialmente, o 
de universalidade e o de equidade. Dessa forma, a importância da PNASPI está na articulação 
entre os saberes indígenas e não indígenas em saúde, na melhoria das condições de vida das 
populações indígenas, sendo imprescindível para a sobrevivência dos povos e de suas culturas.

(...) o subsistema não é um sistema paralelo, ele é um sistema dentro do SUS.  Só que ele 
é um braço do SUS, que vai até os povos indígenas, aonde o município não consegue 
chegar porque não tem estrutura, não tem perfil para chegar.  E o subsistema consegue 
fazer isso, consegue trazer esse resultado.  E aí a gente tem o SUS como um guarda-
chuva maior.  Como um suporte de referência para a média e alta complexidades. Que 
é justamente aí que entra a importância dos estados e dos municípios. Que é fazer 
essa atenção secundária e terciária.  O subsistema faz a atenção primária dentro da 
aldeia, ou seja, ele faz o diagnóstico, faz a associação da medicina tradicional, porque 
o subsistema não pode ser um sistema único resolutivo e exclusivo da saúde indígena, 
ele é complementar ao sistema de saúde tradicional. O sentimento da importância do 
subsistema é esse. Primeiro, a nossa forma de autocura e autocuidado, que leva em 
consideração a presença da parteira, dos nossos especialistas sagrados, do Pajé, as 
nossas ervas medicinais. A partir dos agravos é que o subsistema entra, para fazer 
primeiro a prevenção.  Quando não se consegue fazer ela de forma totalmente, aí que 
vem o sistema de cura, que é o processo medicamentoso. Mas aí tem que considerar 
itinerário terapêutico da medicina tradicional. Então nós temos esses vários sistemas 
que eles têm por obrigação se dialogarem.  E essa é a importância do subsistema.  
Essa filosofia, esse modelo o município não entende, o estado não entende.  Esse 
modelo o Ministério da Saúde não entende.  Mas o subsistema entende (Entrevistado 
indígena). 

De acordo com a antropóloga Vera Lopes, da Sesai, as culturas indígenas refletem “seu 
universo cosmológico de compreensão e interpretação do mundo, da noção de pessoa e sua 
percepção sobre o próprio corpo”. Dessa forma, quanto mais a PNASPI dialogar com esses 
diferentes universos, há maiores chances de sucesso na busca por soluções que promovam a 
saúde em cada comunidade. A antropóloga ressalta que é um grande desafio para os profissionais 
de saúde que atuam com populações indígenas estabelecer o diálogo intercultural, no sentido 
de ser capaz de levar informações, tecnologia e propostas da medicina ocidental e, ao mesmo 
tempo, observar e valorizar os conhecimentos, as práticas e os cuidados tradicionais, os quais 
são particulares de cada povo. Como ela observa, “o encontro e o diálogo desses saberes podem 
originar tanto impasses e conflitos quanto soluções que irão influenciar na qualidade de vida 
dessas comunidades”.
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