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  •  Lei nº 8.080, de 19/12/1990
Dispõe sobre conjunto de ações e serviços que constitui o 
Sistema Único de Saúde (SUS)

  •  Lei nº 8.142, de 28/12/1990.
Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 

    • Lei nº 9.836, de 23/07/1999 – Lei Arouca
Incluiu o capítulo V na Lei 8080/90, instituindo o Subsistema 
de Atenção à Saúde Indígena 

  • Lei nº 12.314, de 19/08/2010.
Altera a estrutura regimental da Funasa e transfere compe-
tências relativas à saúde indígena para o Ministério da Saúde

  • Decreto nº 7.508, de 28/06/2011.
Regulamenta a Lei no 8.080, para dispor sobre a organiza-
ção do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde 
e a articulação interfederativa

  • Decreto nº 8.065, de 07/08/2013
Aprova a Estrutura Regimental do Ministério da Saúde

  • Portaria/MS  nº 254, de 31/01/2002
Aprova a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos In-
dígenas

  • Portaria nº 755, de 18/04/2012 
Dispõe sobre a organização do controle social no Subsiste-
ma de Atenção à Saúde Indígena



A Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) é a área 
do Ministério da Saúde responsável por coordenar a Polí-
tica Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e 
todo o processo de gestão do Subsistema de Atenção à 
Saúde Indígena (SasiSUS), no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Criada em outubro de 2010, a SESAI 
surgiu a partir da necessidade de reformulação da 
gestãogestão da saúde indígena no país, demanda reivindicada 
pelos próprios indígenas durante as Conferências Nacio-
nais de Saúde Indígena. 

Implementar um novo modelo de gestão e de atenção  
no âmbito do  Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, 
articulado com o SUS (SasiSUS),  descentralizado, com 
autonomia administrativa, orçamentária, financeira e 
responsabilidade sanitária dos 34 Distritos Sanitários Es-
peciais Indígenas (DSEI).

Entre as atribuições da SESAI destacam-se:

   • Desenvolver ações de atenção integral à saúde 
indígena e educação em saúde, em consonância com as 
políticas e os programas do SUS e observando as práticas 
de saúde tradicionais indígenas;

   • Planejar e coordenar as ações de saneamento e 
edificações de saúde indígena;

      • Articular com estados e municípios e organiza-
ções não-governamentais ações de atenção à saúde indí-
gena, respeitando as especificidades culturais e o perfil 
epidemiológico de cada povo;

   • Promover o fortalecimento do controle social no 
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena; 

Para executar essas ações, a estrutura administrativa da 
SESAI conta com:  

   • 3 departamentos: Departamento de Gestão da 
Saúde Indígena (DGESI) Departamento de Atenção à 
Saúde Indígena (DASI),  Departamento de Saneamento e 
Edificações de Saúde (DSESI).

      • 34 DSEIs  (Distritos Sanitários Especiais Indíge-
nas): unidade gestora descentralizada do Subsistema, 
responsável pela execução de ações de atenção à saúde 
nas aldeias e de saneamento ambiental e edificações de 
saúde indígena. Os Distritos foram divididos por critérios 
territoriais, tendo como base a ocupação geográfica das 
comunidades indígenas. Os DSEIs abrangem mais de um 
municípiomunicípio e em alguns casos mais de um estado (ver 
mapa). 

   • 360 Polos Bases: localizados na sua maioria em 
terras indígenas, são unidades de apoio aos DSEI e às 
Equipes Multiprofissionais de Saúde Indígena (EMSI) que 
atuam nas aldeias. Cada Polo Base cobre um conjunto de 
aldeias.

      • 66 CASAIs (Casa de Saúde Indígena): localizada 
em municípios de referência dos distritos,  a CASAI é um 
serviços de apoio aos pacientes encaminhados à rede do 
SUS para tratamento. Fornece alojamento e alimentação 
para pacientes e acompanhantes. Presta assistência de 
enfermagem e é responsável por marcar e acompanhar 
os indígenas em consultas, exames complementares ou 
internação hospitalainternação hospitalar. 

   • 966 Postos de Saúde: localizados nas aldeias, são 
unidades de saúde para atendimento aos indígenas.

A população indígena brasileira 
é de 817  mil *, sendo: 

   • 665 mil indígenas distri-
buídos em 5.510 aldeias**

   • 305 povos diferentes, 
falantes de cerca de 274 línguas

   •  688 terras indígenas 
(60,4 % regularizadas)

* (IBGE, 2010)
** (SIASI/MS 2012)

A população indígena 
está distribuída em todas 
as regiões do Brasil.
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