
UN
ID

AD
E 

III
 

ÀREA TEMÁTICA I - AIS E AISAN
PROMOÇÃO DA SAÚDE NO 

TERRITÓRIO INDÍGENA

MINISTÉRIO DA SAÚDE

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE 
AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 
(AIS) E AGENTES INDÍGENAS DE 

SANEAMENTO (AISAN)

BRASÍLIA – DF
2016







Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde.
Programa de Qualificação de Agentes Indígenas de Saúde (AIS) e Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN) / Ministério da Saúde, 

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Departamento de Gestão da Educação na Saúde. – Brasília : Ministério da Saúde, 
2016.

16 v. : il. 

Conteúdo: Área temática I – AIS e AISAN: Promoção da saúde no território indígena: Unidade I: territórios e povos indígenas no Brasil, 
Unidade II: saúde, doença e atenção nos territórios indígenas, Unidade III: políticas de saúde e atenção primária no Brasil e na saúde indígena, 
Unidade IV: promoção e educação em saúde indígena; Área temática II – AIS: processo de trabalho do agente indígena de saúde: Unidade I: 
processo de trabalho e planejamento em saúde; Área temática III – AIS: Ações de prevenção a agravos e doenças e de recuperação da saúde 
dos povos indígenas: Unidade I –Saúde da família indígena, volumes 1, 2, 3, 4, Unidade II: a saúde do jovem, do adulto e do idoso, volumes 1 
e 2, Unidade III: saúde e natureza; Área Temática II – AISAN: Prevenção e operacionalização de ações e procedimentos técnicos na área de 
saneamento: Unidade I: ambiente e saúde, Unidade II: manejo das águas, dos esgotos e dos resíduos sólidos; Área temática III – AISAN: O 
processo de trabalho do AISAN: Unidade I: produção de informação em saneamento e saúde ambiental no contexto da atenção básica aos 
povos indígenas, Unidade II: Processo de trabalho do AISAN e sua atuação na equipe de saúde.

ISBN 978-85-334-2382-4 Obra completa
ISBN 978-85-334-2385-5 Área Temática I – AIS e AISAN, Unidade III

1. Saúde indígena. 2. Educação na saúde. 3. Formação profissional em saúde. I. Título.

CDU 614(81=082)

Catalogação na fonte – Coordenação-Geral de Documentação e Informação – Editora MS – OS 2016/0327

Título para indexação
Qualification Program for Indigenous Health Agents (AIS) and Indigenous Sanitation Agents (AISAN)

Esta obra é disponibilizada nos termos da Licença Creative Commons – Atribuição – Não Comercial 
– Compartilhamento pela mesma licença 4.0 Internacional. É permitida a reprodução parcial ou total 
desta obra, desde que citada a fonte. A coleção institucional do Ministério da Saúde pode ser aces-
sada, na íntegra, na Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde: <www.saude.gov.br/bvs>.

Elaboração, distribuição e informações
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Departamento de Gestão da Educação na Saúde
Coordenação-Geral de Ações Técnicas em Educação na Saúde
Diretoria de Gestão da Educação na Saúde
Esplanada dos Ministérios, bloco G, sala 725
CEP: 70058-900 – Brasília/DF
Telefone: 55 (61) 3315-3814 / 3315-3630
Site: www.saude.gov.br/sgtes
E-mails: sgtes@saude.gov.br / deges@saude.gov.br

Coordenação
Alexandre Medeiros de Figueiredo
Antônio Alves de Souza
Gleisse de Castro Fonseca
Hêider Aurélio Pinto
Mônica Diniz Durães
Rivaldo Venâncio da Cunha
Rui Arantes

Organização e revisão
Lanusa Terezinha Gomes Ferreira
Monica Diniz Durães
Rui Arantes

Coordenação pedagógica e revisão técnica
Sofia Beatriz Machado de Mendonça
Renata Palópoli Pícoli
Rui Arantes

Coordenação de área temática
Ana Lúcia de Moura Pontes
Ana Paula Massadar Morel
Érika Kaneta Ferri
Evelin Plácido dos Santos
Maurício Soares Leite
Patrícia Rech Monroe
Vânia Fernandes Rabelo

Colaboração técnica
Gleisse Castro Fonseca
Danielle Soares Cavalcante
Luciana de Oliveira Fernandes
Lucimar Correa Alves
Vera Lopes dos Santos

Revisão geral
Antônio Alves de Souza
Danielle Soares Cavalcante
Gleisse de Castro Fonseca
Lucimar Correa Alves
Vera Maria Borralho Bacelar

Colaboração
Leila Resende Castro Herculano
Luciana de Oliveira Fernandes
Maria Emilia Aracema
Vera Lopes dos Santos

Revisão SESAI
Danielle Soares Cavalcante
Flávia Carneiro Nunes
Gabriel Cortês
Marcelo Alves Miranda
Maria Angélica Fontão
Mariana Vaz Tassi
Vera Maria Borralho Bacelar

Normalização
Delano de Aquino Silva – Editora MS/CGDI

Ilustração
Wanick Correa Flores

Capa, projeto gráfico e diagramação
MV Agência

Impresso no Brasil / Printed in Brazil

2016 Ministério da Saúde.

Tiragem: 1ª edição – 2016 – 44 exemplares

Ficha Catalográfica



ÀREA TEMÁTICA I - AIS E AISAN
Promoção da Saúde no Território Indígena

UNIDADE III

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Departamento de Gestão da Educação na Saúde

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE 
AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE (AIS) 

E AGENTES INDÍGENAS DE 
SANEAMENTO (AISAN)

BRASÍLIA – DF
2016





Ordenar a formação de recursos humanos para o Sistema Único de 
Saúde (SUS) por meio do planejamento, coordenação e apoio às 
atividades relacionadas ao trabalho e à educação na área de saúde 

tem sido um compromisso constante do Ministério da Saúde, sobretudo, 
a partir da criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde (SGTES). 

Para garantir o direito à saúde, previsto na Constituição Federal e no âm-
bito de seu escopo de atuação, a SGTES realiza parcerias com as demais 
secretarias do Ministério da Saúde, bem como com as Escolas Técnicas do 
SUS (ETSUS), docentes e profi ssionais de saúde de instituições de ensino 
e de serviços de saúde. A partir dessas parcerias, a SGTES defi ne diretrizes 
para a formação e qualifi cação dos profi ssionais, produzindo materiais di-
dáticos e de apoio ao desenvolvimento dos cursos, sob a coordenação do 
Departamento de Gestão da Educação na Saúde (DEGES)/Coordenação 
Geral de Ações Técnicas da Educação na Saúde. 

Este material é uma ação conjunta entre a Secretaria de Gestão do Tra-
balho e da Educação na Saúde (SGTES) e a Secretaria Especial de Saúde 
Indígena (SESAI) em parceria com a Fiocruz Mato Grosso do Sul, a partir 
do reconhecimento da importância da missão do Agente Indígena de Saúde 
(AIS) e do Agente Indígena de Saneamento (AISAN) no contexto da quali-
fi cação das ações de saúde junto às famílias indígenas.

Os AIS e os AISAN estão distribuídos em todas as regiões do país e con-
tribuem signifi cativamente para os avanços e as melhorias da saúde dos 
povos indígenas brasileiros, principalmente nas ações voltadas à redução 
da mortalidade infantil, cobertura pré-natal, melhorias nas condições sani-
tárias, acesso à água de qualidade, acompanhamento das crianças, vacina-
ção e vigilância à saúde da população indígena em geral.

Esta iniciativa pretende, portanto, contribuir e facilitar o trabalho dos 
AIS e AISAN na desafi adora missão diária de ser um promotor de saúde 
e um agente de cidadania. Com base neste objetivo central, este material 
didático oferece subsídios para a otimização dos seus resultados e melhor 
utilização das ferramentas de trabalho disponíveis. Agradecemos a todas 
e todos que contribuíram para a elaboração do presente material didático, 
trazendo os seus conhecimentos teóricos e práticos, numa construção co-
letiva, democrática e participativa, valorizando mais ainda o resultado fi nal 
do trabalho.

Desejamos, por fi m, que este curso contribua para a qualifi cação dos 
AIS e AISAN, tornando-os mais preparados para o cumprimento de suas 
missões sociais.

SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
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Nesta Unidade, discutiremos que o AIS e AISAN também 
são sujeitos políticos na construção e implementação 
das políticas de saúde. Para isso, começaremos com uma 

refl exão sobre conceitos relacionados com política, movimen-
tos sociais e direitos indígenas. Depois conheceremos a história 
das políticas de saúde no Brasil, e as primeiras ações de saúde 
do governo direcionadas aos povos indígenas. Discutiremos os 
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), do qual 
faz parte o Subsistema de Saúde Indígena. Apresentaremos as 
orientações para a organização da Política Nacional de Atenção 
á Saúde Indígena (PNASPI) e dos Distritos Especiais de Saúde 
Indígena (DSEI), para refl etirmos seu atual desenvolvimento. E, 
por fi m, discutiremos os princípios da atenção primária no Brasil 
que devem direcionar o trabalho das equipes multidisciplinares de 
saúde indígena.  

Texto1: Afi nal, por que o agente deve estudar política?
Texto 2: A história das políticas de saúde no Brasil.
Texto 3: Políticas de Saúde e Atenção primária no Brasil e na Saúde 
Indígena.
Texto 4: A Política Nacional de Saúde Indígena (PNASPI) e a orga-
nização dos Distritos Sanitários Especiais Indígena (DSEI).
Texto 5: Princípios e Diretrizes da Atenção Básica à Saúde no Brasil.





UNIDADE III



AFINAL, POR QUE 
O AGENTE DEVE 
ESTUDAR POLÍTICA?

n esta Unidade iremos discutir sobre políticas de saúde no 
Brasil. Você sabe o que signifi ca a palavra política? E política 
pública?  Esses conceitos irão nos ajudar a entender como 

funciona o sistema de saúde brasileiro. Quais são os deveres do Es-
tado, ou seja, do governo, em relação à saúde e quais são os direitos 
do cidadão brasileiro para receber atendimento à saúde.

Começaremos com a palavra “política”. Quando falamos em po-
lítica, o que vem à sua cabeça?

TEXTO 1

Mariana Lima Nogueira, Ana Lúcia de Moura Pontes, Felipe Machado e Ana Paula Massadar Morel
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Desenhe ou escreva o que vem à sua cabeça quando você pensa 
em política. Dê um exemplo de uma situação de sua aldeia, onde 
a política está envolvida, e procure discutir com seus colegas. 

ATIVIDADE PROPOSTA

Quando falamos em política, nos referimos ao processo de fazer 
acordos e tomar decisões sobre questões que envolvem o coletivo 
de pessoas e a vida no seu território. Podemos citar como exem-
plos de ações políticas: decidir sobre a construção de uma nova 
casa de reza ou igreja na aldeia, decidir sobre como se relacionar 
com povos vizinhos, até mesmo decidir como vai ser o campe-
onato de futebol da sua aldeia. São decisões que requerem uma 
negociação em que devemos estabelecer regras. Todas as ações 
que necessitam de negociação são ações políticas. As decisões do 
Estado sobre o seu papel na atenção à saúde da população são 
decisões políticas.  
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Podemos defi nir, então, que o ser humano 
é um ser político, pois para conviver em 
sociedade, seja na aldeia ou na cidade, precisa 
estabelecer regras de convivência, fazer 
atividades e defender ideias que atendam aos 
interesses pessoais ou da coletividade. Assim, 
podemos defi nir política como o conjunto 
de ações ou de atividades relacionadas com 
a convivência coletiva, a troca de ideias, 
a organização de atividades coletivas, a 
resolução de confl itos e outras situações 
relacionadas com a vida em comunidade. 

A política acontece em todos os territórios em que os seres hu-
manos convivem e constroem regras, pactos, disputas e acordos 
de convivência. Já que a política faz parte de todas as pessoas, é 
importante dizer que a história e a cultura dos territórios e das po-
pulações infl uenciam muito a forma como se faz política. Os povos 
têm regras e se organizam de acordo com suas experiências, com 
sua história e sua cultura.

FIGURA 1 - Fonte: Charge do cartunista Mario publicada no site chargesonline.com
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FIGURA 2 - Fonte: Charge do cartunista Genildo publicada no site Humor Político

Reconhecer que a política faz parte do nosso dia a dia é impor-
tante para que possamos atuar politicamente para melhorar a vida 
e as condições de saúde em nosso território. Por isso, é importante 
que o Agente Indígena de Saúde (AIS) e o Agente Indígena de Sa-
neamento (AISAN) conheçam todas as pessoas e instituições que 
desenvolvem ações políticas no território.

Identifique as pessoas e instituições que atuam no seu território 
e escreva as ações ou as atividades políticas executadas por 
elas. Estas ações e atividades políticas são ou foram boas para a 
sua comunidade?

ATIVIDADE PROPOSTA

Existem diferentes maneiras de atuar politicamente. Podemos 
fazer isso sozinho ou em grupo, nos unindo para reivindicar alguma 
coisa, como por exemplo um conselho de moradores de uma al-
deia, uma associação de indígenas, um sindicato de trabalhadores, 
uma federação de associações indígenas, dentre outras formas.
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VEJA O EXEMPLO DA ORGANIZAÇÃO 
INDÍGENA DA BACIA DO IÇANA (OIBI) 
QUE TEM COMO OBJETIVO GARANTIR 
O “BEM-VIVER” DO POVO BANIWA 
NAS COMUNIDADES E PROMOVER 
O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
SUSTENTÁVEL.

FIGURA 3: Assembleia da OIBI - Fonte: Jornal Kaali ano I/ Edição Junho 2015

O QUE É UM SINDICATO?
Os sindicatos são uma forma de organização política bastante 

comum no mundo dos brancos. Eles reúnem diversos trabalhadores, 
geralmente de uma mesma categoria profi ssional, para defender 
e representar os seus interesses comuns e também, muitas vezes, 
para defender transformações maiores para a sociedade como um 
todo. Por exemplo, o Sindicato dos Professores luta por melhores 
condições de trabalho para os professores, mas também pode 
apoiar a luta dos profi ssionais da saúde pela melhoria da saúde 
pública. 

Veja o vídeo sobre o Sindicato Estadual dos Profi ssionais de Educação 
do Rio de Janeiro (SEPE): https://www.youtube.com/watch?v=7-
VRGWN6SFU#t=16
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Como as pessoas na sua comunidade se organizam para tomar 
decisões políticas? Como o movimento indígena na sua região se 
organiza? Quais associações indígenas existem? 
Vocês já tiveram contato com algum sindicato? Acham que seria 
interessante existir um sindicato dos AIS e AISAN? Por quê? 

ATIVIDADE PROPOSTA

Ao prestarmos atenção na política que acontece nas aldeias, nas 
regiões e no país, podemos notar que existem diferentes espaços 
de atuação política. Existe a política do dia a dia, da relação entre as 
pessoas por questões individuais e da comunidade local. E existe 
a política do conjunto de comunidades, das cidades, dos estados, 
dos partidos políticos, dos países e de nível internacional.

Quando, numa aldeia, as pessoas se reúnem para uma refei-
ção coletiva e aproveitam para discutir os acontecimentos do dia 
e seus problemas, isso é fazer política local. Quando as associa-
ções indígenas organizam reuniões para discutir o que se deseja da 
educação para as populações indígenas, isso é uma ação política 
que atinge toda uma região. E, quando os indígenas se reúnem em 
Brasília para reivindicar a demarcação das terras indígenas com a 
Fundação Nacional do Índio (Funai), senadores e deputados, estão 
fazendo política e defendendo os interesses dos povos indígenas 
por preservarem seu território e modo de vida. 

A participação dos indígenas na política de saúde, para reivindi-
car seus direitos de acesso aos serviços de saúde, também é políti-
ca. Essas lutas políticas em nível regional e nacional dependem de 
união e da organização de pessoas para defenderem seus interes-
ses, sua cultura e seus direitos. Talvez as lutas dos povos indígenas 
pelo reconhecimento de seus direitos ao acesso à terra e de respei-
to à sua cultura sejam as que mais requerem articulação e esforço 
político para serem alcançadas.

Essas ações políticas organizadas por indígenas e destinadas 
aos próprios indígenas podem ser chamadas de políticas indíge-
nas. Já as políticas direcionadas para indígenas, mas discutidas e 
organizadas pelo governo ou organizações não governamentais 
não indígenas, são chamadas de políticas indigenistas. Mais para 
frente, iremos abordar a história e as principais conquistas da luta 
política indígena e das políticas indigenistas no Brasil.
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“O OLHAR INDÍGENA SOBRE A 
POLÍTICA DO BRANCO”
GERSEN BANIWA 

“Antes dos brancos chegarem aqui no Brasil, tem mais 
de 500 anos, já havia o movimento dos índios, só que era 
praticamente assim: cada povo tinha o seu movimento, tinha 
o seu trabalho. E esse trabalho era muito complicado. São 
muitos grupos indígenas brigados com os outros. Na minha 
região, eu sou Baniwa, nossos maiores inimigos eram os 
Tukanos. Então todos os anos havia guerras, guerras pra valer 
mesmo. Morriam 200 para lá, 500 para cá... era o movimento 
daquela época, antes dos brancos chegarem. Depois que 
chegaram os primeiros portugueses, que nós chamamos 
dessa palavra bem genérica de brancos, a gente passou muito 
tempo, continuou brigando entre nós, imagino que vocês aqui 
também deviam passar por isso, era um grupo brigando com 
o outro povo.

Só que além da gente continuar brigando entre nós, 
apareceu de certa maneira um inimigo muito poderoso, que 
eram os brancos que aqui chegaram. Por que que eu digo 
inimigo? Porque naquela época eram inimigos mesmo. Porque 
o objetivo deles era acabar com os índios, não era acabar 
com um, dois, três povos, era eliminar, por quê? Porque eles 
queriam toda essa terra onde moravam os índios sendo só 
deles. Eles queriam marcar e dividir, por isso que hoje a gente 
tem fronteiras, para lá é Colômbia, para lá é Paraguai, para lá 
é Argentina.

E fi cou esse território, eles queriam limpar os índios para 
esse território ser só deles. Não adianta a gente inventar 
outro termo, era isso. 

E hoje você tem documentos que comprovam que o 
objetivo era esse mesmo... E  por muito tempo nós, índios, não 
entendemos isso. Então, além de a gente continuar brigando 
entre nós, a gente nunca conseguiu ter força para defender 
a nós mesmos dos novos inimigos, que eram os brancos que 
aqui chegaram para tomar conta das nossas terras. Esse era o 
objetivo muito claro...
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Aí passaram-se muitos anos, cinco séculos... E existe 
uma coisa que o branco trabalha muito que é exatamente a 
educação, um pouco do que vocês estão fazendo e em algum 
momento os índios também começaram a estudar com os 
brancos. Começaram a aprender como é que os brancos 
fazem as coisas, para dominar, para isso e para aquilo... E aí, 
então, a partir de 1975, mas sobretudo a partir de 1980, alguns 
índios do Brasil começaram a pensar, pôxa, não dá mais para 
a gente continuar como está, brigando entre nós e o governo 
dos brancos acabando com a gente.

Só para vocês terem uma ideia, vocês já devem ter ouvido 
falar nisso, quando esses brancos chegaram aqui no Brasil, 
nessa enorme terra, nós éramos 100 vezes mais que hoje, 
estima-se que éramos 5 milhões. Em 1980, mais ou menos, 
de 5 milhões a gente foi reduzido a 200 ou 250 mil. Quase 
que a gente acabou. Então, algumas pessoas começaram a 
perceber, olha a gente está se acabando. Olha, esse governo 
do branco chegou e está acabando com a gente. A gente 
precisa fazer alguma coisa para continuar a viver, senão a 
gente vai acabar. 

Então, começaram a pensar. Só tem uma maneira de a gente 
começar de repente a ganhar força para nos defender, em vez 
de a gente fi car brigando entre nós, vamos parar de brigar... 

Pelo contrário, vamos começar a conversar com os parentes, 
vamos começar a nos entender, conversar um com o outro 
parente, com outro povo, assim vamos ganhar mais força 
para defender nossos direitos contra o chefe dos brancos 
que estão querendo acabar com a gente... Existe a política 
do índio e a política do branco, esta última para dominação. 
Precisávamos nos unir para conseguir sobreviver...

No começo do movimento indígena, naquele momento em 
que os índios tomaram uma decisão, olha, de agora em diante 
nós não vamos mais fi car brigando entre nós, nós vamos 
conversar com os parentes, nós vamos tentar nos unir por 
alguns objetivos comuns e o objetivo principal era a terra... 
Nós vamos ter que nos juntar para defender a nossa terra, 
daí começou a surgir o movimento indígena. Quer dizer, uma 
primeira lição que a gente tira é que o movimento indígena é 
o movimento dos índios. 
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Só dos índios. Eu, pessoalmente, quando falo do movimento 
indígena, tiro absolutamente todos os outros que não são 
índios, em termos de decisão. 

Para mim isso é muito claro, podem assessorar que a gente 
chama, dar conselhos, orientar, mas no movimento indígena 
quem decide são os índios, ninguém mais. Para mim isso é 
uma primeira coisa que eu quero falar para vocês. Para mim, 
movimento indígena é só dos índios, ninguém mais. Os outros 
podem ajudar... Só para diferenciar isso, no espaço de governo 
quem decide é o governo, mas no nosso espaço do movimento 
indígena tem que ser os índios.

Agora, o que é o movimento indígena? Como é que ele 
funciona, quem faz parte, quem não faz parte? Só para contar 
um pouquinho como as coisas foram surgindo, porque dentro 
do movimento indígena também nem todas as pessoas 
pensam igual, mas o grande início deste movimento foi em 
1986 e 1987, por quê? 

Porque os índios naquela época tomaram duas decisões 
ao mesmo tempo, muito importantes. Primeiro, foi essa que 
eu já falei. Os índios disseram que vamos parar de brigar 
entre nós e vamos nos juntar. Aí aconteceram reuniões pelo 
Brasil inteiro, Manaus, Cuiabá, São Paulo, os índios sentaram 
e começaram a conversar. A segunda decisão foi de juntar 
quem estava apoiando os índios, os que não eram índios, 
mas que estavam juntos apoiando os índios, então estavam 
muitas pessoas da igreja, sobretudo da igreja católica, o CIMI, 
muitos antropólogos, muitos outros profi ssionais advogados 
e também muitos políticos, naquela época tivemos muitos 
deputados e senadores apoiando a causa indígena.

Então foram duas decisões: se juntar entre os índios e 
também juntar os aliados. Por quê? Naquela época estavam 
acontecendo discussões, lá em Brasília, no Congresso 
Nacional, para formular, elaborar a legislação maior brasileira, 
que é a nova Constituição. É a lei que manda no país, então por 
isso aconteceu essa união toda. E essa união foi extremamente 
importante.

Em 1986 e 1987 foram muitas mobilizações, muitas 
reuniões... a gente fazia de tudo, pintava, dançava... 
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Houve muita mobilização com resultados muito positivos... 
A legislação no Brasil hoje é muito boa, é uma das melhores 
do mundo. Agora, se está sendo aplicada ou não é uma outra 
coisa. O que está sendo obedecido é uma outra história.

Os direitos indígenas, pela primeira vez no Brasil, fi caram 
muito bem. Exatamente por conta dessa união. E aí começou 
a surgir uma outra coisa que descaracterizou o movimento 
indígena... 

A gente começou, para nos entender e nos unir, a copiar 
um pouco o modelo dos brancos, que são as chamadas 
organizações indígenas, que vocês já ouviram falar e também 
têm aqui, que são as associações indígenas. 

Associação indígena não é um modelo dos índios, os 
índios nunca tiveram associações do jeito que têm essas 
associações, com  conta bancária, com CNPJ, com presidente, 
com secretário. 

Isso é um modelo dos brancos, que a gente se apropriou, 
que a gente de certa maneira copiou de uma maneira positiva, 
porque estas associações são importantes para defender 
nossos direitos. Então o que é que a gente fez?

A gente acabou criando essas associações para defender 
nossos direitos, aprender com os próprios brancos e a pegar, 
digamos assim, a própria ferramenta deles pra defender 
nossos direitos. Uma característica hoje do movimento 
indígena é que ele está cheio de associações indígenas e 
elas começaram a surgir a partir de 1980 em diante. Só que 
naquela época eram bem poucas associações.

FOIRN surgiu em 1987, no último ano da discussão da 
Constituição... Hoje a gente estima que existam mais de 500 
organizações indígenas no nosso país. Só na Amazônia, ano 
retrasado, eram 350 associações indígenas. Dessa maneira, 
a gente conseguiu muita força, e uma primeira vitória 
que foi exatamente a Constituição de 1988, que mudou 
completamente aquela perspectiva que eu falava, até aqueles 
anos, o que é que aconteceu conosco? 

Foi uma redução, estávamos chegando a praticamente 
180 mil índios, se continuasse naquele ritmo nós íamos 
desaparecer... 
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Mas a partir de 1980 a coisa mudou de rumo, nós voltamos 
a crescer. Hoje os dados da Funai e da própria Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa) já mostram 370 mil. Segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), para lá 
de 700 mil. 

Mas não foi só em número que nós crescemos, acho que a 
nossa realidade também mudou muito. 

Eu não sei qual é a experiência de vocês aqui no PIX, 
imagino que seja completamente diferente da nossa, mas a 
minha região, quando eu nasci, a gente não tinha nenhuma 
expectativa ou esperança de continuar vivendo em nossa 
terra como índios, porque a gente sofria muita pressão. Na 
verdade, os brancos que estavam lá com a gente queriam 
defi nitivamente que a gente deixasse de ser índio, que 
acabasse com os índios lá. E não era um número pequeno, 
eram mais de 20 mil índios. 

Então a gente passou por toda essa fase em que a gente 
se entregou, a gente achava que não tinha mais jeito de lutar 
pelos nossos direitos, pela nossa existência, mas a partir 
de 1985, 1987, a gente também mudou completamente, aí 
fomos para a luta, criamos nossas organizações e estamos 
hoje vivos, crescendo e com muitas vantagens, que depois 
eu vou falar. O movimento indígena hoje tem as associações 
com as lideranças mais diversifi cadas, antigamente, a gente 
só tinha os caciques, hoje temos professores, associações de 
professores, associações de agentes de saúde, associações 
das mulheres, então, quer dizer, nós tivemos um aumento do 
número de lideranças. Para quê? Só para ter mais lideranças? 
Não, é para aumentar a luta. Cada associação dessa vai 
estar contribuindo nessa luta. Eu só queria falar que esse 
novo modelo de movimento, que a gente está chamando, a 
gente costuma dizer que é o movimento indígena organizado, 
porque antes, quando a gente sofreu muito, a gente tinha o 
nosso movimento lá na aldeia, lá na comunidade, mas não era 
organizado com outros povos, por isso a gente era mais fraco. 
Hoje não, hoje tem toda essa articulação, essa organização 
do movimento, vocês tem aqui a ATIX , mas nesse movimento 
a ATIX não está só, está com todas essas outras 400 
associações indígenas da Amazônia... 
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Essa foi uma mudança e isso nós caracterizamos como 
movimento indígena organizado. 

Recentemente, a gente acompanhou o problema dos 
parentes Xavante aqui do Suiá Missú, foram expulsos de 
suas terras e foram para a estrada. O que é que o movimento 
fez? Todo mundo prestou atenção para apoiar os Xavante. 
Na imprensa, nas reuniões, nas mobilizações, quer dizer, 
a briga lá dos Xavante não é só a briga deles, é a briga de 
todos os índios da Amazônia e do Brasil. Hoje, nós temos um 
problema de demarcação das terras lá em Roraima que é a 
Raposa Serra do Sol, dos Makuxi e dos Wapixana, a briga não 
é só deles, é de todos os índios da Amazônia, está lá todo dia, 
os índios lá em Brasília, em Manaus, em Boa Vista, estão lá 
brigando para que um dia se resolva aquele problema. Então, 
acho que essa é a grande mudança e essa é a característica 
principal hoje do movimento indígena.

Todo o movimento indígena está organizado, onde tem as 
lideranças tradicionais, os caciques, os tuxauas, tem todos 
os professores, agentes de saúde, mulheres, os jovens, 
adultos, aposentados, tem as associações indígenas, todos 
esses fazem parte. Qual é a diferença hoje? É que todas 
essas associações estão articuladas, estão unidas numa luta, 
unidas não signifi ca que um manda no outro, a vida de vocês 
é de vocês aqui, ninguém lá do meu povo vai vir aqui para 
dizer, olha, vocês têm que fazer assim... 

Não, vocês é que vão caminhar com os parceiros e com 
os aliados de vocês, vocês vão tocando aqui a vida de vocês. 
Agora, na defesa dos direitos, nós estamos com vocês, todos 
os índios do Brasil vão estar apoiando vocês na luta pelos 
direitos de todo mundo, de vocês de uma maneira geral. Mas 
a vida é de vocês, ninguém vai vir aqui, de outro povo, querer 
se meter na vida de vocês... 

Esse movimento indígena, onde ele acontece? Vocês já 
viram o movimento indígena andando? Ele não é uma pessoa, 
ele é um acontecimento, ele é um trabalho que todo mundo 
faz ao mesmo tempo. Ele acontece em diferentes níveis e 
isso é importante a gente saber. O primeiro lugar onde ele 
acontece é na aldeia. 
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São as famílias que estão morando na aldeia, em um 
determinado lugar, aí começa o movimento indígena... Aí você 
tem um espaço maior, muitas vezes é um rio, um município 
ou é um povo. Tem muitos lugares que tem associação que 
é de um povo. Nós, por exemplo, lá no Rio Negro, temos a 
associação do povo Baré, é só de um povo.

Você tem o movimento que funciona na família, na aldeia, 
depois num rio, num município, tem o movimento por 
exemplo de estado, tem associações que são estaduais, a 
gente pode qualifi car assim, como das terras indígenas, e tem 
a nível bem maior como no caso da Amazônia, na Amazônia 
tem uma organização grande, que tenta trabalhar com todas 
essas associações e comunidades que é a COIAB... Bom, 
então, hoje, qual é a situação do movimento indígena? No 
nosso caso aqui da Amazônia, nós temos uma organização, 
que é a COIAB, que tem sede em Manaus. Ela tem seus 
problemas, seus defeitos, mas é uma organização nossa. E 
eu, que acompanho, posso tranquilamente dizer para vocês 
que tem muitos problemas, mas também conseguiu muitas 
conquistas... O movimento indígena existe, é importante e 
tem resultados concretos que são importantes para a vida 
que atinge todos nós, independente de quem goste ou não 
goste da COIAB, mas as conquistas da luta e do movimento, 
isso é importante dizer, todo mundo ganha, às vezes tem 
pessoas que nem sabem que existe o movimento, mas o que 
o movimento conquista é para o bem de todo mundo.

Por exemplo, tem gente que nem sequer ouviu falar da 
discussão da Constituinte de 1986 e 1987, mas os ganhos da 
legislação todo mundo usufruiu, todo mundo ganhou, mesmo 
quem não participou, mesmo quem não sabia. Esse é o lado 
muito positivo do movimento... E tem as comunidades, o 
movimento começa lá na aldeia. Se a comunidade, a aldeia, 
não aceita a associação, o movimento não acontece, porque a 
base é lá na aldeia, isso é extremamente importante fi car claro. 
Como eu falei, o movimento cresceu muito, e assim eu vou 
citar como exemplo algumas conquistas para a gente poder 
entender um pouco melhor a importância do movimento 
indígena organizado, a importância dessa união dos índios, 
dessas associações, dessa associação dos índios no Brasil.
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O primeiro eu já citei, que são as grandes conquistas dos 
direitos na Constituição de 1988. Tivemos muitas conquistas, 
eu, pessoalmente, cito três que eu costumo falar isso para 
todo mundo, na minha cabeça, as três maiores conquistas 
que foram absolutamente novas nesta Constituição que foi 
promulgada em 1988, aliás, em muitos casos, hoje estamos 
correndo o risco de perder esses direitos, e aí temos que fi car 
mais fortes para defendê-los. 

Um foi o direito à terra, na Constituição fi cou muito claro 
que nós temos o direito a ter nossas terras e a Constituição 
fala dos direitos originários, das terras que são nossas antes 
dos brancos chegarem... Os brancos estão reconhecendo que 
estas terras são nossas.

O segundo direito não sei se vocês vão compreender. Até 
1988, nós éramos considerados pelos brancos, pelo governo, 
eu não sei qual expressão que dá para explicar melhor, como 
se a gente fosse criança, vocês sabem o que é uma criança? 
Não tem a capacidade de tomar suas decisões. É o pai que 
tem que proteger, nós éramos considerados assim, eles 
diziam relativamente incapazes, quer dizer, nós não tínhamos 
capacidade de decidir por nós. Por isso, o governo criou 
algumas instituições para decidir por nós. 

Antes era o SPI e depois era a Funai. Era a Funai que decidia 
por nós. Nós não podíamos decidir por nós, é a chamada 
tutela. 

Nós éramos incapazes, se alguém fi zesse mal para a gente, 
a gente nem podia ir lá no juiz ou delegado, porque nós éramos 
tutelados, nós não tínhamos capacidade. E essa Constituição 
mudou, agora não, os índios são capazes. Portanto, eles podem 
lutar e defender os direitos deles, se alguém ferir os direitos 
eles podem ir lá na justiça, com juiz, delegado, procurador, 
lá pra justiça defender os seus direitos. Essa é uma grande 
conquista.

E o terceiro, que é, junto, reconhecer a nossa própria forma 
de vida. Antes da Constituição, praticamente o papel do 
governo era trabalhar para que a gente deixasse de ser índio. 
Então tínhamos que esquecer as nossas culturas, tudo tinha 
que acabar. 
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Com a Constituição de 1988, fi cou muito claro que não, 
os índios têm o direito de continuar a ser do jeito que eles 
quiserem. Daí é muito importante para o que vocês estão 
fazendo aqui, com a discussão da saúde. O que é que signifi ca 
que eles têm o direito de ser como eles quiserem? Signifi ca 
que vocês podem organizar sua vida na aldeia como vocês 
quiserem. Por exemplo, na escola, se a comunidade não 
quiser aprender o português, não tem nenhuma obrigação de 
aprender o português... 

Na nossa aldeia, a gente não quer saber de remédio do 
branco, é decisão da comunidade, cuida com sua planta 
medicinal, seu pajé, decisão da comunidade.

Isso fi cou muito claro, o reconhecimento, a valorização do 
direito cultural de continuar sendo Kamaiurá, Kaiabi, sem ter 
que fi car obrigado a mudar de cultura, de projeto de vida. 
Para mim é só para falar destas conquistas que são, gente, 
desta mobilização chamada movimento indígena. Todo esse 
resultado foi uma primeira conquista dessa mobilização, 
repito, mobilização dos índios entre si, entre os índios, mas, 
sobretudo, mobilização com os parceiros. Eu me lembro que 
naquela época todas as instituições que eram a favor dos 
índios estavam juntas, pessoal da igreja, das universidades, 
os antropólogos, missionários, vários políticos também, 
deputados e senadores, para conquistar isso. Acho que isso 
é uma conquista muito importante. Uma segunda conquista 
do movimento indígena, desses níveis de movimento que eu 
estou falando, bom, acho que aqui tem um exemplo concreto. 

Mas que a gente fala assim, até então, a gente era 
praticamente excluído de tudo, como a gente era considerado 
incapaz, a gente não era chamado para ouvir ou para falar 
nada, os brancos resolviam as coisas lá em Brasília, lá não sei 
aonde, tudo eles decidiam por nós, quando eles chegavam 
na aldeia, eles já tinham decidido tudo, era só obrigar a 
gente a aceitar. A grande conquista do movimento indígena 
recentemente é essa questão da participação. Isso aí mudou 
radicalmente nos últimos 10 a 15 anos. A participação maior, 
inclusive na ocupação de espaço de poder.

Poder, como? O ano passado, antes das eleições, nós 
tínhamos 90 vereadores no Brasil. É bastante gente. 
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E vereador pode ser um poderzinho pequeno, muita gente diz 
que vereador não faz nada, mas ele tem o poder lá na câmara, 
pequeno mas tem. É importante. E tem prefeitos indígenas. 
Mas esse espaço, essa conquista, é muito importante. Eu, 
pessoalmente, sou um dos que mais estimulo isso, temos 
que ter mais prefeitos, deputados, senadores, tem que ter. 
Participação, só para vocês terem uma idéia, gente, vocês 
não vão acreditar, a COIAB, que tem sede em Manaus, que 
é a nossa organização da Amazônia, é uma equipe pequena, 
mas sabe em quantos conselhos a nível federal a COIAB 
participa? 40. Tem 40 representações, Conselho Nacional de 
Saúde, Conselho Nacional de Educação, Conselho Nacional 
de Biodiversidade e aí vai.

São conselhos extremamente importantes porque são 
conselhos que assessoram e muitas vezes decidem políticas 
no âmbito do Brasil, do governo brasileiro, portanto, um 
espaço extremamente importante. 

Agora, por outro lado eu vou dizer que se a gente ocupa 
40 lugares importantes na política brasileira, nós temos um 
sério problema, um sério defeito, que não é um defeito de 
nascença, que a gente pode curar esse mal, é que as nossas 
participações são muito fracas, por quê? Porque os brancos 
estudam demais e numa reunião dessas enrolam a gente com 
tanta facilidade que a gente fi ca sem saber direito o que eles 
estão discutindo... A gente não fala nada, entra calado e sai 
calado. Agora, o fato de estar lá sentado já é uma conquista 
importante, falta falar e para falar a gente precisa se capacitar. 
E o que vocês estão fazendo vai nesse rumo, se a gente não 
capacita, não adianta estar sentado lá que nem um pau. Não 
dá. Então esse é o grande desafi o, daí sim, a capacitação é 
extremamente importante. 

Mas essa conquista de espaço, gente, é uma coisa que há 
20 anos ninguém imaginava. A gente não acreditava. Mas só 
a COIAB tem 40 assentos em órgãos do Governo Federal, e 
nem estou falando em índios que participam dos conselhos 
distritais, conselhos municipais de educação, que aí são 
milhares, estou falando só do Governo Federal, em Brasília. 
Todo dia tem índios lá para fazer reunião. A capacitação é 
fundamental... E o DSEI é uma outra conquista. 
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Pensa que o DSEI nasceu só porque o governo quis dar 
os Distritos Especiais para os índios? Nada, minha gente. 
Quantas conferências nacionais, eu participei das duas 
conferências nacionais, como debatedor na mesa. Foi uma 
luta, foi uma guerra para convencer o governo e dizer que 
o melhor modelo para os índios era o DSEI. Hoje pode estar 
sendo questionado, tem defeitos, tem problemas. Ora, se tem 
problemas, vamos melhorar, vamos aperfeiçoar, mas foi uma 
luta dos índios e continua sendo até hoje. 

Então é uma outra conquista que vocês estão vivendo aqui, 
com o DSEI, é uma conquista sim, dos índios, do movimento, 
porque foi assim... Eu acho que a questão da capacitação e 
formação é extremamente importante e, para concluir, tudo 
isso para que? No fundo, no fundo, a luta do movimento 
indígena é para que? Para mim, vocês podem pensar 
diferente, vocês não tem obrigação de concordar comigo, 
mas o que eu penso, toda essa luta, capacitação, a gente se 
organizar, ir para a luta, defender nossos direitos, é com que 
objetivo? Porque nós queremos viver, só que nós queremos 
viver da nossa maneira, não como os brancos querem, não, 
isso é problema deles, eles é que tem que decidir como eles 
querem viver... O que é que nós queremos? Aí a gente usa 
muito no discurso o termo autonomia. Autonomia não é que 
a gente não precisa dos brancos não, a gente precisa de todos 
aqui, nós precisamos de alianças, parcerias, colaboração, as 
conquistas do movimento indígena foram em parceria.

Nós vamos continuar precisando de todos eles, mas é 
importante que o nosso poder de decisão, nosso poder de 
fazer as coisas, tem que ser nosso. 

Tem que ser nosso. Lá no Amazonas a gente está falando 
muito de autogestão territorial. Vocês estão aqui discutindo 
gestão administrativa da saúde, nós estamos discutindo 
autogestão territorial. A gente conseguiu demarcar a nossa 
terra, mas e daí? Só demarcar a terra não é sufi ciente. Como 
é que você vai viver? Você precisa comer, no nosso caso lá 
nós precisamos nos vestir, a gente não consegue mais viver 
sem roupa. Precisa tudo isso e isso só demarcando terra não 
garante não, como é que a gente vai viver melhor daqui para 
a frente? 
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Aí você começa a discutir a caça, a pesca, como é que você 
vai cuidar para não acabar a caça, a pesca? Como é que se pode 
multiplicar isso, como é que você vai fazer a sua agricultura, a 
sua roça? A saúde, como é que tem que funcionar lá na terra 
indígena? Porque na cidade é de outro jeito, mas aqui pode 
ser diferente.

Educação, que educação é essa que só ensina os índios 
para ir trabalhar para o branco, para ir para a cidade? Não, 
precisa ter uma escola que capacita, que forma nossos fi lhos 
para fi car na terra. Para melhorar a terra ali na comunidade, 
na aldeia. Então isso é autonomia! Quer dizer, toda essa luta 
é nada mais para garantir isso, que a gente possa continuar 
vivendo como a gente quer, como a gente decidir viver, com 
a nossa maneira de viver. Esse é o movimento indígena, 
movimento dos índios, pensando sobre os índios, construindo 
o futuro dos índios.

A gente vai ver que política indigenista não, a política 
indigenista é o que os brancos e o governo pensam. Isso é 
uma outra coisa, são espaços diferentes, movimento indígena 
é o movimento dos índios, onde os índios decidem, política 
indigenista é movimento dos brancos, são eles pensando 
sobre os índios. Mas para nós o que interessa é o que nós 
pensamos e não o que o governo pensa, daí o que nós 
pensamos vamos ter que discutir com o governo, porque eles 
vão estar pensando sobre nós lá, no espaço deles. 

E nós vamos ter que ter um espaço onde a gente decide 
sobre os nossos problemas... Não sei se fi cou claro... Não é 
fácil, isso aqui ninguém me ensinou, não tem no livro, é o que 
eu vivi, é uma vivência, pode estar absolutamente errado, 
mas é a minha maneira de ver e de tentar contribuir”

Fonte: CONVERSA COM GERSEN BANIWA – CURSO DE GESTÃO EM 
SAÚDE INDÍGENA. Parque Indígena do Xingu, 2005.
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O que você achou desta conversa com o Gersem Baniwa? O que 
achou mais interessante?

Conte um pouco do que você conhece sobre o movimento indí-
gena.

1) Escreva uma história que tenha sido uma experiência real de luta 
política que você tenha vivido ou ouvido falar.
2) Escreva ou desenhe o motivo pelo qual os Agentes Indígenas 
de Saúde e Agentes Indígenas de Saneamento precisam estudar e 
discutir sobre política?

ATIVIDADE PROPOSTA

Consideramos que, para o agente de saúde atuar na melhoria 
das ações de saúde no seu território, é importante que ele conhe-
ça como funciona a política no seu território local, no seu Distrito 
e no país. Isso inclui as regras e leis que organizam o sistema de 
saúde no Brasil e aquelas voltadas para as populações indígenas. É 
preciso conhecer o funcionamento dos serviços de saúde e quais 
as responsabilidades dos governos federal, estadual e municipal. 
Também é preciso saber qual é a responsabilidade dos trabalha-
dores da saúde e da comunidade. Para entender isso, precisamos 
conhecer como se organiza o Estado no Brasil.

COMO SE ORGANIZA O ESTADO 
BRASILEIRO?

ESSA DISCUSSÃO VOCÊ PODE ENCONTRAR 
NO LIVRO “MAPEANDO POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA POVOS INDÍGENAS”, DE LUIZ ROBERTO 
DE PAULA E FERNANDO DE LUIZ BRITO 
VIANNA; LACED/USEU NACIONAL/UFRJ, 2011. 
Disponível em: http://laced.etc.br/site/arquivos/mapeando.pdf
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Para avançarmos nessa discussão, é necessário voltarmos um 
pouco no tempo. Quando abrimos a Constituição Federal do Brasil 
de 1988 (a lei maior que defi ne os direitos que todos nós temos por 
sermos brasileiros), vemos logo na primeira linha o nome e sobre-
nome do nosso país: República Federativa do Brasil. Você já parou 
para pensar o que signifi cam essas palavras? 

Essas palavras defi nem a forma como o país se organiza, a forma 
de governo. Em uma República, o Chefe de Estado é eleito pelos 
representantes dos cidadãos ou pelos próprios cidadãos e exerce 
a sua função durante um tempo limitado. A palavra República de-
riva do latim res publica, expressão que pode ser traduzida como 
“assunto público”. Outra característica da nossa República é a divi-
são do poder em três partes: 1) O Poder Executivo: responsável por 
aplicar o dinheiro do país de acordo com o que está escrito nas leis; 
2) O Poder Legislativo: responsável por criar as leis que deverão 
servir de base para a implantação das políticas no país; 3) o Poder 
Judiciário: responsável pela interpretação das leis e julgamento nos 
casos de seu não cumprimento.

FIGURA 4: República Federativa do Brasil

A segunda palavra do nome do nosso país é federativa. Essa pa-
lavra indica que somos uma federação. Ser uma federação signifi ca 
que o país é composto por territórios independentes, ou seja, os 
estados, que possuem governo próprio e que estes estados não 
podem interferir uns nos outros. Além disso, signifi ca que todos 
os estados estão submetidos a um poder maior, que no Brasil cha-
mamos de União, que é o Governo Federal. Outra característica da 
nossa federação é que cada estado é dividido em vários municípios, 
que também são dotados de autonomia, mas que se submetem às 
leis dos estados e às leis da União.
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Fique atento porque aqui no Brasil utilizamos a pala-
vra estado para indicar duas coisas diferentes: 

1) Estado (em geral com letra maiúscula): esta pa-
lavra tem a ver com a organização do poder naquele 
país. No nosso caso do Brasil signifi ca que somos um 
país soberano, com estrutura própria e politicamente 
organizado.

2) estado (em geral com letra minúscula): indica a 
divisão do país em vários territórios (Rio de Janeiro, 
São Paulo, Minas Gerais etc).

Cada nível da federação, ou seja, União, estados e municípios, 
têm atribuições diferentes, ou seja, um município não pode fazer 
aquilo que é responsabilidade da União, como, por exemplo, de-
marcar uma terra indígena. Nem a União pode fazer aquilo que é 
responsabilidade do município. Para conseguir desempenhar suas 
funções, a União, os estados e os municípios têm estruturas admi-
nistrativas e de poder muito parecidas, como pode ser visto nos 
esquemas abaixo. Importante ressaltar que a única diferença é que 
no nível municipal não existe poder Judiciário.

FIGURA 5: Poder Executivo

FIGURA 6: Poder Legislativo
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No Brasil o direito político pode ser expresso de várias 
formas, conforme o artigo 14 da Constituição Federal:

a) Eleições: votação para os cargos do Executivo e Le-
gislativo nos níveis municipal, estadual e federal.

b) Plebiscito: resolução submetida ao julgamento do 
povo, que a aprova ou rejeita, em votação geral.

c) Referendo: aprovação ou rejeição, pelo povo, de ato 
ou lei aprovado provisoriamente pelo poder competente.

d) Iniciativa popular: possibilidade da população apre-
sentar um projeto de lei diretamente para a Câmara dos 
Deputados. 

Agora que já sabemos o que quer dizer o nome do nosso país, 
vamos caminhar um pouco mais no sentido de entender o que sig-
nifi ca fazer parte do Brasil. A nossa Constituição Federal, escrita 
pelo poder Legislativo (Congresso Nacional), defi niu que todo bra-
sileiro tem seus direitos civis, políticos e sociais garantidos. Toda 
pessoa que é consciente de seus direitos e deveres, ou seja, que 
respeita a Constituição e exige que ela seja cumprida, está prati-
cando a cidadania.

O direito civil garante a liberdade individual, ou seja, liberdade 
de ir e vir, liberdade de pensamento e de fé, direito à propriedade e 
direito de entrar na justiça para fazer valer seus direitos. O direito 
político indica que o cidadão pode votar e ser votado, pode se orga-
nizar politicamente em partidos políticos, associações etc. 

Os direitos sociais são as ações que o Estado deve realizar para 
garantir a vida digna da população, buscando reduzir as desigual-
dades sociais. 

Você sabe quais são os direitos sociais previstos na Constituição 
Brasileira? 

O artigo 6º da Constituição Brasileira defi ne que “são direitos 
sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 
e à infância, a assistência aos desamparados” (BRASIL, 1988). 

Os direitos sociais deveriam ser garantidos por meio das políti-
cas públicas. Cada nível da federação é responsável por formular 
políticas públicas que atendam às necessidades da população. Du-
rante essa unidade discutiremos a política de saúde, como uma das 
políticas públicas brasileiras.
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Política Pública são as ações e ativi-
dades desenvolvidas pelo Estado, com 
a participação de instituições públicas 
ou privadas, que visam assegurar de-
terminado direito de cidadania, asse-
gurados pela Constituição. 

Você considera que usufrui, tem acesso a todos esses direitos?
Como fazer para garantir que toda a população tenha acesso a 
esses direitos sociais? 
Será que aqueles que têm piores condições de vida devem ser 
tratados da mesma maneira que os que já têm boas condições de 
vida para termos uma sociedade mais justa?

ATIVIDADE PROPOSTA

DIREITOS INDÍGENAS E POLÍTICAS 
INDIGENISTAS

SOBRE O TEMA DE POLÍTICA INDIGENISTA E DIREITOS 
INDÍGENAS SUGERIMOS CONSULTAR O LIVRO “POVOS 
INDÍGENAS E A LEI DOS “BRANCOS”: O DIREITO À 
DIFERENÇA”, DE ANA VALÉRIA ARAÚJO ET AL. - 
BRASÍLIA: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E 
DIVERSIDADE; LACED/MUSEU NACIONAL, 2006. 

Este livro pode ser obtido pela internet no endereço abaixo:
http://www.trilhasdeconhecimentos.etc.br/livros/arquivos/
ColET14_Vias03WEB.pdf

Desde o início da colonização no nosso continente, os indígenas 
estão lutando pelos seus direitos, direito à terra, ao respeito pela 
sua cultura, à educação e à saúde. 
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Os direitos indígenas ainda são muito desrespeitados em nosso 
país e em vários outros países do mundo. Mas, ainda com todas 
essas difi culdades, algumas vitórias foram conquistadas através da 
luta e da organização dos povos indígenas e seus apoiadores. 

No plano internacional, é importante ressaltar a publicação da 
Convenção 169 sobre os Povos Indígenas e Tribais da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), que foi confi rmada pelo Estado 
brasileiro em 2003. A convenção ofi cializou o termo povos para se 
fazer referência às populações indígenas, ou seja, entendendo-as 
como nações, com organizações políticas, econômicas e sociocul-
turais próprias e por isso seus direitos devem ser assegurados. 

Reconhecendo [...] “as aspirações desses povos a assumir o con-
trole de suas próprias instituições e formas de vida e seu desenvol-
vimento econômico, e manter e fortalecer suas entidades, línguas e 
religiões, dentro do âmbito dos Estados onde moram. (RIOS, 2002, 
p. 70).  (OIT, 1989:93). Este documento estará disponível na pasta 
de material de apoio para consulta.

No Brasil, os direitos indígenas passaram a ser melhor defi nidos 
a partir da Constituição de 1988, que garante aos índios sua orga-
nização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e reconhece 
a demarcação e usufruto exclusivo de seus territórios. Assim, um 
momento muito importante da luta dos movimentos sociais pelos 
direitos indígenas foi a construção da Constituição de 1988. 

MAS, O QUE É MOVIMENTO SOCIAL?

 É quando um grupo de pessoas se organiza para agir 
junto, tentando transformar a sociedade em busca de 
direitos ou mesmo de uma transformação em escala maior, 
como uma revolução, a exemplo do que aconteceu em Cuba 
de 1953 a 1959. Existem movimentos sociais organizados 
por diferentes grupos: mulheres, trabalhadores, indígenas, 
educadores, dentre outros. Os movimentos sociais podem 
fazer diferentes tipos de atividades: reuniões, manifestações, 
greves, atividades educativas, ocupações...

É importante pensar também que esses grupos oprimidos 
(que sofrem com o poder de poucos) podem fazer ações 
conjuntas na luta pelos seus direitos. Por exemplo, se os 
trabalhadores da cidade apoiam as lutas indígenas e vice-
versa, esses grupos conseguem ter muito mais força!
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A Constituição de 1988 foi a primeira a garantir o direito à dife-
rença aos povos indígenas. Isso quer dizer que os índios não são 
mais vistos como pessoas de uma cultura que deveria desapare-
cer, mas devem ter seus costumes, línguas e tradições respeita-
dos. Ficou garantido, na lei maior do país, o direito dos indígenas 
de continuarem a serem índios. Além disso, os direitos dos índios 
sobre suas terras passam a ser vistos enquanto direitos originários. 
O que quer dizer que são direitos mais antigos do que o próprio Es-
tado brasileiro, já que os índios foram os primeiros habitantes nas 
terras que hoje conhecemos como Brasil. É importante destacar 
que os avanços conquistados quanto aos direitos dos povos indí-
genas foram fruto de uma intensa luta política.

VEJA O DISCURSO DE AILTON KRENAK NA 
CONSTITUINTE DE 1988.

https://www.youtube.com/watch?v=kWMHiwdbM_Q
Leia a Íntegra do discurso de Ailton Krenak.

PARA CONHECER ALGUMAS DAS 
ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS INDÍGENAS NO 
BRASIL VOCÊ PODE ACESSAR ESSE LINK: 

http://pib.socioambiental.org/pt/c/iniciativas-
indigenas/organizacoes-indigenas/lista-de-
organizacoes

VOCÊ CONHECE A APIB? 

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) 
é a instância nacional de deliberação e articulação 
política do movimento indígena. A entidade é for-
mada pelas organizações indígenas regionais de 
todo o país. 
A APIB também possui uma Comissão Nacional 
Permanente (CNP), em Brasília, formada por repre-
sentantes das organizações e assessoria técnica. 
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Fazem parte da APIB :
- Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul (AR-

PINSUL); 
- Articulação dos Povos Indígenas do Pantanal e Região 

(ARPIPAN); 
- Coordenação das Organizações Indígenas da Amazô-

nia Brasileira (COIAB); 
- Articulação dos Povos Indígenas da Região Sudeste 

(ARPINSUDESTE); 
- ATV Guassu (Grande Assembléia Guarani)
- Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas 

Gerais e Espírito Santo
(APOINME).

Endereço: SRTVS – Centro Empresarial Assis Chateaubriand, 
Q701, Conj. L, Bl. 01, Sala 723 – 7° Andar. CEP: 70.340-000 – 
Brasília – DF
Fone/Fax: (61) 3043-5064. Outras fontes de pesquisa:
https://mobilizacaonacionalindigena.wordpress.com/about/
http://blogapib.blogspot.com.br/

Converse com seus colegas sobre a história do seu povo. Quais 
associações e entidades indígenas e indigenistas existem no seu 
território? Qual a história do movimento indígena na sua região? 
Enquanto AIS e AISAN você já fez alguma atividade junto desses 
grupos?
LEMBRETE: Para ajudar nesta atividade é preciso estar atento que 
uma entidade é um tipo de organização que quando formada por um 
grupo de indígenas é uma entidade indígena. E quando é formada 
por pessoas apoiadoras das causas indígenas estas são chamadas 
de entidades indigenistas.

ATIVIDADE PROPOSTA

Recentemente, novamente o movimento indígena teve que se 
posicionar e atuar fortemente contra uma iniciativa (PEC 215) que 
propõe a transferência do poder de demarcação das terras indíge-
nas da Funai para a Câmara dos Deputados. Veja o relato de Adria-
no de Lavor:
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LEIA O RELATO DE ADRIANO DE LAVOR SOBRE A RECENTE 
OCUPAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM ABRIL DE 
2014. AS IMAGENS FORAM REGISTRADAS: HTTPS://WWW.
YOUTUBE.COM/WATCH?V=ZXRZTAICWPC.

“Como acontece quase todos os anos, em 2013 o Acampamento 
Terra Livre estava montado na Esplanada dos Ministérios. Na manhã 
do dia 16 de abril, cerca de 600 integrantes do movimento partici-
param, no plenário da Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (CCJ) da Câmara dos Deputados, de uma reunião da Frente 
Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas. O objetivo era pressio-
nar para que não fosse instalada uma comissão especial destinada 
a analisar a Proposta de Emenda à Constituição 215, que transfere a 
competência das demarcações de terra da Fundação Nacional do Ín-
dio para o Congresso Nacional. Naquele dia, os líderes dos partidos 
indicariam os nomes que iriam compor esta comissão. Como que-
riam impedir a tramitação da proposta, os índios condicionaram sua 
saída do Congresso à presença do presidente da Câmara, deputado 
Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) na Comissão de Constituição 
e Justiça, com quem queriam negociar. O fato repercutiu imediata-
mente na maioria dos sites, blogs e redes sociais no país, inclusive 
nas páginas dos grandes jornais. Henrique Eduardo Alves atendeu 
à solicitação e foi até a reunião, na CCJ. As imagens gravadas pelo 
cineasta indígena Kamikia Kisedje, mostram o presidente da Câma-
ra se comprometendo a negociar com os líderes dos partidos – para 
que só indicassem seus representantes no segundo semestre – e, 
sete horas depois, exibem o pronunciamento do deputado Sarney 
Filho (PV-MA), quando informa que os líderes se comprometiam a 
encontrar uma solução para a questão em até 45 dias. 
Os manifestantes não fi caram satisfeitos: “Nós não estamos aqui 
para aguardar diálogo; nós estamos aqui para aguardar a revoga-
ção”, declarou Sonia Guajajara, integrante da Coordenação da Arti-
culação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), à TV Câmara naquele 
momento. Já era noite quando a manifestação alcançou o nível má-
ximo de visibilidade: parte do grupo conseguiu driblar a segurança 
e entrar no plenário principal da Câmara, sob o olhar incrédulo e 
temeroso dos parlamentares que participavam da sessão. 
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O momento exato da ocupação (ou invasão, como consideraram 
diversos veículos de comunicação) foi noticiado online pela TV 
Câmara, cujas imagens foram retransmitidas por diversas emisso-
ras. Naquela noite, o Jornal da Globo foi um dos noticiários televi-
sivos que deu destaque ao assunto, informando que, após terem 
paralisado as atividades do Congresso por duas horas, os manifes-
tantes haviam conseguido um acordo em que adiavam a discussão 
da PEC para o segundo semestre de 2013 e a instalação de um 
Grupo de Trabalho (GT) na Câmara, que trataria deste e de outros 
assuntos de interesse dos índios”.
Fonte: Lavor, Adriano. Visibilidade, Comunicação e Políticas Públicas e Saúde: resso-
nâncias e interrelações na saúde indígena. Tese apresentada ICICT/Fiocruz, 2014:111-2

Esse relato serve para mostrar que, apesar dos povos indígenas 
terem conquistado diversos direitos a partir de 1988, esses direitos 
estão constantemente sendo questionados e entram em disputa. É 
preciso estar atento e lutando para que esses direitos possam ser 
colocados em prática e mantidos. Escolhemos três assuntos que 
têm mobilizado bastante os movimentos indígenas para falar um 
pouco mais sobre eles: a educação, a saúde e o direito à terra.

Você acha que o direito a educação, saúde e terra estão garantidos 
para seu povo?  Que outros direitos ainda precisam ser garantidos?  
Já conheceu ou participou da luta por algum desses direitos? Escreva 
um texto relatando como foi a participação de seu povo na luta por 
algum desses direitos. 

ATIVIDADE PROPOSTA

FIGURA 7: Ocupação indígena da Câmara dos Deputados, em abril de 2013.
Fonte: Zeca Ribeiro/Agência Câmara.
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LEIA UMA SÍNTESE SOBRE AS QUESTÕES INDÍGENAS 
EM:
http://www.epsjv.fi ocruz.br/upload/EdicoesRevistaPoli/R20.pdf

VEJAM ESTES VÍDEOS QUE CONTAM UM POUCO DA 
MOBILIZAÇÃO NO ABRIL INDÍGENA NOS ÚLTIMOS 
ANOS.

MOBILIZAÇ Ã O NACIONAL INDÍ GENA MAIO/2014 - Kamikia 
Kisedje
Publicado em 2 de junho de 2014

A Mobilização Nacional Indígena é promovida pela Apib, 
com apoio do Centro de Trabalho Indigenista (CTI), Conselho 
Indigenista Missionário (Cimi), Instituto Socioambiental (ISA), 
Greenpeace, Instituto de Educação do Brasil (IIEB), entre outras 
organizações indígenas e indigenistas.

https://www.youtube.com/watch?v=Cfs-6TQTNc0
https://www.youtube.com/watch?v=zXRZtaIcwPc

DIREITO À EDUCAÇÃO
Com a mudança na Constituição de 1988, fi ca garantido por lei 

aos povos indígenas o uso das suas línguas e processos próprios 
de aprendizagem no ensino básico (artigo 210, § 2º). Começa, as-
sim, um novo tempo para as escolas indígenas que, cada vez mais, 
podem ser um espaço de valorização da cultura indígena local. A 
escola também pode ajudar os povos indígenas a terem mais auto-
nomia no mundo dos brancos, aprendendo a escrita e a língua por-
tuguesa. A questão da educação indígena discutiremos com mais 
detalhes na Unidade IV.

O número de escolas em territórios indígenas cresceu muito nos 
últimos anos, isso se deu em grande parte por ser uma reivindi-
cação do movimento indígena. Sabemos que ainda há muita luta 
pela frente para que os povos possam participar cada vez mais da 
escolha de como devem ser as escolas. Conversaremos sobre isso 
mais a frente!
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VEJA O VÍDEO “ UMA ESCOLA YAWANAWA” DO 
VIDEO NAS ALDEIAS.

https://www.youtube.com/watch?v=6gBoiDe5GCk

SUGERIMOS A LEITURA DA COLEÇÃO TRILHAS DO 
CONHECIMENTO DO LABORATÓRIO DE PESQUISAS 
EM ETNICIDADE, CULTURA E DESENVOLVIMENTO 
(LACED) DO MUSEU NACIONAL DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO.

Você pode conseguir este material na internet no endereço:
http://www.trilhasdeconhecimentos.etc.br/projeto/index.htm

DIREITO À SAÚDE

Faça uma pesquisa entre as pessoas da comunidade (professores, 
jovens, pessoas mais velhas) sobre como é a educação escolar 
no seu território? Existe acesso à escola? A escola é diferenciada 
para os indígenas? O que precisa ser melhorado?

ATIVIDADE PROPOSTA

O direito à saúde será o tema que discutiremos em toda essa 
Unidade. Assim, gostaríamos que você realizasse algumas refl e-
xões sobre a situação atual de saúde dos povos indígenas na sua 
região.  Veja, por exemplo, na caixa box a seguir o caso dos indíge-
nas na cidade de Tefé no interior do estado do Amazonas.
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INDÍGENAS REALIZAM PROTESTO EM 
TEFÉ CONTRA ATENDIMENTO PRECÁRIO 
À SAÚDE
25/08/2014, de autoria de J. Roscha

Cerca de 200 indígenas de vários povos estão 
acampados em frente à sede do Distrito Sanitário 
Especial Indígena do Médio Solimões e Afl uentes - 
DSEI, no Centro da cidade de Tefé (AM), em protesto 
contra as precárias condições no atendimento á saúde 
e pela exoneração do Coordenador local do Dsei. Várias 
malocas foram construídas em frente ao prédio do 
órgão e as lideranças indígenas dizem que só sairão dali 
quando suas reivindicações forem atendidas.

Segundo os indígenas, a atenção à saúde se encontra 
em situação precária. Eles denunciam nepotismo no 
DSEI, desvio de função de profi ssionais, funcionários 
fantasmas que recebem diárias sem trabalhar, falta de 
transporte e infraestrutura nos polos base localizados 
em aldeias de 14 municípios do Médio Solimões e 
afl uentes. “Falta recurso para compra de medicamentos 
e falta investimento para equipar os polos base que dão 
assistência ás aldeias”, disse Mariano Kambeba, um dos 
organizadores do movimento e representante da União 
dos povos Indígenas do Médio Solimões e Afl uentes - 
Unipi/MAS.
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O coordenador do DSEI do Médio Solimões, (...) 
é apontado pelos indígenas como responsável pela 
situação precária em que se encontra o atendimento 
às aldeias. Eles dizem que falta transparência na 
aplicação dos recursos e de comunicação com os 
conselheiros locais de saúde. A mobilização dos 
indígenas começou na terça-feira da semana passada, 
19, com a realização de passeatas pelas ruas de Tefé. 
Durante todos os dias eles mantiveram contato com 
o procurador da República (...) a quem entregaram 
vários documentos. O representante do MPF disse 
aos indígenas que no prazo de 10 a 20 dias o órgão 
poderá se manifestar sobre o teor das denúncias.

Mariano Kambeba diz que a maior preocupação 
das comunidades é com o aumento de algumas 
doenças comuns nessa época do ano, como malária 
e verminoses. “A malária está aumentando agora em 
muitas aldeias. Nas localidades mais distantes, como 
Eirunepé e Carauari, fomos informados do aumento 
dos casos de tuberculose e isso é muito preocupante 
porque são doenças que podem fi car fora de controle 
levar à morte de muita gente como aconteceu no 
passado”, diz Mariano. Da manifestação em Tefé 
participam indígenas Kambeba, Kokama, Kaixana, 
Tikuna. Miranha e Kanamari. O DSEI do Médio 
Solimões e Afl uentes é responsável pelo atendimento 
a cerca de 20 mil indígenas em 14 municípios.

Fonte: Cimi- http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?system=news&action=read&
id=7676
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Faça uma pesquisa junto ao seu povo e depois discuta com seus 
colegas e outras pessoas da comunidade: como é a situação de 
saúde do seu povo? Como é o acesso a serviços de saúde? O que 
precisa ser melhorado?

ATIVIDADE PROPOSTA

DIREITO À TERRA
A terra é fundamental para a saúde e para o viver bem dos po-

vos indígenas. Já vimos que os direitos dos índios sobre as terras 
são originários, pois existem antes do próprio Estado brasileiro. Se-
gundo a Constituição, são Terras Indígenas as terras que são ha-
bitadas pelos índios em caráter permanente, ou seja, constante, 
sendo utilizadas para produzir todos os recursos necessários para 
o bem-estar desses povos, o que inclui a reprodução física e cultu-
ral, de acordo com seus costumes e tradições. Passa a ser proibida 
a remoção forçada dos índios de uma região para a outra, o que 
sempre foi uma prática muito comum feita pelo Estado brasileiro. 
E fi ca estabelecido que a União tem a obrigação de proteger as 
Terras Indígenas. 

Na época da discussão da Constituição, fi cou decidido também 
que em cinco anos todas as Terras Indígenas no Brasil deveriam ser 
demarcadas, o que não aconteceu. Vemos que os confl itos em tor-
no da luta pela terra ainda são muito comuns. Segundo pesquisa do 
Instituto Socioambiental (ISA), cerca de 70% das terras indígenas 
sofrem alguma ameaça territorial. A mineração, o desmatamento, 
a concentração de terras nas mãos de poucos são vários aspectos 
que impedem o direito à terra dos povos indígenas. 

Leia e discuta os depoimentos da advogada indígena Joênia Batista 
de Carvalho.

ATIVIDADE PROPOSTA
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VEJA OS DEPOIMENTOS DA 
ADVOGADA JOÊNIA BATISTA DE 
CARVALHO -WAPIXANA

“Falar dos direitos indígenas é voltar um olhar para 
as situações complexas que vivenciamos todos os 
dias, principalmente quando os confl itos decorrentes 
da disputa sobre a terra são tão presentes. Convencer 
positivamente sobre os direitos constitucionais 
indígenas é um desafi o constante. Mas é preciso vencer 
a visão de que as terras indígenas são empecilhos ao 
desenvolvimento econômico de um Estado ou, por 
outro lado, objeto de exploração. (...) Não tem sido 
fácil assegurar aos povos indígenas a devida proteção 
aos seus direitos, principalmente territoriais. Tenho 
observado que os confl itos aparecem à medida que 
surgem os reconhecimentos de direitos. Como venho 
acompanhando a história da Terra Indígena Raposa 
Serra do Sol desde Roraima, estou convicta de que 
o processo de reconhecimento da terra é um passo 
importante, diria o principal, mas não acaba com um 
simples decreto de homologação. É preciso continuar 
a insistir na aplicação dos direitos dos povos indígenas 
- prioritários, fundamentais e inegociáveis”.

Disponível em: http://dotsub.com/view/60afbf04-263f-
4882-8a23-6f808abf63ce
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PARA CONHECER A SITUAÇÃO DAS TERRAS 
INDÍGENAS NO BRASIL VISITE ESSE SITE: 

http://ti.socioambiental.org/pt-br/#!/pt-br/terras-indigenas

CERCA DE 200 INDÍGENAS GUARANI BLOQUEIAM 
A RODOVIA DOS BANDEIRANTES, EM SÃO PAULO, 
EM DEFESA DE UMA DEMARCAÇÃO JUSTA DE SUAS 
TERRAS. 

Discuta com seus colegas e outras pessoas da comunidade: o 
direito à terra é respeitado no seu território? Por quê? O que pode 
ser transformado?

ATIVIDADE PROPOSTA

FIGURA 8: Indígenas Guarani bloqueiam Rodovia dos Bandeirantes
Fonte: Rede Brasil Atual / Rafael Nakamura / CGY

A história dos povos indígenas é marcada pela imposição e vio-
lência da colonização até os dias atuais. Diante disso, a luta é fun-
damental para o viver bem dos povos indígenas. Luta pela terra, 
lutar para poder decidir sobre suas vidas, lutar pela autonomia.
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LEIA A REPORTAGEM “SOB AMEAÇA, LUTA POR 
TERRA E IDENTIDADE”, SOBRE A LUTA POLÍTICA DO 
POVO XUKURU.
Disponível em: http://www6.ensp.fi ocruz.br/radis/sites/
default/fi les/radis_84.pdf

Discuta com seus colegas e com outras pessoas da sua comunidade: 
o que, para vocês, é lutar pela autonomia? Vocês podem apresentar 
através de desenho, encenação, poesia. 
Depois faça um debate com seus colegas a partir da questão: o que 
o trabalho do AISAN e do AIS pode ajudar na luta por autonomia?

ATIVIDADE PROPOSTA

Converse com os mais velhos na sua comunidade e discuta com 
seus colegas qual a história das ações de saúde voltada para os 
povos indígenas na sua região.

ATIVIDADE PROPOSTA

Neste texto, nos aproximamos dos conceitos de política, polí-
tica pública e direitos. Falamos também sobre a estrutura de or-
ganização do Estado brasileiro. Observamos que para garantir os 
direitos indígenas, historicamente estes povos e seus colabora-
dores têm lutado muito e continuam a lutar para garantir plena-
mente os direitos conquistados em matéria de saúde, educação e 
território.

O QUE ESTUDAMOS?
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A HISTÓRIA DAS 
POLÍTICAS DE 
SAÚDE NO BRASIL 

n este capítulo falaremos sobre como o Estado tem se organi-
zado para responder as necessidades de saúde da popula-
ção, ou seja, apresentaremos a história das políticas de saú-

de no Brasil. Depois destacaremos quais foram as ações de saúde 
voltadas diretamente para os povos indígenas.

TEXTO 2

Para começarmos a falar sobre a saúde como uma ação política 
de Estado, é importante discutirmos as seguintes questões:

Quais pessoas e setores devem ser responsáveis pelas ações de 
saúde nas aldeias e comunidades? 

ATIVIDADE PROPOSTA

Ana Lúcia de Moura Pontes, Mariana Lima Nogueira, Ewerton Aires de Oliveira e 
Sandra Carolina Portela García
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No Brasil, ao longo do século XX, a politica de saúde sofreu mu-
danças importantes. Para entender melhor como foi o processo de 
estruturação e organização da saúde no Brasil vamos dividir a his-
tória das políticas de saúde em quatro períodos.

VOCÊ PODE VER O FILME HISTÓRIA DAS POLÍTICAS 
DE SAÚDE NO BRASIL NO LINK:

https://www.youtube.com/watch?v=6tIfTK3dDrU
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PRIMEIRO PERÍODO: AÇÕES NAS 
CIDADES PORTUÁRIAS

No início do século XX, logo depois que o Brasil virou uma Repú-
blica, as ações de saúde do governo brasileiro eram direcionadas 
para o controle das epidemias e de fi scalização das casas e ruas 
nas grandes cidades. Nessa época, a economia do país era basea-
da na venda do café para diferentes países do mundo. A cidade do 
Rio de Janeiro, que era a capital da República na época, e a cidade 
de Santos tinham grandes portos, onde encostavam os navios que 
vinham buscar o café para levar para outros países. 

Nessas cidades ocorriam frequentes surtos e epidemias de fe-
bre amarela e varíola, que atrapalhavam as atividades de venda do 
café. As cidades brasileiras eram muito sujas, as condições de sa-
neamento eram muito ruins e isso facilitava a ocorrência das epi-
demias.

 Então, o governo brasileiro começou a criar políticas de saúde 
para tentar evitar a ocorrência de epidemias. As epidemias eram 
um problema muito sério de saúde pública e estavam prejudicando 
a economia do país. 

O objetivo das políticas de saúde do governo era principalmen-
te controlar as epidemias e melhorar as condições de saneamento 
das cidades. Ele começou a realizar as primeiras campanhas de va-
cinação contra a varíola e a isolar as pessoas que estavam doentes. 
Começou a destruir os prédios antigos que não tinham condições 
adequadas de moradia e a limpar as cidades. As campanhas de va-
cinação passaram a ser obrigatórias e o governo criou até uma po-
lícia sanitária que obrigava as pessoas a se vacinarem e a saírem de 
suas casas quando eram consideradas inadequadas para moradia. 
Essas ações eram limitadas para algumas cidades e só combatiam 
poucas doenças. 

As pessoas não sabiam o que era a vacina, como ela funcionava 
e por isso não acreditavam na sua importância e tinham medo de 
serem vacinadas. Achavam que quem tomava a vacina era consi-
derado doente e iria para hospitais para ser isolado. As pessoas se 
revoltaram contra o método violento que o governo utilizava para 
obrigar as pessoas a tomar a vacina. Este movimento fi cou conhe-
cido como a “Revolta da Vacina”.
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FIGURA 9: Revolta da Vacina - Fonte: Charge do ilustrador Leonidas, publicada na 
revista O Malho, em 1904

Nesse período, o Estado não era responsável pelos cuidados de 
saúde de cada pessoa. Cada um, quando fi cava doente, tinha que 
resolver o problema sozinho, procurando algum médico ou curan-
deiro local. Ou, ainda, procurar alguma instituição de caridade ou 
igreja quando precisava de atendimento hospitalar. O Estado só fa-
zia ações pontuais para controle de epidemias.

Uma epidemia se caracteriza pela 
ocorrência, em curto período de tempo, 
de grande número de casos novos 
de uma doença. Ou seja, quando os 
casos da doença, em curto período de 
tempo, aumentam muito acima do que 
normalmente é observado. O conceito 
de epidemia também é discutido na 
Unidade II, que fala sobre o processo 
saúde e doença.
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SEGUNDO PERÍODO: TRABALHADORES 
EXIGEM SERVIÇOS DE SAÚDE

Mais tarde, por volta de 1920, os trabalhadores das grandes ci-
dades começaram a criar organizações trabalhistas e sindicatos 
para garantir a aposentadoria dos trabalhadores. Essas organiza-
ções também começaram, aos poucos, a oferecer serviços de as-
sistência médica.

Os direitos trabalhistas no Brasil 
envolvem a regulação das horas de 
trabalho, a carteira de trabalho, o 13º 
salário, as férias remuneradas, o vale 
transporte, a garantia de alimentação e 
assistência médica aos trabalhadores, 
a licença maternidade, o direito à falta 
justifi cada, dentre outras garantias.

FIGURA 10: Mobilização de trabalhadores - Fonte: Rede Brasil Atual/ Geraldo Lazzari 

Os trabalhadores passaram a receber benefícios, como atendi-
mento médico em ambulatórios e hospitais, e a receber medica-
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mentos. Mas, neste período, o acesso aos serviços de saúde era 
somente para os poucos trabalhadores, somente para aqueles que 
tinham carteira assinada e contribuíam com a previdência social. 

Isso quer dizer que a maior parte da população continuava sem 
ter acesso aos serviços de saúde.

Ter acesso aos serviços de saúde signifi ca conseguir 
chegar a algum serviço de saúde ou ter visitas em sua 
moradia de profi ssionais de saúde para receber ações 
de saúde, como atendimento médico e de enfermagem, 
vacinação, remédios, exames, dentre outros.

Previdência social é como se fosse uma poupança, 
em que o trabalhador paga todo mês para o governo e 
garante a sua aposentadoria quando parar de trabalhar 
e o acesso a serviços de saúde e outros benefícios 
sociais. 

Na década de 1930 cria-se o Ministério de Educação e Saúde 
Pública. Foi a partir daí que o Estado começou a assumir mais res-
ponsabilidades com a saúde pública do Brasil. O Estado brasileiro 
começou a se preocupar mais com doenças como malária, tuber-
culose, febre amarela. O Ministério da Saúde também criou, nessa 
época, o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), que começou a 
organizar uma rede de serviços de saúde pública em todo o país. 
Neste período, o governo começou a organizar as primeiras Confe-
rências Nacionais de Saúde.

Na década de 1950, o Ministério da Saúde passa a ser indepen-
dente da área da Educação, mas as políticas públicas de Saúde não 
mudaram muito, ou seja, as ações de assistência médica eram de 
responsabilidade do Ministério da Previdência Social e as ações de 
saúde pública fi cavam sob responsabilidade do Ministério da Saú-
de. Só na década de 1970 que se começa a discutir a necessidade 
de uma nova política de saúde pública no Brasil para melhorar as 
condições de saúde da população.  
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TERCEIRO PERÍODO: A LUTA POR UM 
SISTEMA DE SAÚDE PARA TODOS

No fi nal da década de 1970, a situação de saúde da população 
brasileira era muito ruim, pois o investimento do governo em saú-
de era pouco e só dava prioridade para os moradores das cidades 
grandes. Por causa disso, muitas doenças que já estavam controla-
das voltaram a aparecer e aconteceram muitas epidemias. O sane-
amento e as políticas de habitação para a população não melhora-
ram; além disso, a pobreza aumentou. 

Por causa disso, já na década de 1980, as universidades, os mo-
vimentos sociais e os trabalhadores da saúde passaram a lutar por 
mudanças na política de saúde. Começou um movimento dessas 
instituições e organizações sociais para cobrar melhorias na assis-
tência à saúde e para iniciar ações de prevenção de doenças e de 
promoção da saúde que não eram feitas no sistema de saúde. Esse 
movimento também cobrava a necessidade de expandir os servi-
ços de saúde para o interior do país. Esse processo foi conhecido 
como Movimento da Reforma Sanitária.

REFORMA SANITÁRIA
A Reforma Sanitária foi um movimento social que, 

no fi nal dos anos 1970 e início dos anos 1980, período 
que sucedeu a ditadura militar e que se caracterizou 
pela restrição de direitos, participou da luta pela 
ampliação dos direitos sociais. Este movimento iniciou 
a discussão da criação do Sistema Único de Saúde – o 
SUS. Ele lutou pela ideia da saúde como um direito de 
todos e expressou reivindicações como a participação 
popular na elaboração, execução e fi scalização das 
políticas públicas e a construção de um sistema único, 
integrado e descentralizado de saúde, dentre outras 
bandeiras de luta de vários grupos da sociedade. 
Participaram deste movimento trabalhadores, 
professores e estudantes da área da Saúde, assim 
como pessoas que utilizavam os serviços.
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QUARTO PERÍODO: CRIAÇÃO DO SUS: 
SAÚDE COMO DIREITO DE TODOS E 
DEVER DO ESTADO

Naquele período ainda só tinha direito a atendimento quem 
contribuía com a Previdência Social. Mas já se iniciavam algumas 
ações pontuais de expansão de serviços, inclusive para áreas rurais 
e mais distantes, por pressão dos movimentos sociais.

Em 1986, realizou-se a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que 
apontou as diretrizes para um novo sistema de saúde, um sistema 
único, para todo o país. 

Este sistema teria como princípios: 
• A saúde é direito de todos e dever do Estado;
• A saúde é resultante das condições de alimentação, habita-

ção, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de 
saúde.

FIGURA 11: Plenária da 8ª Conferência Nacional de Saúde - Fonte: Revista Radis / 
Ensp/Fiocruz

A 8ª Conferência Nacional de Saúde criou as bases do SUS. Nes-
te período, o Congresso Nacional estava preparando a nova Cons-
tituição do país, que foi aprovada em 1988. 
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Na nova Constituição, a luta do Movimento da Reforma Sani-
tária foi reconhecida e a saúde no Brasil passou a ser um DIREITO 
de todos e um DEVER do Estado. A partir de 1988 é obrigação do 
Estado brasileiro garantir para toda população, sem discriminação, 
todas as ações e serviços de saúde que sejam necessários para a 
promoção e assistência da saúde e prevenção de doenças. 

VAMOS RELEMBRAR OS 
CONCEITOS DE DIREITO E DEVER. 

Direitos são as garantias sociais que o Estado 
deve oferecer para uma vida digna da população, 
buscando reduzir as desigualdades sociais. Dever 
é a sua obrigação como parte de um grupo social. 
No caso do Brasil, o Estado tem a obrigação de 
garantir o atendimento à saúde das pessoas.

Em 1988, a Constituição Federal estabeleceu pela primeira vez 
uma seção sobre a saúde, que trata de três aspectos principais:

• A saúde é assumida como determinada e condicionada por 
fatores relacionados: ao meio físico (condições geográfi cas, 
água, alimentação, habitação etc.); ao meio socioeconômico 
e cultural (ocupação, renda, educação, modo de viver etc); 
aos fatores biológicos (idade, gênero, herança genética etc); 
e à oportunidade de acesso aos serviços que busquem a pro-
moção, proteção e recuperação da saúde. 

• Todos os brasileiros, sem qualquer discriminação, têm o di-
reito a todas ações de saúde e ao acesso a todos os tipos de 
serviços. Assim, deixa claro que é responsabilidade do Estado 
garantir o acesso a esses serviços e ações de saúde.

• Determina que as ações e serviços públicos de saúde integrem 
uma rede articulada e constituam um sistema único (Sistema 
Único de Saúde - SUS).

O que você entende da frase: “Saúde é um direito de todos e um 
dever do Estado”?

PARA REFLETIR
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DESCRIÇÃO DOS ARTIGOS 196 A 200 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:

Art. 196. 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.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de 
saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, 
sobre sua regulamentação, fi scalização e controle, devendo 
sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, 
também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de 
governo. (No Governo Federal o órgão que trata das questões 
de saúde é o Ministério da Saúde, no governo Estadual é a 
Secretaria Estadual de Saúde e no governo municipal é a 
Secretaria Municipal de Saúde);

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade. 
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes 
deste, mediante contrato de direito público ou convênio, 
tendo preferência as entidades fi lantrópicas e as sem fi ns 
lucrativos.

A parte da Constituição Federal que trata sobre o direito à saúde 
está localizada nos artigos de número 196 a 200. 
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§ 2º - É vedada a destinação de recursos públicos para 
auxílios ou subvenções às instituições privadas com fi ns 
lucrativos.

§ 3º - É vedada a participação direta ou indireta de empresas 
ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo 
nos casos previstos em lei.

§ 4º - A lei disporá sobre as condições e os requisitos 
que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias 
humanas para fi ns de transplante, pesquisa e tratamento, 
bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e 
seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de 
outras atribuições, nos termos da lei:

I - controlar e fi scalizar procedimentos, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde e participar da 
produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, 
hemoderivados e outros insumos;

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, 
bem como as de saúde do trabalhador;

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de 
saúde;

IV - participar da formulação da política e da execução das 
ações de saneamento básico;

V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento 
científi co e tecnológico;

VI - fi scalizar e inspecionar alimentos, compreendido o 
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas 
para consumo humano;

VII - participar do controle e fi scalização da produção, 
transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos 
psicoativos, tóxicos e radioativos;

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho.
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1) Reflita e discuta sobre o que você e seus colegas acham dessas 
mudanças no direito à saúde no Brasil. Você considera que houve 
melhoria ou não? Por quê?
2) E em relação à saúde dos povos indígenas, discuta como foi a 
história das ações de saúde oferecida na sua região. Quando se 
iniciou? Quem executava as ações? Quais ações de saúde eram 
oferecidas?

ATIVIDADE PROPOSTA

AS POLÍTICAS DE SAÚDE VOLTADAS 
PARA AS POPULAÇÕES INDÍGENAS 
NO BRASIL

Até o início do século XX, o Estado brasileiro nunca se respon-
sabilizou ou tomou iniciativas para desenvolver ações de saúde 
para os povos indígenas. Desde a invasão dos portugueses até o 
início de nossa República, os governos coloniais e imperiais não 
se preocuparam com a saúde dos povos indígenas, ao contrário, o 
que vimos nesse período foi o extermínio e escravidão dos povos 
indígenas.

A chegada dos portugueses no continente 
americano ocorreu em 1492 e entre 1500 a 1822 foi 
o período em que o Brasil foi Colônia de Portugal, ou 
seja, era um território pertencente a Portugal. 

Em 1822 o Brasil se declarou independente de 
Portugal e até 1889 foi um Império, ou seja, era um 
país independente, governado por um rei. A partir de 
1889 o Brasil se torna uma República Federativa.

O contato dos portugueses e outros estrangeiros com os povos 
indígenas trouxe diversas doenças novas - como varíola, malária, 
gripe, tuberculose, dentre outras. Essas novas doenças provocaram 
a morte de diversas populações e em alguns casos afetaram comu-
nidades e etnias inteiras. 
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Na maior parte da história da relação dos povos indígenas com 
a sociedade nacional, os indígenas contaram somente com seus 
próprios recursos para enfrentar essas novas doenças que vieram 
do contato com os brancos. Assim, as doenças eram tratadas com 
o conhecimento tradicional dos povos indígenas, com plantas me-
dicinais, rituais de cura, pajés, xamãs, dentre outros. Somente em 
algumas regiões, instituições religiosas - católicas ou evangélicas 
- montaram serviços de saúde para atender as populações indíge-
nas. O Estado brasileiro não assumia nenhuma responsabilidade 
sobre a saúde dos povos indígenas nesta época.

Assista ao filme “Xingu” e discuta com os mais velhos na sua 
comunidade como foi a história de contato com os brancos e qual 
foi o impacto para a saúde da população.

sobre a saúde d

ATIVIDADE PROPOSTA

O SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO ÍNDIO (SPI)
A primeira iniciativa do governo brasileiro foi a criação de uma 

instituição encarregada de lidar com a questão indígena no Brasil, 
o chamado Serviço de Proteção ao índio (SPI), no ano de 1910. No 
que se refere à saúde, o SPI começou a realizar algumas ações so-
mente décadas depois de sua criação. 

Apesar do esforço, as 
atividades desenvolvidas 
pelo SPI foram insufi cien-
tes para atender as ne-
cessidades em saúde dos 
povos indígenas. As co-
munidades continuavam 
sem assistência regular e 
a situação de saúde era 
bastante grave. O SPI tinha 
problemas como o excesso 
de burocracia, difi culdades 
na gestão e foi extinto.

o serviço de proteção aos índios”, organizado por Carlos Augusto da Rocha Freire 
(Funai, 2012) - Fonte: Funai

FIGURA 12: Livro “Memoria do SPI : 
Textos, imagens e documentos sobre 
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Na sua região existiram ações de saúde desenvolvidas pelo SPI, 
SUSA ou Funai? Como eram?

ATIVIDADE PROPOSTA

A FORMULAÇÃO DA ATUAL POLÍTICA 
NACIONAL DE SAÚDE INDÍGENA 

A FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
(FUNAI)

Em 1956, por iniciativa do sanitarista Noel Nutels, foi criado o 
Serviço de Unidades Sanitárias Aéreas (SUSA), que visava aten-
der às comunidades indígenas e rurais, principalmente no enfren-
tamento de epidemias e da tuberculose. Em 1967 foi criada outra 
instituição, a Fundação Nacional do Índio, conhecida como Funai.

A Funai, quando foi criada no tempo da ditadura militar, era liga-
da ao Ministério do Interior, mas tinha uma Divisão de Saúde que 
foi criada dentro da instituição para realizar a assistência à saúde 
dos povos indígenas. A Funai atendia a saúde indígena através das 
Equipes Volantes de Saúde (EVS). Cada EVS deveria ter um médi-
co, enfermeiro, técnico de laboratório e dentista e realizar visitas 
periódicas às aldeias em sua área de atuação. 

O trabalho das EVS era bastante irregular, os custos de operação 
destas EVS eram muito altos e as ações desenvolvidas não tinham 
impacto na saúde da população. Nas décadas de 1980 e 1990, a 
Funai passou por um período de grande desorganização e as ações 
de saúde fi caram comprometidas. Durante todo este período, a Fu-
nai mantinha atendentes de enfermagem em áreas indígenas, mui-
tas vezes sozinhos, que acabavam assumindo a função de toda a 
equipe de saúde. Foi um tempo muito difícil. 

O Movimento da Reforma Sanitária, que falamos anteriormente, 
também envolveu o movimento indígena e os indigenistas que se 
organizaram para reivindicar que o Estado assumisse a assistência 
à saúde dos povos indígenas e que garantisse o direito à saúde des-
sas populações.
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Para entender melhor qual a diferença 
entre indígena e indigenista, volte no texto 
1 da unidade III da área temática 1.

Realizada em 1986, a 1¬ª Conferência Nacional de Proteção à 
Saúde do Índio (série de eventos que depois passaram a ser cha-
mados de Conferências Nacionais de Saúde Indígena) foi um mo-
mento muito importante para a saúde indígena no Brasil. Nesta 
conferência se reuniram, pela primeira vez, representantes de vá-
rios grupos indígenas, representantes do Estado e da sociedade ci-
vil para discutir como deveria ser a atenção à saúde para os povos 
indígenas. Foi quando foram defi nidas as bases para a atual Política 
Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI).

As Conferências Nacionais de Saúde Indígena têm sido espaços 
importantes para discutir e propor mudanças na atenção à saúde 
dos povos indígenas. Elas devem ser compostas por 50% de re-
presentantes indígenas, 25% de profi ssionais de saúde indígena e 
25% dos gestores e prestadores de serviços na saúde indígena.

Até o momento já aconteceram cinco Conferências Nacionais 
de Saúde Indígena, sendo que a última foi realizada no ano de 2013, 
na cidade de Brasília, Distrito Federal. Vocês podem ter acesso aos 
relatórios dessas Conferências no material de apoio deste curso.

FIGURA 13: Álvaro Sampaio Tukano, na II Assembleia dos Povos Indígenas do Rio 
Negro em São Gabriel da Cachoeira. Fonte: Beto Ricardo/ISA.
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A 1ª Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio reco-
menda: 

1) que o sistema de saúde aos povos indígenas seja articulado 
ao sistema nacional, com a criação de uma agência vinculada 
ao Ministério da Saúde; 

2) a participação da população indígena na formulação, no pla-
nejamento, na execução e na avaliação das ações; 

3) o respeito e o reconhecimento das noções e práticas de saú-
de dos povos indígenas; 

4) o estímulo à formação de indígenas como profi ssionais de 
saúde, em todos os níveis. 

Você já participou de alguma Conferencia Nacional de Saúde 
Indígena? Se sim, faça um relato.
Caso você não tenha participado, pergunte na sua aldeia para 
alguma pessoa que participou da Conferência Nacional de Saúde 
Indígena.

ATIVIDADE PROPOSTA

Essa discussão da política de saúde indígena nesta primeira con-
ferência nacional aconteceu no momento em que o Brasil criava 
sua nova Constituição Federal. Os povos indígenas lutavam pelo 
reconhecimento de seus direitos, como o acesso à terra, a manu-
tenção de sua língua nativa, de seus costumes e pelo direito a polí-
ticas sociais específi cas, dentre outras questões.

O QUE FOI A CONSTITUINTE?
A Assembleia Nacional Constituinte, chamada 

por alguns de Constituinte, foi uma grande reunião 
realizada no Congresso Nacional, em Brasília, em 
1º de fevereiro de 1987, para criar uma Constituição 
democrática para o Brasil, após a ditadura militar. 
Na Constituinte foi votado e aprovado o texto fi nal 
da nova Constituição Federal brasileira.
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Como resultado desse processo de luta política de indígenas e 
de indigenistas, a saúde indígena deixou de ser responsabilidade 
da Funai e passou a ser responsabilidade do Ministério da Saúde, 
por meio da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). 

Em 1992 realizou-se a II Conferência Nacional de Saúde Indíge-
na. Nesta conferência foi aprovada a proposta do modelo de Dis-
tritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) como forma de organi-
zação da atenção à saúde indígena. Mas somente em 1999, com a 
aprovação da Lei Arouca (Lei n° 9836/99), que o Subsistema de 
Saúde Indígena (SASI), vinculado ao SUS, foi criado. Esta lei tam-
bém defi niu que a organização da atenção à saúde se daria por 
territórios de saúde, na forma de 34 DSEI.

A PNASPI foi criada para garantir o direito à saúde aos povos 
indígenas, com o reconhecimento de suas necessidades especiais 
de assistência à saúde. Essas diferenças estão ligadas às caracte-
rísticas culturais, ao território onde vivem, às práticas de saúde que 
possuem, aos conhecimentos sobre tratamento e cura que cada 
povo indígena possui. 

Em 1991, com o decreto nº 23 do então Presidente da República 
Fernando Collor de Mello, a saúde indígena passou a ser responsa-
bilidade da Fundação Nacional de Saúde, que de início foi apelidada 
de FNS. Neste período, foram publicados vários decretos tirando a 
responsabilidade da Funai sobre a saúde e sobre a educação indí-
gena. Foi um período de muita disputa entre as instituições sobre 
quem e como deveria cuidar da saúde dos povos indígenas.

No ano de 1994 a saúde indígena voltou a ser administrada pela 
Funai, enquanto a Funasa fi cava responsável pelas epidemias e pela 
formação das pessoas, até o ano de 1999, quando a responsabili-
dade de organização e execução das ações de saúde aos indígenas 
volta para a Fundação Nacional de Saúde, que agora passa a ser 
conhecida como Funasa.

Assim como as outras instituições, a Funasa trouxe melhorias 
para os povos indígenas, mas também passou por diversos proble-
mas de gestão, que afetaram diretamente as comunidades indíge-
nas. Porém, ao longo da gestão da Funasa, muitos problemas de 
ordem administrativa aconteceram, fazendo com que a instituição 
não fosse mais responsável pela saúde indígena.

Com isso, no ano de 2010, criou-se a Secretaria Especial de Saú-
de Indígena (SESAI), que fi cou responsável por coordenar e avaliar 
as ações de atenção à saúde dos povos indígenas no Brasil. 
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Converse com alguém mais velho em sua comunidade e pergunte 
como era o atendimento à saúde antigamente, na época da Funai, 
da Funasa e como é hoje em dia, com a SESAI. Procure saber bem 
das dificuldades e facilidades do atendimento à saúde em cada um 
desses períodos.

ATIVIDADE PROPOSTA

O SasiSUS está organizado em Distritos Sanitários Especiais In-
dígenas, conhecidos como DSEIs, que atualmente são em número 
de 34 unidades, espalhadas pelo Brasil. No quadro abaixo temos 
uma defi nição de Distrito Sanitário Especial Indígena. Nós veremos 
mais adiante que o DSEI conta com uma estrutura comum a todos 
os outros Distritos, mas também apresenta algumas particularida-
des, tanto na organização como na execução das ações de saúde, 
que variam conforme a realidade local. 

O QUE É UM DISTRITO SANITÁRIO 
ESPECIAL INDÍGENA (DSEI)?

Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) é 
uma unidade de responsabilidade sanitária fe-
deral. É um espaço social, cultural e geográfi co 
delimitado no qual existe uma rede de recursos 
e serviços de saúde, onde moram, vivem e se re-
lacionam as pessoas. Os Distritos são responsá-
veis por prestar atenção diferenciada em saúde 
aos povos indígenas que moram em Terras Indí-
genas que se localizam dentro desse território.

VALE A PENA LEMBRAR…
O SasiSUS faz parte do SUS. Ele é responsável pela atenção pri-

mária em saúde da população indígena aldeada, isto é, que vive em 
aldeias. Quando as pessoas precisam de outro tipo de atendimen-
to, como cirurgias, exames, ou outro procedimento, o Distrito pre-
cisa se articular com o SUS regional para garantir o atendimento 
dos indígenas em todas as suas necessidades.
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Vamos rever um pouco tudo que falamos? Veja a fi gura a seguir.

VAMOS ENTENDER UM POUCO MELHOR 
O QUE É ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATENÇÃO 
DE MÉDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE?

Atenção primária são os primeiros atendimen-
tos prestados para resolver um problema de saúde. 
Eles podem ser realizados nas próprias aldeias ou, 
no caso de alguns DSEIs, nos Polos Base. Entre os 
não indígenas ou os indígenas que moram na ci-
dade, estes primeiros atendimentos normalmente 
acontecem nas Unidades Básicas de Saúde, conhe-
cidas como UBSs, ou postos de saúde, postinhos, 
ou mesmo Unidades Mistas, dentre outros nomes. 
Também fazem parte da atenção primária à saúde 
aquelas ações que buscam a promoção da saúde e 
a prevenção de doenças.

Já a atenção de média e alta complexidade são 
aqueles atendimentos a problemas de saúde que 
precisam ser realizados em hospitais e clínicas 
onde existem equipamentos e profi ssionais espe-
cializados. Muitas vezes esses locais estão situados 
em municípios distantes das Terras Indígenas e até 
mesmo em outros estados do Brasil, diferentes do 
estado onde você e sua comunidade moram. São 
exemplos de locais de atendimento de média e alta 
complexidade os Centros de Reabilitação e os Cen-
tros Especializados de Odontologia.

Qualquer pessoa, seja indígena ou não, é aten-
dida pelo SUS quando precisa de atendimentos de 
média e de alta complexidade, isto é, quando preci-
sa de tratamentos especiais, hospitalizações, den-
tre outros serviços de saúde. 
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Neste texto observamos como o Estado brasileiro tem se ar-
ticulado historicamente para atender as necessidades em saúde 
da população através de diversas políticas públicas. Tais políti-
cas públicas têm sua origem na luta dos trabalhadores e da po-
pulação em geral, que têm reclamado a saúde como um direito 
de todos, direito que foi garantido para a população brasileira na 
Constituição Federal de 1988. Dentro dos mecanismos encontra-
dos para discutir e procurar garantir este direito estão as Confe-
rências Nacionais de Saúde e as Conferências Nacionais de Saúde 
Indígena, espaços onde se discute como deveria ser a atenção em 
saúde para os povos indígenas. Esses eventos têm sido muito im-
portantes para a criação e constante reformulação das políticas 
de atenção à saúde indígena que conhecemos atualmente. 

Conhecemos também um pouco da historia das políticas de 
saúde e as políticas de saúde indígena, a criação do SUS, do Sa-
siSUS e as instituições que em diferentes momentos históricos 
têm se encarregado de superar suas inúmeras difi culdades para 
prestar atendimento à saúde dos povos indígenas.

O QUE ESTUDAMOS?
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Faça uma pesquisa na sua comunidade sobre as perguntas a 
seguir: 
• Para o seu povo, quais são os maiores problemas na área da 

Saúde? 
• Como os conselheiros de saúde veem o trabalho na área da 

Saúde? O que melhorou? O que precisa melhorar?
• Como está acontecendo a articulação entre a medicina do 

não indígena e os especialistas tradicionais em sua área de 
abrangência?

• Prepare um relatório sobre esta pesquisa e apresente junto 
com seus colegas na próxima etapa.

ATIVIDADE PROPOSTA
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PRINCÍPIOS E 
DIRETRIZES DO 
SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE (SUS)

após a Constituição Federal de 1988, a saúde passou a ser um 
direito de todos e um dever do Estado no Brasil. Os serviços 
de saúde passaram a ser oferecidos pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) em todos os estados e municípios do Brasil. Neste 
texto, conversaremos sobre os princípios e diretrizes do SUS, que 
falam sobre nossos direitos relacionados ao sistema de saúde. Es-
peramos que ao fi nal das discussões você saiba como funciona 
este sistema público de saúde.

TEXTO 3

Lembremos que a saúde indígena é parte do SUS, o 
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASI) tem 
que ser complementar ao SUS e seguir as mesmas 
orientações para o seu funcionamento.

Ana Lúcia de Moura Pontes, Mariana Lima Nogueira, Ewerton Aires de Oliveira e 
Sandra Carolina Portela García.

72   POLÍTICAS DE SAÚDE E ATENÇÃO PRIMÁRIA NO BRASIL E NA SAÚDE INDÍGENA  |  Territórios e Povos Indígenas no Brasil



O SUS FOI CRIADO E 
REGULAMENTADO PELA LEI 8.080 DE 
1990.

O SUS deve oferecer à população:
a) ações de assistência à saúde, que se referem ao 

tratamento e recuperação da saúde;
b) ações de prevenção de doenças, para evitar que 

as doenças apareçam, como vacinação da população;
c) ações de promoção de saúde para melhorar as 

condições de vida, como saneamento básico para 
garantir ambiente limpo e água de qualidade. 
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O SUS é um conjunto de unidades e serviços de saúde organiza-
dos como uma rede articulada para oferecer ações de assistência, 
promoção à saúde e prevenção de doenças para toda a população 
do país. A atenção à saúde deve ser oferecida pelo Governo Federal 
(Ministério da Saúde), pelo Governo Estadual (Secretarias Estadu-
ais de Saúde) e pelo Governo Municipal (Secretarias Municipais de 
Saúde). 

Como é a estrutura do SUS?

FIGURA 15: Mapa sobre a estrutura do SUS.

MAPA SOBRE A ESTRUTURA DO SUS
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Para garantir o direito à saúde, os serviços de saúde devem se-
guir alguns princípios. Ou seja, o SUS deve seguir algumas orienta-
ções de funcionamento e de organização, que servem para garantir 
o direito à saúde de todos os cidadãos do país, indígenas e não 
indígenas.  O primeiro princípio chama-se universalidade.

UNIVERSALIDADE – É a garantia de que 
TODOS os brasileiros, sem discriminação, 
têm direito aos serviços e ações de saúde 
necessários para o seu bem estar. Dessa forma, 
qualquer pessoa que procurar um serviço de 
saúde deve ser atendida.

O SUS deve garantir o acesso aos serviços de saúde a todas as 
pessoas, sejam moradores de áreas urbanas ou rurais, indígenas 
ou não indígenas, trabalhadores e desempregados, aposentados, 
moradores de rua. Todos os brasileiros têm direito a ter acesso aos 
serviços de saúde, às ações de prevenção de doenças e de pro-
moção da saúde. Nenhuma pessoa deve encontrar barreiras para 
conseguir ser atendida pelo SUS, é isso o que diz a universalidade.

Quando as pessoas precisam percorrer grandes distâncias ou 
gastar muito dinheiro para chegar ao local onde existem serviços 
de saúde, podemos caracterizar que existe uma difi culdade na im-
plementação da universalidade em saúde. Que outras difi culdades 
você consegue identifi car?

Na reportagem abaixo, você pode ler um relato sobre as difi cul-
dades de acesso aos serviços de saúde encontradas pelas popula-
ções ribeirinhas do Rio Tapajós. 

LEIA A REPORTAGEM “RIBERINHOS DE 
TAPAJÓS AINDA ESPERAM PELO SUS”, DA 
REVISTA RADIS (ENSP/FIOCRUZ).

Disponível em: http://www6.ensp.fi ocruz.br/radis/sites/
default/fi les/radis_36.pdf
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O direito de toda população à saúde deve envolver todo e qual-
quer serviço, recurso, profi ssional ou ação necessária para a pro-
moção da saúde, prevenção de doenças ou tratamento e recu-
peração de algum agravo. Este é o segundo princípio do SUS, a 
integralidade.

Agravo é mal ou prejuí zo à  saú de de um 
ou mais indiví duos, de uma coletividade 
ou populaç ã o.

INTEGRALIDADE – Esse princípio busca assegurar 
que a população tenha acesso a todos os tipos de ações 
e serviços de saúde, de acordo com a necessidade de 
cada pessoa ou grupo. O SUS deve oferecer todo tipo 
de serviço de saúde, desde o mais simples ao mais 
complexo. As pessoas devem ter garantido o acesso 
aos diversos serviços de saúde, como: postos de saúde, 
ambulatórios e clínicas especializadas, hospitais e 
unidades de exames e tratamentos. Também devem 
ter acesso a todas as ações de promoção da saúde 
e prevenção de doenças que forem necessárias para 
evitar enfermidades e melhorar as condições de vida 
e saúde da população.

Outro princípio muito importante para o SUS é a equidade. Para 
entender a equidade, refl ita: os problemas e necessidades de saú-
de são iguais para homens e mulheres? E para jovens e idosos? E 
para populações urbanas e rurais? E pobres e ricos?

Assista à reportagem sobre falta de assistência à saúde indígena 
e discuta os princípios da universalidade e integralidade. 
Disponível em: http://www.oaltoacre.com/vergonha-sem-
assistencia-da-saude-indios-do-acre-estao-morrendo-a-
mingua/ 

PARA REFLETIR
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EQUIDADE – A equidade se refere ao direito que 
todos têm, igualmente, de atingir um bom nível de 
saúde. Como as populações são diferentes entre si e 
têm necessidades e características diferentes, para 
atingir seu bem viver as pessoas e grupos sociais 
precisam de respostas diferentes dos serviços e 
profi ssionais de saúde. Por isso, alguns grupos e 
pessoas precisam receber mais atenção que outros.

Se nós podemos dizer que esses grupos de pessoas possuem 
necessidades e problemas de saúde diferentes, isso quer dizer que 
os serviços de saúde oferecidos também devem ser diferentes para 
cada grupo de pessoas.

As condições de vida e os tipos de doença que afetam as pesso-
as variam de acordo com idade, gênero, etnia, região de moradia, 
dentre outras coisas. As necessidades de saúde da população são 
diferentes, também, porque as pessoas são diferentes entre si. Al-
guns são mais pobres e, por exemplo, não conseguem ter acesso 
a uma boa alimentação ou moradia; outros moram mais longe dos 
serviços de saúde; uns têm doenças crônicas; outros problemas de 
saúde porque são crianças e estão mais vulneráveis; e assim por 
diante.

Portanto, as pessoas e populações têm necessidades e carac-
terísticas diferentes de saúde. Isso exige um esforço do SUS para 
atender a elas de acordo com as necessidades de cada uma. Para 
que todas tenham saúde.

Para atingirmos a equidade em saúde, o SUS precisa organizar 
os serviços de saúde de forma a diminuir as diferenças de saúde e 
de doença entre as pessoas. Para diminuir essas diferenças, o SUS 
tem que se organizar para oferecer mais serviços de forma adequa-
da àqueles que são mais necessitados.
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Veja a figura abaixo e discuta o que é mais justo ou equânime para 
todos assistirem ao jogo? Você acha que é dar uma caixa para todos 
ou dar duas para o mais baixo e manter todos na mesma altura?

IGUALDADE
Duas concepções sobre igualdade de direitos

ATIVIDADE PROPOSTA

FIGURA 16: Igualdade de direitos

1) Desenhe ou escreva o que você considera que é diferente na sua 
região e dentre a população que você acompanha e que deveria 
ser considerado na organização do seu trabalho para melhorar a 
qualidade de vida e saúde.

2) Ouça a seguinte matéria e discuta sobre os princípios do SUS:
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/
REPORTAGEM-ESPECIAL /435654-SITUACAO-DOS-INDIOS-
NO-BRASIL-INDICADORES-SOCIAIS-E-ACESSO-A-SERVICOS-
PUBLICOS-BLOCO-4.html

ATIVIDADE PROPOSTA
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Para o SUS funcionar bem e garantir que todos tenham aces-
so à saúde, foram pensadas algumas diretrizes para a organização 
dos serviços de saúde. Segundo o princípio da integralidade, o SUS 
deve oferecer a toda população todos os tipos de serviços de saúde 
necessários. Mas, como não é possível ter todos os tipos de servi-
ços (principalmente hospitais e clínicas especializadas) em todos 
os lugares, se pensou que os serviços de saúde devem ser articu-
lados, isto é, ligados entre si, formando uma rede de serviços, para 
garantir que todos possam chegar a todos os tipos de serviços. A 
ideia é que o SUS forme uma rede, como uma rede de pesca, onde 
os diferentes tipos de serviços de saúde são interligados entre si.

FIGURA 17: Rede de Atenção à Saúde

Para entender essa rede, precisamos saber que existem dife-
rentes tipos de serviços que podem oferecer diferentes ações de 
saúde. Um Polo Base em região onde não tem energia elétrica não 
poderá ter sala de vacinação, mas a população desse Distrito tem 
que conseguir ter acesso às vacinas. Na maioria dos Distritos não 
existem hospitais, então não é possível fazer cirurgias dentro de 
comunidades indígenas, mas a população de todos os Distritos 
tem direito a fazer cirurgias. Como organizar isso?

Para entender como foi pensada a distribuição desses serviços, 
precisamos entender que classifi camos as ações de saúde em ní-
veis de  atenção, de forma a construir uma rede de serviços: a) 
atenção básica ou primária; b) atenção secundária ou de média 
complexidade; e c) atenção terciária ou de alta complexidade.

DIRETRIZES PARA A ORGANIZAÇÃO 
DO SUS
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SIGNIFICADO: classifi car ações de saúde signifi ca 
identifi car diferentes tipos de ações e agrupá-las de 
acordo com sua natureza, complexidade.

FIGURA 18: Rede de Atenção Básica

FIGURA 19: Rede de Atenção Primária e de Média e Alta Complexidade
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Quando falamos em serviços de atenção primária nos referimos 
ao posto de saúde ou ao Polo Base mais perto de nossa moradia 
e em maior número na região e municípios. Na atenção primária 
atuam trabalhadores que conhecem o território, acompanham as 
pessoas no dia a dia e oferecem as primeiras ações de prevenção 
e assistência à saúde.  A atenção primária é o que se chama de 
“porta de entrada” do sistema de saúde e deve garantir o encami-
nhamento para os serviços com outros recursos de atenção (média 
e alta complexidade).

A atenção secundária é também chamada de média comple-
xidade. Nesse nível de atenção estão localizados os serviços es-
pecializados e de apoio diagnóstico (exames) e terapêutico. Para 
ter acesso à atenção secundária, a pessoa, geralmente, deve ser 
encaminhada por profi ssional de um serviço de atenção primária, 
como o posto de saúde ou unidade de Saúde da Família. Na aten-
ção secundária encontramos: a) os profi ssionais especializados em 
cirurgia, ginecologia, oftalmologia, odontologia, pediatria, ortope-
dia, dentre outras especialidades; b) os aparelhos de diagnóstico, 
como raios x, endoscopia, ecocardiógrafo e ultrasom, e para reali-
zar exames; c) procedimentos terapêuticos como cirurgias, medi-
camentos por via endovenosa, internação, dentre outros que não 
existem na atenção primária.

Na atenção terciária, que também chamamos de alta comple-
xidade, se encontram os hospitais e clínicas especializados no 
diagnóstico e tratamento de certas doenças, como o Instituto Na-
cional do Câncer, o Instituto Nacional de Cardiologia e o Instituto 
de Ortopedia, dentre outros. Os trabalhadores que atuam nestes 
serviços têm formação específi ca para as áreas que atendem na 
atenção terciária. Os serviços de atenção terciária fi cam, em geral, 
localizados em grandes cidades e atendem a grandes regiões ou ao 
país todo. 

Os diferentes tipos de serviços de saúde (posto de saúde, am-
bulatório e hospital especializado) que compõem os diferentes ní-
veis de atenção devem funcionar em rede para que a pessoa circule 
e chegue em todos os níveis. Chamamos de “fazer a referência de 
um paciente” quando ele sai do nível primário e chega no secundá-
rio ou terciário. 

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)  81



FIGURA 20:
Fazer a referência 
de um paciente

FIGURA 21:
Contra-referência

Depois de ser atendido numa clínica ou hospital do nível secun-
dário ou terciário, a pessoa volta para o seu lugar e moradia e con-
tinua sendo acompanhada pelo Agente Indígena de Saúde (AIS) no 
nível primário. Isso é chamado de contra-referência.

A referência deve ser registrada num papel, para que o profi s-
sional que atende os casos de média e alta complexidade saiba o 
motivo do encaminhamento. E, no retorno para sua casa, a pessoa 
deve trazer um relatório do seu diagnóstico e tratamento realizado 
na atenção secundária ou terciária, para que a Equipe Multidiscipli-
nar de Saúde Indígena (EMSI) possa continuar o seu acompanha-
mento e tratamento.

Referência

Contra-Referência
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Trabalho em grupo: Faça um desenho ou uma maquete localizando 
onde estão os serviços de atenção primária, de média e de alta 
complexidade no seu Distrito, município e estado.  Discuta como 
tem sido o acesso a esses serviços.

ATIVIDADE PROPOSTA

Falamos que os serviços de saúde devem ser hierarquizados por-
que, para chegar ao segundo e ao terceiro níveis (atenção de média 
e alta complexidade), devo ter um encaminhamento da atenção 
primária.

AGORA VAMOS VER UM EXEMPLO 
DE ATENDIMENTO DE MÉDIA 
COMPLEXIDADE:

João foi ao posto de saúde para procurar o dentista, pois alguns 
dos seus dentes estavam doendo. Quando foi atendido, o den-
tista reparou que João tinha um par de cáries e que precisava de 
uma limpeza bucal, serviços que ele prestou para João. Enquanto 
o dentista fazia o serviço, percebeu que João estava apresen-
tando alguns sinais de doença na região da gengiva (conhecida 
como doença periodontal) e julgou necessário pedir uma radio-
grafi a da boca dele para saber o que estava acontecendo. 

Como na aldeia o dentista não tinha os equipamentos para fazer 
esse exame, João precisou viajar até a cidade mais próxima para 
fazer a radiografi a em uma clínica.  Com o resultado, o dentis-
ta da aldeia soube que ele precisaria de uma cirurgia. De novo, 
como na aldeia o dentista não tinha estrutura para fazer a cirur-
gia, foi preciso marcar a cirurgia em outra clínica, com a estrutu-
ra e os profi ssionais especializados necessários para realizá-la. 

Pensando neste caso de João você pode perceber que para resol-
ver seu problema bucal ele usou os serviços da atenção primária 
quando foi no posto para saber porque seus dentes estavam do-
endo e usou os serviços de média complexidade quando preci-
sou ir na clínica especializada para fazer a radiografi a e a cirurgia.

Agora que entendemos que existem diferentes tipos de serviços 
de saúde podemos ver e discutir como eles são distribuídos pelos 
territórios, obedecendo outra diretriz do SUS que é a regionaliza-
ção. 
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A maior parte dos atendimentos é resolvida na própria área, 
mas alguns precisam ser referenciados para atenção secundária e 
terciária, como no exemplo acima. O importante é que esteja defi -
nido para cada equipe de atenção primária, para cada Polo Base e 
Distrito, como funciona para encaminhar uma pessoa para o nível 
de média e alta complexidade e onde estes serviços se localizam.

REGIONALIZAÇÃO - signifi ca que cada território deve 
contar com uma rede de serviços de saúde distribuídos 
em várias regiões, que atuem de modo articulado e 
integrado para garantir um bom atendimento de atenção 
primária, média e alta complexidade, de acordo com a 
necessidade das pessoas.

FIGURA 22: Regionalização

Outra diretriz da organização dos serviços de saúde do SUS é a 
descentralização. Ou seja, o SUS deve ser organizado para oferecer 
os serviços de saúde de forma não concentrada em um só lugar ou 
região. A maior parte das nossas necessidades de saúde pode ser 
resolvida pelos serviços de atenção primária, então estes devem 
estar próximos de nosso local de moradia, assim, para os não in-
dígenas, o governo municipal é que deve executar os mesmos. No 
caso da saúde indígena, os responsáveis são os Distritos.
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DESCENTRALIZAÇÃO – É entendida como a 
distribuição das responsabilidades quanto às ações e 
serviços de saúde entre os vários níveis de governo 
(municipal, estadual e federal). Aos municípios cabe a 
maior responsabilidade pela execução das principais 
ações de saúde, principalmente a atenção primária. 
Aos estados e ao Governo Federal cabe o apoio aos 
municípios e a implementação de serviços de atenção 
secundária (média complexidade) e terciária (alta 
complexidade).

Como veremos mais adiante, a saúde indígena está organizada 
em um subsistema, que faz parte do SUS, e tem gestão federal, 
ou seja, a responsabilidade da saúde indígena é do Ministério da 
Saúde, por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SE-
SAI. A SESAI, por sua vez, é responsável pelos Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas (DSEI), onde estão os territórios de saúde dos 
Povos Indígenas.Para entendermos o princípio da descentralização 
do SUS é importante conhecermos as atribuições dos diferentes 
níveis de governo em relação ao SUS. 

O Governo Federal tem como órgão direto responsável pelo SUS 
o Ministério da Saúde. Este nível de gestão tem como responsabi-
lidades: identifi car os problemas e prioridades no âmbito nacional; 
garantir os recursos sufi cientes para o setor Saúde; distribuir os re-
cursos para estados e municípios; defi nir as prioridades nacionais 
e os critérios de investimentos entre as regiões; executar serviços 
somente em caráter de exceção. Em outras palavras, o Ministério 
da Saúde assume o papel de fi nanciador, apoiador e incentivador 
das políticas públicas de saúde. O Governo Estadual, tendo a Se-
cretaria Estadual de Saúde como órgão responsável pelo SUS em 
cada estado, deve: identifi car problemas e prioridades no âmbito 
estadual; promover a regionalização; apoiar o fortalecimento das 
secretarias municipais de saúde (SMS); garantir a alocação de re-
cursos próprios; regular os sistemas municipais de saúde; coorde-
nar a rede de referência intermunicipal; implantar mecanismos de 
regulação da assistência; avaliar as políticas estaduais e o desem-
penho dos municípios; executar serviços em áreas estratégicas e 
serviços de referencia estadual/regional; e realizar ações de maior 
complexidade. 
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Podemos, então, dizer que o Governo Estadual, na fi gura do se-
cretário estadual de Saúde, tem como papel coordenar a regiona-
lização e a ação dos municípios no que se refere ao atendimento à 
saúde.

Já no Governo Municipal, a Secretaria Municipal de Saúde é res-
ponsável por ações como: identifi cação de problemas e defi nição 
de prioridades no âmbito municipal; planejamento das ações e ser-
viços necessários; organização da oferta de ações e serviços pú-
blicos e contratação de serviços privados (se necessário); garantia 
de aplicação de recursos próprios; realização de investimento no 
âmbito municipal; organização do acesso dos usuários aos servi-
ços de saúde; estabelecimento dos fl uxos de referência; integra-
ção das redes de serviços; articulação com outros municípios para 
referências; regulação e avaliação dos prestadores de serviços de 
saúde públicos e privados; avaliação dos resultados das políticas 
municipais; peso importante na execução de ações e prestação de 
serviços de saúde; gerência das unidades de saúde; e contratação, 
administração e capacitação de profi ssionais de saúde. De forma 
resumida, podemos dizer que cabe à Secretaria Municipal de Saú-
de a execução das ações de saúde. No caso da saúde indígena, ve-
remos mais adiante as responsabilidades da SESAI e dos DSEI.

Por fi m, a última diretriz de organização do SUS fala da parti-
cipação dos cidadãos. Essa diretriz é chamada de controle social. 
Antes de iniciarmos o estudo sobre essa diretriz faça a atividade a 
seguir.

Discuta e anote: o que é o controle social para você? Como ele 
funciona em sua comunidade? Como funciona no Polo Base? 
Como funciona no DSEI?

ATIVIDADE PROPOSTA

Para iniciar nossa conversa é importante destacar que todo cida-
dão brasileiro, independentemente da raça/cor/etnia, tem o direito 
de escolher, mesmo que de forma obrigatória, a cada quatro anos, 
seus representantes políticos, isto é, o Presidente da República, os 
Senadores, os Deputados Federais e Estaduais, os Vereadores e os 
Prefeitos.
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FIGURA 23: Processos políticos

FIGURA 24: Lideranças indígenas em audiência na Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara dos Deputados, em Brasília. Fonte:JBatista/Agência Câmara. 

Todo brasileiro tem o direito, garantido pela Constituição Fe-
deral de 1988, de participar da formulação das políticas públicas, 
por exemplo, de saúde, educação, habitação, saneamento, cultu-
ra, dentre outras. Tem, também, o direito de acompanhar de perto, 
durante todo o tempo que durar o mandato dos políticos, como 
eles estão exercendo suas funções. E, ainda, o direito de fi scalizar, 
supervisionar e avaliar a aplicação do dinheiro público e das ações 
que são de interesse da população brasileira.
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Na Saúde, foi a Lei nº 8.142, aprovada em 1990, que garantiu 
a participação da comunidade, isto é, de todo e qualquer cidadão 
brasileiro, na gestão do SUS. Mas essa participação não acontece 
de qualquer forma, em qualquer lugar e de qualquer jeito. Existem 
espaços e regras próprias para que essa participação aconteça. A 
participação da população ocorre através de suas entidades repre-
sentativas (associações, sindicatos, organizações sociais), na for-
mulação da política, no planejamento, na gestão, na execução e na 
avaliação das ações de saúde.

Controle Social é o nome que se dá ao direito de 
participação de todo e qualquer cidadão brasileiro 
nos processos de planejamento, acompanhamento, 
monitoramento e avaliação das ações dos governos 
dos municípios, do Distrito Federal, dos estados e 
da União na execução das políticas e programas 
públicos destinados à melhoria da qualidade de vida 
da população brasileira.

A participação da comunidade (controle social) 
deve ser feita nos Conselhos de Saúde (Conselho 
Local de Saúde, Conselho Distrital de Saúde, Conselho 
Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde 
e Conselho Nacional de Saúde) e nas Conferências 
de Saúde. As instâncias (Conselhos de Saúde e 
Conferências de Saúde) estão presentes nos três 
níveis de governo (federal, estadual e municipal). Os 
Conselhos e Conferências de Saúde são compostos 
por 50% de usuários, 25% de profi ssionais de saúde 
e 25% de gestores dos serviços. Recomenda-se, 
para o Conselho de Saúde, um número de 10 a 20 
conselheiros. Para as Conferências, considera-se 
que os eventos devem incluir o maior número de 
participantes que for possível. 
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Os Conselhos de Saúde são os espaços onde os 
cidadãos brasileiros (de qualquer raça) se organizam 
para exercer o direito de participação nos processos 
de planejamento, acompanhamento, monitoramento 
e avaliação das ações dos governos dos municípios, do 
Distrito Federal, dos estados e da União na execução 
das políticas e programas públicos destinados à 
melhoria da situação de saúde da população brasileira.

O mais importante que você deve saber é que toda e qualquer 
ação que for ser desenvolvida junto aos não indígenas e indígenas 
na Saúde deve ser discutida, planejada e avaliada por toda e qual-
quer pessoa que quiser, por meio dos Conselhos de Saúde e das 
Conferências de Saúde.

Os Conselhos de Saúde devem se reunir regularmente para 
infl uir na formulação de políticas, fi scalização sobre a execução, 
acompanhamento e avaliação das ações e políticas de saúde. As 
Conferências de Saúde devem se reunir a cada quatro anos e têm 
o objetivo de avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a 
formulação de políticas.

A lei nº 8.142 também diz que o Conselho de Saúde, que pode 
ser nacional, estadual e municipal, tem caráter permanente, deli-
berativo e é um órgão colegiado, composto por representantes do 
governo, prestadores de serviço em saúde, profi ssionais de saúde 
e usuários dos serviços de saúde, como por exemplo os moradores 
das comunidades. Também é papel do Conselho de Saúde ajudar 
a pensar maneiras de executar e controlar a política de saúde no 
Brasil.

De caráter permanente: é aquilo que não pode deixar de 
existir, deve se reuinir regularmente.

Deliberativo: é aquilo que tem condições de tomar deci-
sões depois de consultar os interessados.

Colegiado: é um grupo onde todos têm direito a voz e 
voto. 
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Até 2014 aconteceram 14 Conferências Nacionais de Saúde, in-
cluindo indígenas e não indígenas, sendo que a primeira foi no ano 
de 1941 e a última no ano de 2011. A próxima está prevista para 
acontecer no ano de 2015.

PARA APRENDER MAIS SOBRE A PARTICIPAÇÃO NA 
SAÚDE LEIA A REPORTAGEM “VOZES DO BRASIL” DA 
REVISTA RADIS (ENSP/FIOCRUZ):

http://www6.ensp.fi ocruz.br/radis/sites/default/fi les/radis-
144-web.pdf

Discuta em grupo: Como você e o seu povo têm feito o controle 
social da saúde indígena? Como as pessoas têm participado da 
saúde indígena?

ATIVIDADE PROPOSTA

O SUS, assim como as outras políticas sociais, está garantido 
em lei, mas precisa constantemente ser defendido pelos trabalha-
dores, para que seja executado de acordo com os interesses e ne-
cessidades da população. Acabamos de verifi car como se dá a or-
ganização do controle social no SUS. No texto sobre o Subsistema 
de Atenção à Saúde Indígena iremos falar sobre como o controle 
social é realizado na saúde indígena.

Encerramos este texto lembrando os principais assuntos que 
abordamos:

• A saúde não é somente a ausência de doença, mas resultante 
das condições de vida da população, do meio econômico, so-
cial e cultural. Além disso, para se obter saúde é fundamental 
ter acesso aos serviços que visem a promoção, proteção e re-
cuperação da saúde.

• A Constituição Federal garante que todos possuem direito 
à saúde em todos os diferentes níveis de atenção. Assim, é 
dever e responsabilidade dos governos, em suas diferentes 
atribuições, garantir o acesso aos serviços de saúde. O poder 
público é responsável por isso.

O QUE ESTUDAMOS?
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• O SUS não é um serviço ou uma instituição, mas um siste-
ma, ou seja, um conjunto de unidades de saúde, de serviços 
e ações que interagem numa rede para um objetivo comum 
e que deve ter os mesmos princípios em todo o território na-
cional.

• Os princípios do SUS são a universalidade, a equidade e a in-
tegralidade.

• Para a organização do SUS é fundamental a existência de uma 
rede hierarquizada, regionalizada, territorializada de serviços 
de saúde e, também, a participação das pessoas na elabora-
ção, no controle e na execução das políticas públicas de saú-
de. 

• A descentralização é um princípio importante para a distri-
buição das responsabilidades quanto às ações e serviços de 
saúde entre os vários níveis de governo no SUS.

• O SUS, assim como as outras políticas sociais, está garanti-
do em lei, mas precisa constantemente ser defendido pelos 
trabalhadores para que seja executado de acordo com os in-
teresses e necessidades da população. O acompanhamento 
da execução das políticas públicas de saúde deve ser feito 
através do controle social, por meio dos Conselhos de Saúde.

• Neste texto nós discutimos também como o SUS está estrutu-
rado e quais os princípios e regras para o seu funcionamento. 
No próximo texto, nós vamos discutir como o Subsistema de 
Atenção à Saúde Indígena foi criado e como é a sua estrutura 
e funcionamento. Veremos que os dois sistemas de saúde es-
tão interligados e que têm princípios bem parecidos.

1) Pesquise em sua comunidade, em sua área de abrangência, 
em seu Polo Base e em seu Distrito como está organizada a 
atenção à saúde dos povos indígenas. 

2) Faça um levantamento dos serviços de saúde que existem e 
das equipes que atuam na área. 

3) Procure identificar o caminho que as pessoas fazem para 
resolver seu problema de saúde.

4) Descreva como o controle social faz para discutir as questões 
de saúde da sua comunidade. 

5) Para o próximo módulo, traga sua pesquisa para apresentar 
aos colegas.

ATIVIDADE PROPOSTA
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A POLÍTICA NACIONAL DE 
ATENÇÃO À SAÚDE INDÍGENA 
(PNASPI) E  A ORGANIZAÇÃO 
DOS DISTRITOS SANITÁRIOS 
ESPECIAIS INDÍGENAS (DSEI)

TEXTO 4

já estudamos como foram organizadas as primeiras iniciati-
vas do governo brasileiro para cuidar da saúde dos povos in-
dígenas. Vimos que durante muito tempo os povos indígenas 

do Brasil fi caram sem nenhuma assistência. Somente no fi nal 
do século XX que começou a se estruturar um sistema público 
de atenção à saúde para atender os indígenas. 

Neste texto, vamos estudar como a saúde indígena deve ser or-
ganizada nos dias de hoje e qual a importância de você, Agente 
Indígena de Saúde (AIS) e Agente Indígena de Saneamento (AI-
SAN), na organização e funcionamento do Subsistema de Atenção 
à Saúde Indígena.

Ewerton Aires de Oliveira, Sandra Carolina Portela García e Ana Lucia de Moura Pontes

92   POLÍTICAS DE SAÚDE E ATENÇÃO PRIMÁRIA NO BRASIL E NA SAÚDE INDÍGENA  |  Territórios e Povos Indígenas no Brasil



Lembremos que o direito à saúde para todos os brasileiros, in-
dígenas e não indígenas, foi garantido pela Constituição Federal de 
1988 e que, para as ações de saúde chegarem em terras indíge-
nas, criou-se O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (Sasi), 
por meio da lei 9.836/1999. O Sasi faz parte do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e por isso também é conhecido como SasiSUS.

Vamos lembrar que atenção primária é a porta de entra-
da nos serviços, envolve uma equipe que faz as principais 
ações de promoção, prevenção e assistência. Estudaremos 
mais sobre essa forma de organização dos serviços no últi-
mo texto desta Unidade.
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Para iniciar nossos estudos, vamos parar um pouco e discutir a 
seguinte pergunta

Quais são os serviços de saúde oferecidos na sua comunidade 
e região? Como eles estão organizados e que atividades 
desenvolvem? E fora da aldeia, onde vocês são atendidos, quais 
os pontos positivos e negativos desses serviços de saúde? 

ATIVIDADE PROPOSTA

Para orientar a organização das ações de saúde indígena den-
tro do SUS também foi formulada a Política Nacional de Atenção à 
Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI), em 2002. 

VOCÊ PODE ESTUDAR E LER A PNASPI NA INTERNET: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_saude_
indigena.pdf

A PNASPI está baseada na noção de que as populações indíge-
nas possuem conhecimentos próprios sobre saúde e que esses co-
nhecimentos devem ser respeitados na organização dos serviços 
de saúde. A medicina do branco deve servir para complementar as 
práticas tradicionais indígenas e garantir o direito integral à saúde 
dos povos indígenas. Nos serviços de saúde tem que haver espaço 
para os conhecimentos e práticas indígenas e não indígenas. A de-
cisão por quais conhecimentos usar e de que maneira usá-los deve 
fi car por conta de cada família e pessoa, em diálogo e negociação 
com a equipe de saúde. 

Esta política reconhece que os povos indígenas brasileiros vivem 
em lugares e situações diferentes e que essas diferenças afetam 
as suas condições de saúde. Por causa disso, as necessidades em 
saúde também podem variar de um povo indígena para outro.

Mas, então, como atender as necessidades de saúde de cada 
povo indígena, considerando suas particularidades, ou seja, essas 
diferenças?

Para que esta política realmente funcione é preciso prestar aos 
povos indígenas serviços de saúde baseados na ideia de atenção 
diferenciada.
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Discuta e escreva: o que você entende por atenção diferenciada 
nos serviços de saúde? Como ela deve ser feita?

ATIVIDADE PROPOSTA

Retome o mapa do seu DSEI e discuta se ele está adequado para 
a história, organização e características dos povos indígenas da 
sua região.

ATIVIDADE PROPOSTA

MAS, AFINAL, O QUE É A ATENÇÃO 
DIFERENCIADA EM SAÚDE NA SAÚDE 
INDÍGENA? 

Segundo a PNASPI, ela é o direito que os povos 
indígenas têm de serem atendidos em todas as suas 
questões ligadas à saúde e que, neste atendimento, 
sejam reconhecidos e respeitados sua cultura e seus 
conhecimentos sobre saúde e doença. Essa atenção à 
saúde também deve levar em conta a quantidade e os 
diferentes tipos de povos indígenas, as localizações das 
comunidades indígenas, os seus modos de organização 
social e a sua história.

É importante ter claro que para a atenção diferenciada à saúde 
acontecer de fato no dia a dia dos serviços de saúde, para os povos 
indígenas é necessário realizar várias ações, tais como:

1) Organizar serviços de saúde dentro de áreas indígenas e de 
acordo com a realidade local dos povos indígenas a partir da 
criação de DSEIs que respeitem a história dos povos indíge-
nas, as etnias e as questões geográfi cas. Para isso foram cria-
dos 34 DSEIs, que podem ser revistos, e que se articulam com 
o restante da rede de serviços do SUS.
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2) Capacitar os profi ssionais que trabalham na saúde indígena 
para atuar junto aos povos indígenas. Ou seja, é necessário 
que os profi ssionais, indígenas e não indígenas, sejam incen-
tivados e tenham acesso a cursos que lhes permitam estudar 
a visão de mundo e a forma de entender a saúde entre os 
povos indígenas com os quais trabalham. Os profi ssionais de 
saúde, indígenas e não indígenas, precisam conhecer qual a 
forma que os povos indígenas com os quais atuam percebem 
o mundo, a sociedade envolvente e o processo saúde-doença.

No seu DSEI, os profissionais de saúde, indígenas e não indígenas, 
receberam alguma capacitação para trabalhar junto com o seu 
povo? Você acha que eles estão preparados para trabalhar na 
sua comunidade? Por quê?

ATIVIDADE PROPOSTA

Discuta em grupo: você considera que os AIS e AISAN, no seu dia 
a dia de trabalho, aproximam a medicina tradicional da medicina 
do branco?  Você fala com os demais profissionais de saúde da 
equipe sobre os conhecimentos e práticas tradicionais de saúde? 
Como acontece esse diálogo?

ATIVIDADE PROPOSTA

3) Articular a medicina não indígena dos serviços de saúde 
com os especialistas e terapeutas indígenas da região. Isto 
signifi ca que a PNASPI estabelece que as Equipes Multipro-
fi ssionais de Saúde Indígena, apelidadas de EMSI, e os povos 
indígenas criem caminhos para que seja possível oferecer e 
receber tratamento de forma complementar com o uso dos 
recursos terapêuticos indígenas.

4) Formar e capacitar AIS para favorecer a articulação entre os 
saberes em saúde dos indígenas e dos não indígenas. Com a 
PNASPI, o AIS ganha um papel muito importante, pois devido 
ao conhecimento que tem do seu povo e ao conhecimento 
que adquire da medicina do branco, tem a possibilidade de 
atuar como elo de entendimento entre as culturas e pode au-
xiliar para que a prestação de serviço de saúde seja mais ade-
quada às necessidades do seu povo.  
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Numa reunião com os moradores da sua comunidade e com o 
restante da equipe de profissionais de saúde, discuta sobre o 
que é a atenção diferenciada e como o seu povo entende que 
deveriam ser os serviços de saúde, para que sejam respeitadas 
as características culturais, sociais e geográficas da sua etnia.

ATIVIDADE PROPOSTA

Discuta em grupo: os especialistas e conhecedores tradicionais 
dialogam com os profissionais de saúde e podem praticar sua 
medicina nos serviços de saúde?

ATIVIDADE PROPOSTA

O exemplo abaixo nos apresenta um caso de articulação entre 
os saberes indígenas e não indígenas sobre saúde. Vamos ler?

No DSEI Rio das Voltas há registro de vários 
indígenas com hipertensão arterial e diabetes. 
Para atender estas doenças, os indígenas da região 
fazem uso de infusões e remédios preparados com 
diferentes plantas medicinais que remedieras e 
outras pessoas da comunidade reconhecem como 
efetivas para tratar essas doenças. No posto de 
saúde as enfermeiras encorajam os indígenas 
diagnosticados com diabetes e hipertensão a usar 
os medicamentos e a procurar as remedieiras, mas 
também a tomar os remédios e fazer as dietas 
indicadas para tratar essas doenças. 

A atenção diferenciada é o que faz o SasiSUS funcionar de forma 
diferente para os povos indígenas. Agora que você já leu um pouco 
mais sobre como a PNASPI propõe que deva ser a atenção diferen-
ciada para os povos indígenas, propomos a seguinte atividade: 

Além dessa diretriz de respeito às diversidades etnoculturais 
dos povos indígenas, o SasiSUS possui características na sua orga-
nização e funcionamento, que iremos falar a seguir.
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MAS QUEM ADMINISTRA A SAÚDE 
INDÍGENA?  

Como estudamos em outro texto, inicialmente, a organização e 
execução das ações de saúde indígena fi cou sob responsabilidade 
da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), que é parte do Ministé-
rio da Saúde. Porém, a Funasa tinha pouco pessoal e recursos pró-
prios para atender à saúde dos povos indígenas em todo o Brasil.

Você pode relembrar o histórico de ações e instituições 
na saúde indígena no texto 2 desta Unidade.

Esse processo de contratação de empre-
sas e ONGs se chama  terceirização dos ser-
viços de saúde. A terceirização dos serviços 
em muitos lugares levou à precarização da 
contratação dos profi ssionais de saúde e a 
transferência das responsabilidades do go-
verno para outros setores.

Tentando superar essa difi culdade, a Funasa decidiu subcontra-
tar com municípios e organizações não governamentais (ONGs), 
para que estes prestassem o serviço de saúde aos indígenas onde 
a Funasa não tinha condições de fazê-lo. Isto gerou muitas confu-
sões, pois nem sempre as empresas e organizações não governa-
mentais conseguiam prestar os serviços de saúde necessários para 
a população indígena.

Desde o começo da discussão sobre a organização de uma po-
lítica de saúde para os povos indígenas, lá na década de 1980, se 
desejava que houvesse um órgão diretamente ligado ao Ministério 
da Saúde para se responsabilizar por essas ações. Assim, por mui-
tos anos, o movimento indígena e indigenista lutou pela criação 
de uma secretaria específi ca no Ministério da Saúde. Finalmente, 
em 2010, se conquistou a Secretaria Especial de Saúde Indígena 
(SESAI), no Ministério da Saúde, à qual cabe, agora, a responsabi-
lidade de coordenar, implementar e avaliar as ações de atenção à 
saúde dos povos indígenas no Brasil.
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Converse com seus colegas ou alguém mais velho em sua 
comunidade e pergunte como era o atendimento à saúde na 
época da Funasa e como é hoje em dia, com a SESAI. Procure 
saber bem das dificuldades e facilidades do atendimento à 
saúde em cada um desses períodos.

ATIVIDADE PROPOSTA

 Colocamos a fi gura abaixo para que você conheça como a SESAI, 
em Brasília, se organiza. Ela tem quatro departamentos: Departa-
mento de Atenção à Saúde Indígena, Distritos Sanitários Especiais 
de Saúde Indígena, Departamento de Gestão da Saúde Indígena 
e Departamento de Saneamento e Edifi cações de Saúde Indígena.

FIGURA 25: Organograma da SESAI
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Art. 612. Ao Departamento de Atenção à Saúde Indígena 
compete:

I - planejar, coordenar e supervisionar as atividades de 
atenção integral à saúde dos povos indígenas;

II - orientar e apoiar a implementação de programas de 
atenção à saúde para a população indígena, segundo 
diretrizes do SUS;

III - planejar, coordenar e supervisionar as atividades de 
educação em saúde nos DSEIs;

IV - coordenar a elaboração de normas e diretrizes para 
a operacionalização das ações de atenção à saúde nos 
DSEIs;

V - prestar assessoria técnica às equipes dos DSEIs no 
desenvolvimento das ações de atenção à saúde;

VI - apoiar a elaboração dos Planos Distritais de Saúde 
Indígena; e 

VII - coordenar as ações de edifi cações e saneamento 
ambiental no âmbito dos DSEIs.

Art. 618. À Coordenação Geral de Edifi cações e Sanea-
mento Ambiental compete:

I - planejar, coordenar, supervisionar, acompanhar, moni-
torar e avaliar a execução das ações de edifi cações em 
saúde pública e de saneamento ambiental nos DSEIs;

II - apoiar os DSEIs no planejamento, na estruturação e 
na execução das ações e serviços de saneamento am-
biental e de edifi cações em saúde pública em áreas in-
dígenas;

III - coordenar planejamento dos investimentos em obras, 
equipamentos e serviços voltados para o saneamento 
ambiental e edifi cações de saúde pública nas áreas in-
dígenas;

IV - organizar e disponibilizar informações sobre ações 
de saneamento ambiental e de edifi cações realizadas 
em áreas indígenas;
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V - propor e apoiar a realização de estudos e pesquisas 
que visem a soluções alternativas e de modelos tec-
nológicos de saneamento ambiental e de edifi cações 
adequadas à realidade indígena local;

VI - promover a articulação com órgãos e entidades do 
Governo Federal, estados e municípios para o plane-
jamento e execução de ações de saneamento am-
biental e de edifi cações de saúde pública em áreas 
indígenas;

VII - coordenar, monitorar e avaliar as atividades dos 
DSEIs no controle da qualidade da água para consu-
mo humano nas aldeias indígenas; e

VIII - propor melhorias nos sistemas de informação vol-
tados para o saneamento ambiental e edifi cações de 
saúde pública nas áreas indígenas.

Art. 621. Ao Departamento de Gestão da Saúde Indíge-
na compete:

I - garantir as condições necessárias à gestão do Sasi-
SUS;

II - promover o fortalecimento da gestão nos DSEIs;
III - propor mecanismos para organização gerencial e 

operacional da atenção à saúde indígena;
IV - programar a aquisição e a distribuição de insumos, 

em articulação com as unidades competentes;
V - coordenar as atividades relacionadas à análise e à 

disponibilização de informações de saúde indígena; 
e

VI - promover e apoiar o desenvolvimento de estudos e 
pesquisas em saúde indígena.

Art. 628. Aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 
(DSEI) compete coordenar, supervisionar e executar as 
atividades do SasiSUS, criado pela Lei nº 9.836, de 23 de 
setembro de 1999, nas respectivas áreas de atuação.
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COMO DEVERIAM SER ORGANIZADAS 
AS AÇÕES NOS DISTRITOS 
SANITÁRIOS ESPECIAIS INDÍGENAS?

Para iniciar as discussões veja o vídeo “ Ehcimakî-
Kirwañhe: um debate na saúde indígena” (Fiocruz 
Vídeo)

Conforme já foi apresentado, a saúde indígena faz parte de um 
sistema de saúde: o Sistema Único de Saúde (SUS), que atende a 
todos os brasileiros. Mas, apesar de fazer parte do SUS, a saúde in-
dígena está organizada de maneira diferente e por isso foi chamada 
de Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. Para melhor organi-
zar este subsistema foram criados os Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas (os DSEIs). 

Esses Distritos foram criados para funcionar como uma rede in-
terligada de serviços de saúde e devem conseguir realizar ações 
para prevenir doenças, promover e recuperar a saúde de todo e 
qualquer indígena. As Equipes Multidisciplinares de Saúde Indíge-
na (EMSI) que atuam nos DSEIs devem realizar ações de educação 
em saúde e de promoção à saúde para melhorar as condições de 
saúde das populações indígenas que são atendidas.

A base do SasiSUS é o DSEI. Mas, afi nal, o que é um Distrito 
Sanitário?

Um Distrito Sanitário é um território 
delimitado a partir de critérios geográfi cos, 
étnicos, culturais e populacionais, onde devem 
ser organizados os serviços de saúde. No caso 
dos DSEIs, as ações a serem desenvolvidas 
são de nível primário e, portanto, os Distritos 
devem estar articulados com o restante da 
rede de serviços do SUS regional, nas cidades 
do entorno e nas referências, para garantir 
a atenção secundária e terciária para as 
populações indígenas.
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COMO É A LIGAÇÃO ENTRE O 
SUBSISTEMA DE SAÚDE INDÍGENA 
E O SUS?

FIGURA 26: Distribuição dos DSEIs no território nacional

A rede de serviços do DSEI começa pelo trabalho do AIS, do AI-
SAN e dos demais profi ssionais de saúde que, juntos, integram uma 
equipe multidisciplinar de saúde, conhecida como Equipe Multidis-
ciplinar de Saúde Indígena, apelidada de EMSI. As EMSI atendem 
nos postos de saúde das aldeias e nos Polos Base. Um conjunto de 
postos de saúde de diferentes aldeias estão ligados a um Polo Base. 
O Polo Base coordena o trabalho das EMSI e dos postos de saúde. 
A Casa de Saúde Indígena (CASAI) é uma outra estrutura na rede 
de serviços do DSEI.

Muitas vezes, as ações de atenção básica em saúde não são su-
fi cientes para resolver todos os problemas de saúde nas aldeias. 
Nestes casos, o profi ssional de saúde deve pedir ajuda aos Polos 
Base. Quando a necessidade de serviços é de média e alta comple-
xidade, o SasiSUS precisa se conectar com a rede de serviços do 
SUS. 
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É nesta rede que são oferecidos os serviços de nível secundário 
e terciário (média e alta complexidade). Os laboratórios, hospitais, 
clínicas especializadas fazem parte da estrutura do SUS e devem 
se integrar ao SasiSUS. Esses locais podem ser em municípios pró-
ximos ou distantes das terras indígenas e também podem ser em 
outros estados, dependendo do tipo de serviço disponível. 

“A Atenção Básica à Saúde é o primeiro nível de 
atenção em saúde e se caracteriza por um conjunto 
de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 
que abrange a promoção e a proteção da saúde, a 
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 
reabilitação, a redução de danos e a manutenção da 
saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção 
integral que impacte positivamente na situação de 
saúde das coletividades. Este trabalho é realizado nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS)”.

Fonte: Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde

VAMOS RELEMBRAR O 
QUE SÃO ATENDIMENTOS 
DE MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADES? 

São aqueles atendimentos a pro-
blemas de saúde que precisam ser re-
alizados em hospitais e clínicas onde 
existem equipamentos e profi ssionais 
especializados. Por exemplo, os Centros 
de Especialidades Odontológicas (CEO) 
e os Centros de Reabilitação. Muitas ve-
zes esses locais estão situados em mu-
nicípios distantes das terras indígenas e 
até mesmo em outros estados do Brasil.
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Você conhece alguém que já foi atendido na média e alta 
complexidade? Converse com esta pessoa e anote por qual 
motivo ela foi encaminhada para este tipo de atendimento; para 
qual local ela foi encaminhada; e que tipo de atendimento ela 
recebeu. Pergunte também como foi para ela conseguir este 
atendimento e se o problema dela foi resolvido. 

ATIVIDADE PROPOSTA

A imagem abaixo mostra como essa rede de serviços de saú-
de está organizada no DSEI e também qual o caminho percorrido 
quando se precisa de atendimento à saúde, desde a aldeia, pas-
sando pelo Polo Base, pela CASAI e pelos serviços de saúde de 
referência do SUS.

FIGURA 27 - Fonte: DSEI/SESAI/MS, 2013

ORGANIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS DSEIS
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Dentro dessa organização do DSEI, o posto de saúde é a estru-
tura mais simples, desta forma, deveria haver um posto em cada 
aldeia, onde os atendimentos básicos devem ser realizados pelos 
Agentes Indígenas de Saúde (AIS) e pelo restante dos profi ssionais 
das equipes (EMSI). Este atendimento tem que acontecer periodi-
camente segundo as ações que forem planejadas pela equipe.

Cabe destacar que você, Agente Indígena de 
Saúde (AIS) e Agente Indígena de Saneamento (AI-
SAN), são parte da EMSI, de modo que têm o direito 
e a obrigação de participar de todo processo de pla-
nejamento das ações que serão realizadas junto às 
comunidades atendidas pelo seu DSEI.

Trabalhar em equipe na EMSI signifi ca que vocês, AIS e AISAN, 
devem participar do planejamento, da execução e da avaliação das 
ações de saúde.

Como é o seu DSEI? Como funcionam os serviços de saúde 
dentro dele? Quais as maiores dificuldades que você, Agente 
Indígena de Saúde, enfrenta na sua relação com o DSEI?

ATIVIDADE PROPOSTA

Agora que você já estudou sobre a organização do DSEI, vamos 
conhecer um pouco mais das outras estruturas que fazem parte do 
DSEI? Certamente você já ouviu falar dos Polos Base, das Casas de 
Saúde Indígena (CASAI) e de controle social. Vamos iniciar nossos 
estudos conhecendo um pouco mais sobre os Polos Base.

O POLO BASE
Os Polos Base são estruturas administrativas e de prestação de 

serviços. Eles organizam e executam os serviços de saúde nas al-
deias. Os serviços são realizados por meio dos profi ssionais das 
equipes multidisciplinares que atendem nos postos de saúde das 
aldeias. 
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O Polo Base a que você está vinculado está localizado dentro ou 
fora da aldeia? Quais os serviços de saúde que o seu Polo Base 
oferece? 

ATIVIDADE PROPOSTA

Os Polos Base planejam e coordenam o trabalho das EMSI nas 
aldeias. O Polo Base exerce uma função administrativa e gerencial 
de todo o serviço de atenção básica que as equipes de saúde de-
senvolvem nas aldeias.

Muitas vezes o próprio Polo Base pode estar estruturado como 
Unidade Básica de Saúde e pode, também, executar ações de as-
sistência à saúde. Existem no Brasil, distribuídos entre os 34 DSEIs, 
351 Polos Base que podem ser de dois tipos: tipo I e tipo II. A classi-
fi cação entre Polo Base tipo I e II depende do local onde está loca-
lizado e do tipo de ações que executa. Podem ser apenas ações ad-
ministrativas ou ações de assistência e atenção primária à saúde.

FIGURA 28: O Polo Base também é responsável pelo encaminhamento de pacientes 
para tratamento de saúde fora das aldeias.
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VOCÊ SABIA QUE EXISTIAM ESTES 
DOIS TIPOS DE POLO BASE?

Você sabe qual é a diferença entre o tipo I e o tipo II? O quadro 
a seguir nos mostra qual a diferença entre os Polos Base, segundo 
a localização e as ações que cada um desenvolve:

No seu DSEI o Polo Base é do tipo I ou II? Identifique se o Polo 
Base responsável por sua comunidade realiza todas as atividades 
descritas no texto ou se realiza alguma atividade diferente das 
apresentadas no texto.

ATIVIDADE PROPOSTA

Agora que você já conhece os tipos de Polo Base e quais são as 
funções de cada um, vamos passar para o estudo de uma outra 
estrutura que faz parte do SasiSUS: as Casas de Saúde Indígena 
(CASAI). 

FIGURA 29 - Fonte: SESAI/MS
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PRINCIPAIS AÇÕES QUE DEVE REALIZARPOLO BASE LOCALIZAÇÃO

TIPO I

a) capacitação, reciclagem e supervisão dos AIS, AISAN e
auxiliares de enfermagem;

b) coleta de material para exame;

c) limpeza (esterilização) dos materiais de trabalho;

d) vacinação, quando esta for uma atividade de rotina na sua
realidade;

e) coleta e análise dos dados produzidos nos diferentes locais de
atendimento aos pacientes indígenas;

h) exames de prevenção ao câncer ginecológico
(exame/coleta/consulta);

i) outras atividades, de acordo com as demandas que variam de
região para região.

Nas terras
indígenas

TIPO II

Este tipo de Polo Base dá suporte técnico e administrativo à
EMSI, de modo que não executa nenhum tipo de ação de
assistência à saúde. Dentre as atividades que realiza estão:

a) armazenamento, controle e distribuição de medicamentos;

b) comunicação via rádio com as áreas indígenas (e via outros
meios de comunicação disponíveis em cada realidade);

c) coleta e análise dos dados produzidos nos diferentes locais de
atendimento aos pacientes indígenas;

d) planejamento das ações das EMSI na área de abrangência
do Polo Base;

e) organização do processo de vacinação na área de
abrangência do Polo Base;

f) executar todos os serviços na parte administrativa.

No município
de referência



A CASA DE SAÚDE INDÍGENA (CASAI)

Certamente você já conhece este local, bem como já deve ter 
frequentado, seja como paciente, acompanhante ou mesmo reali-
zando seu trabalho como AIS ou AISAN. 

Vamos ver, então, como elas funcionam e qual o seu papel no 
SasiSUS.

Conforme dissemos anteriormente, dentro do DSEI se desen-
volvem ações de nível primário, as ações de nível secundário e 
terciário se encontram nas cidades e, para apoiar as atividades de 
referência para o atendimento de média e alta complexidade nos 
demais serviços da rede do SUS, existe a CASAI.  

As CASAI estão localizadas nos municípios de referência de cada 
Distrito. Essas casas têm como papel realizar serviços de apoio aos 
pacientes indígenas que são encaminhados de suas aldeias para 
serem atendidos nas unidades de saúde referências do SUS. 

FIGURA 30: Casas de Saúde Indígenas (CASAI)
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Nas CASAI devem ser ofertados alojamento e alimentação de 
qualidade aos pacientes e seus acompanhantes. Elas também de-
vem realizar atendimento de enfermagem todos os dias e de forma 
integral; marcar consultas, exames complementares ou internação 
hospitalar; providenciar acompanhantes para os pacientes; e ga-
rantir o retorno dos pacientes às comunidades de origem.

Converse com alguém da sua comunidade que esteve 
recentemente na CASAI e pergunte do que gostou e do que não 
gostou quando esteve lá.  Converse sobre como foi o atendimento 
dos serviços de saúde da cidade.

ATIVIDADE PROPOSTA

Conforme está escrito na Política Nacional de Atenção à Saúde 
dos Povos Indígenas, também é papel das CASAI oferecer aos indí-
genas (acompanhantes e pacientes que estiverem em condições) 
estrutura para a realização de atividades de promoção da saúde, 
incentivar e ter locais para a produção de artesanato e locais para 
que as pessoas na CASAI possam se divertir ou se conhecer.

LEIA E DISCUTA A SEGUINTE MATÉRIA: “INDÍGENAS 
E ESPECIALISTAS DENUNCIAM ATENDIMENTO 
PRECÁRIO NAS CASAS DE SAÚDE DO ÍNDIO” 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/477415-
INDIGENAS-E-ESPECIALISTAS-DENUNCIAM-ATENDIMENTO-
PRECARIO-EM-CASAS-DE-SAUDE-DO-INDIO.html

LEIA E DISCUTA SOBRE A REPORTAGEM  “CASA DO 
ÍNDIO COMPLETA 30 ANOS. BOA VISTA/RR”:  

http://www.famalia.com.br/?p=165
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E O CONTROLE SOCIAL NA SAÚDE 
INDÍGENA? 

Outra diretriz muito importante do SasiSUS é o controle social, 
que já discutimos no capítulo sobre a organização do SUS. A par-
ticipação das populações indígenas nos espaços de formulação, 
acompanhamento e avaliação das políticas públicas de saúde está 
garantida pela Lei nº 9.836, de 1999. 

Em outras palavras, esta lei quer dizer que os indígenas, juntos, 
podem determinar como querem que seja organizada a atenção à 
sua saúde e, também, podem acompanhar e avaliar se a política de 
saúde do governo atende ou não às demandas de cada realidade 
dos diferentes povos indígenas. 

Para lembrar o que é o con-
trole social no SUS e como ele 
deve funcionar você pode re-
ver o texto 3 desta Unidade.

Segundo depoimento de André Baniwa, liderança indígena, o 
controle social:

“(...) é um espaço de dois poderes. Ali existem go-
verno e representantes da sociedade... O governo rece-
be informações sobre os problemas enfrentados pela 
sociedade e propõe recursos para resolvê-los. Daí tem 
sentido o controle social, porque somente assim os re-
presentantes têm possibilidade de acompanhar, moni-
torar os trabalhos e serviços prestados”.
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VAMOS DAR UM EXEMPLO PARA QUE FIQUE 
MAIS CLARO O QUE É O CONTROLE SOCIAL:

Imagine que na sua aldeia será realizada a instalação 
de caixas d’água para o abastecimento da comunidade. 
Assim como deve ser na prática, o projeto já foi discuti-
do e formulado desde o início com a participação da co-
munidade. Ficou decidido e está no projeto: como, onde, 
quando e em quanto tempo as caixas devem ser instala-
das e quem vai fazer a instalação.

As obras são iniciadas e os conselheiros locais e dis-
tritais de saúde que participaram desde o início da dis-
cussão e elaboração do projeto estão com uma cópia 
dele em mãos e vão fazer o acompanhamento de perto 
da obra (mais a frente iremos entender melhor o papel 
de cada um desses conselhos de saúde). Certo dia, eles 
percebem que o encanamento que está sendo instalado 
não está de acordo com o que foi descrito no projeto e 
está detalhado no contrato de licitação. 

Com o projeto em mãos, os conselheiros fazem um 
documento e encaminham ao DSEI, comunicando que a 
obra não está sendo realizada conforme o combinado. O 
DSEI verifi ca o contrato de licitação e identifi ca que real-
mente o encanamento está errado e toma as devidas pro-
videncias para que a obra seja realizada de acordo com o 
que está no contrato.

Se os conselheiros de saúde não tivessem acompa-
nhado todo o processo da obra e não soubessem o que 
e como deveria ser feito, certamente as caixas d’água 
seriam instaladas com o encanamento errado, podendo 
provocar problemas no abastecimento de água da comu-
nidade. 

Neste exemplo que você acabou de ler os conselheiros 
praticaram o controle social, isto é, fi zerem valer seu di-
reito de planejador, acompanhante, fi scalizador e avalia-
dor das ações do governo (representado pelo DSEI) em 
sua comunidade.

Assim como entre os não indígenas, o controle social não é re-
alizado de qualquer forma. Existem espaços de participação para 
fazer o controle social. 
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Existem espaços formais e informais de participação social. 
Chamamos de espaços informais quando temos mobilizações da 
comunidade para reivindicar alguma coisa junto ao governo ou 
quando as lideranças se reúnem no centro da aldeia ou na casa dos 
homens para decidir questões que interessam a todos os mora-
dores daquela aldeia. Chamamos de espaços formais aqueles que 
foram criados por leis.

No caso da saúde, estes espaços são os conselhos de saúde, que 
na saúde indígena estão organizados em: Conselho Local de Saúde 
Indígena (CLSI), Conselho Distrital de Saúde Indígena (CONDISI) e 
Fórum de Presidentes dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena 
(FPCONDISI). Além desses conselhos, outra forma de exercício do 
controle social é a realização das Conferências Locais e Regionais 
de Saúde Indígena e as Conferências Nacionais de Saúde e de Saú-
de Indígena, onde se decidem os rumos da política de saúde e de 
saúde indígena.

Licitação é um tipo de disputa para prestação de serviços e com-
pra de produtos, ou seja, pode ser desde construir algo até fornecer 
medicamentos. Nesta disputa existem regras e vence a disputa (a li-
citação) quem cumprir todas as regras e oferecer o menor preço. Va-
mos dar um exemplo: A CASAI vai contratar uma empresa para lhe 
fornecer os alimentos a serem utilizados no preparo de comida para 
os pacientes e acompanhantes. Daí o DSEI avisa (por meio de edital 
divulgado em diferentes locais) que está precisando de alguma em-
presa para fazer este serviço e várias empresas (ou às vezes apenas 
uma) lêem as regras, vêem se conseguem atendê-las e se oferecem 
para o serviço. Depois disso, acontece a escolha da empresa que vai 
fornecer os alimentos. Então isso é uma licitação, ou seja, todo esse 
processo de escolha da empresa. É importante lembrar que todo ci-
dadão pode participar do momento da licitação onde será escolhida a 
empresa para prestar o serviço. 

Já o contrato de licitação é o documento resultante deste processo 
de licitação, que contém todos os detalhes sobre o serviço ou produto 
que será entregue. Voltando ao nosso exemplo da CASAI, no contrato 
está escrito, por exemplo, quais alimentos serão fornecidos, em que 
tipo de embalagem devem ser entregues (1Kg, 5 Kg, pacotes, sacas), 
a qualidade (arroz tipo 1, vegetais frescos), o valor de cada alimento, 
enfi m, uma série de informações referentes a tudo o que a empresa 
deve oferecer, conforme o combinado na licitação.
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Vamos entender um pouco mais sobre cada um desses tipos de 
conselhos?

O quadro abaixo nos mostra o que faz cada conselho e quem são 
as pessoas que fazem parte deles.

QUEM FAZ PARTETIPO O QUE FAZ

CONSELHO
LOCAL DE

SAÚDE
INDÍGENA

(CLSI)

Somente por indígenas (lideranças
tradicionais, professores indígenas, AIS e
AISAN, parteiras e outros que queiram).

CONSELHO
DISTRITAL DE

SAÚDE
INDÍGENA
(CONDISI)

Faz o papel de primeiro articulador
entre as comunidades indígenas e o
DSEI nas questões ligadas à saúde e
deve estar articulado com os demais
conselhos de saúde.

Representantes dos usuários escolhidos
pelas suas comunidades; representantes
dos trabalhadores que atuam na saúde
indígena e em órgãos do SUS que
realizem ações de apoio à saúde indígena;
e representantes dos governos municipais,
estaduais, distrital federal e prestadores de
serviços na área de saúde indígena.

Participa na elaboração e aprovação
do Plano Distrital de Saúde Indígena e
também acompanha e avalia como o
plano esta sendo colocado em prática;
Avalia como as ações de atenção à
saúde indígena estão sendo
realizadas; e analisa e diz como foi a
prestação de contas dos órgãos e
instituições que prestam serviços de
atenção à saúde indígena.

FÓRUM DE
PRESIDENTES
DOS CONDISI
(FPCONDISI)

Os 34 presidentes dos Conselhos Distritais
de Saúde Indígena.

Discute questões referentes ao
funcionamento regular dos Conselhos
Distritais de Saúde Indígena; Envolve-
se no debate das questões ligadas à
gestão participativa e ao controle
social; Opina sobre os critérios para a
contratação das equipes de saúde; e
acompanha as ações e serviços
públicos e privados que atendem à
população indígena.

Você conhece em sua comunidade alguém que faça parte do 
controle social em algum desses tipos de Conselhos de Saúde? 
Converse com ele sobre o que ele acha do papel de conselheiro 
de saúde, quais são as maiores dificuldades e também quais são 
as alegrias e conquistas que ele já vivenciou dentro do controle 
social. Procure saber, também pelo conselheiro e por outras 
pessoas, como é a relação do DSEI com o controle social na sua 
comunidade.
Discuta com os colegas: como tem  funcionado esses espaços 
de controle social, na sua opinião? Quais os pontos positivos e 
negativos de cada um?

ATIVIDADE PROPOSTA

FIGURA 31 - Fonte: SESAI/MS
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PARA REFLETIR SOBRE OS AVANÇOS E 
DIFICULDADES NO CONTROLE SOCIAL NA SAÚDE 
INDÍGENA, LEIA E DISCUTA A ENTREVISTA COM 
ANDRÉ FERNANDO BANIWA, ABAIXO:

Garnelo, Luiza(Org.). Saúde Indígena: uma introdução ao tema. 
Luiza Garnelo; Ana Lúcia Pontes (Org.). Brasília: MEC-SECADI, 
2012.paginas 217- 234. 
Disponível em: http://www.trilhasdeconhecimentos.etc.br/li-
vros/arquivos/ColET15_Vias05WEB.pdf

Em todos os 34 DSEIs existe um Conselho Distrital de Saúde In-
dígena (CONDISI), que é responsável pela fi scalização, pelo debate 
e pela apresentação de políticas para o fortalecimento da saúde nas 
regiões onde vivem. 

A fi m de melhor organizar todos os Conselhos Distritais e dis-
cutir questões pertinentes a todos os povos indígenas brasileiros, 
criou-se o Fórum de Presidentes dos Conselhos Distritais de Saúde 
Indígena, apelidado de FPCONDISI.

Este Fórum, em conjunto e articulado com o SUS, com os Conse-
lhos Distritais de Saúde Indígena e com os caminhos estabelecidos 
nas Conferências Nacionais de Saúde e nas Conferências Nacionais 
de Saúde Indígena, têm o papel cuidar para que sejam cumpridas as 
diretrizes do SasiSUS, promover o fortalecimento e a promoção do 
controle social e participar na formulação e no controle da execução 
da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas.

Vamos conhecer um pouco mais sobre as cinco Conferências de 
Saúde Indígena que já aconteceram até agora?

O QUE SE DISCUTIUCOMO SE CHAMOU QUANDO E ONDE ACONTECEU

1ª CONFERÊNCIA
NACIONAL DE
PROTEÇÃO À

SAÚDE
DO ÍNDIO

- Aconteceram as primeiras conversas sobre
o modelo de atenção à saúde do índio.

- Foram definidos, para a construção da
Constituição Federal de 1988, os pilares dos
direitos das populações indígenas ao
atendimento de saúde.

2ª CONFERÊNCIA
NACIONAL DE

SAÚDE
INDÍGENA

26 a 29 de novembro de 1986, em
Brasília, Distrito Federal.

- Aprovação da Lei nº 9.836/99, que
determinou a criação do Subsistema de
Saúde Indígena (SasiSUS), na forma dos
DSEIs.

25 a 27 de outubro de 1993, em
Luziânia, Goiás.
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- Reconheceu que cada povo indígena tem
seu próprio jeito de vivenciar a saúde e a
doença.

- Determinou que as ações para promover,
proteger e recuperar a saúde e prevenir as
doenças devem levar em conta e envolver
os conhecimentos tradicionais.

- Definiu que deve haver o fortalecimento do
controle social com a implantação de todos
os Conselhos Locais e Distritais de Saúde
Indígena.

14 a 18 de maio de 2001, em Luziânia,
Goiás.

3ª CONFERÊNCIA
NACIONAL DE

SAÚDE
INDÍGENA

- Aprovaram maneiras para que o governo
buscasse um novo jeito de oferecer saúde
aos povos indígenas.

- Que os DSEIs possam ter autonomia, em
outras palavras, é permitir que o DSEI faça
as coisas por conta própria sem precisar
esperar autorização.

- Deve-se discutir e propor ações para
promover a saúde dos povos indígenas e
que estas ações respeitem e aconteçam
em conjunto com a medicina tradicional.

- Garantir que o controle social funcione de
verdade.

- Proposta de criação da Secretaria Especial
de Saúde Indígena (SESAI) o que
aconteceu em outubro de 2010.

27 a 31 de março de 2006, Rio Quente,
Goiás.

4ª CONFERÊNCIA
NACIONAL DE

SAÚDE
INDÍGENA

Avanços e Desafios para: 1) Atenção
Básica; 2) Atenção de Média e Alta
complexidade; 3) Recursos Humanos; 4)
Gestão do SasiSUS; 5) Controle Social e a
Gestão Participativa no SasiSUS; 6)
Etnodesenvolvimento e a Segurança
Alimentar para os Povos Indígenas; 7)
Saneamento e as Edificações de Saúde.

2 a 6 de dezembro de 2013, Brasília,
Distrito Federal.

5ª CONFERÊNCIA
NACIONAL DE

SAÚDE
INDÍGENA

O QUE SE DISCUTIUCOMO SE CHAMOU QUANDO E ONDE ACONTECEU

FIGURA 33: Conferências Nacionais de Saúde Indígena. Foto: Luís Oliveira - Sesai/MS.

FIGURA 32 - Fonte: SESAI/MS
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LEIA E DISCUTA A REPORTAGEM SOBRE A 5ª 
CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE INDÍGENA: 

http://www6.ensp.fi ocruz.br/radis/conteudo/desafi os-demais-
-debates-de-menos.

Veja o relatório fi nal em: http://www.rebidia.org.br/images/sto-
ries/PDF/relatorio_5_conferencia_indigena.pdf

Você pode ler os relatórios 
das conferências no material 
complementar.

Você já participou de alguma Conferência? Fale sobre sua 
experiência.  Entreviste alguém que participou de alguma 
Conferência e pergunte os pontos positivos e negativos da 
mesma.

ATIVIDADE PROPOSTA

Além desses espaços de controle social apresentados acima, 
existe a chamada Comissão Intersetorial de Saúde Indígena (CISI), 
que foi criada pela resolução CNS nº 011, em 31 de outubro de 1991, 
e atua em conjunto com o Conselho Nacional de Saúde.

Esta comissão é composta por representantes das populações 
indígenas, instituições de pesquisa, ensino e extensão (como por 
exemplo, universidades, grupos de pesquisa, organizações não go-
vernamentais) e representantes do controle social distribuídos em 
11 cargos de titulares e seus suplentes, mais o coordenador e coor-
denador adjunto.

A CISI, por meio da articulação com diferentes setores do gover-
no e da sociedade civil organizada, tem como princípio assessorar 
o Conselho Nacional de Saúde no acompanhamento da saúde dos 
povos indígenas. Entre os papéis da CISI estão a realização de es-
tudos e debates sobre a situação dos povos indígenas e a produção 
de conhecimentos para a melhoria da qualidade de vida das popu-
lações indígenas.
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PARA CONHECER SOBRE O TRABALHO DA CISI, 
ACESSE:
http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/cisi/index.html

Neste texto, estudamos como deve ser organizado o SasiSUS, 
segundo as orientações da Política Nacional de Atenção à Saúde 
dos Povos Indígenas (PNASPI, 2002). Conversamos sobre o que 
é a diretriz da atenção diferenciada e como funcionam os DSEIs, 
os Polos Base e as CASAI. Por fi m, discutimos mais sobre como 
funciona o controle social no SasiSUS.

Procure conversar com a EMSI e faça um planejamento das ações 
de vigilância e educação em saúde que devem ser priorizadas e 
desenvolvidas em sua área de abrangência a partir dos dados e 
informações disponíveis. Lembre-se de que vocês podem e devem 
conversar com as lideranças e conselheiros e perguntar quais são 
as preocupações deles e quais são os temas importantes a serem 
discutidos nas aldeias. 
Vocês devem trazer um relatório desta ação na próxima etapa do 
curso.
Bom trabalho!! 

ATIVIDADE PROPOSTA

O QUE ESTUDAMOS?
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PRINCÍPIOS E 
DIRETRIZES DA 
ATENÇÃO BÁSICA À 
SAÚDE NO BRASIL

TEXTO 5

oSistema Único de Saúde (SUS) é um sistema organizado 
como uma rede articulada que deve oferecer ações de assis-
tência, prevenção e promoção à saúde para todos. Quando 

falamos em serviços de Atenção Primária à Saúde, nos referimos 
ao posto de saúde ou Polo Base mais perto de nossa moradia, onde 
atuam trabalhadores que conhecem o território e acompanham 
as pessoas no dia a dia. Seguiremos adiante neste texto falando 
mais sobre como devem se organizar os serviços e as equipes de 
saúde que trabalham na Atenção Primária.

Trabalhamos esses conceitos no texto 3 
desta Unidade.

Esperamos que ao fi nal 
das discussões você possa 
identifi car a importância do 
trabalho do Agente Indíge-
na de Saúde (AIS) na Aten-
ção Primária e os princípios 
que devem orientar a práti-
ca de todos os profi ssionais 
da Equipe Multidisciplinar 
de Saúde Indígena (EMSI).

Lembre-se de que 
o seu trabalho e do 
restante da EMSI 
deve ter as caracte-
rísticas da Atenção 
Primária em saúde.

Ana Lúcia de Moura Pontes
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LEIA O MATERIAL DO INSTITUTO 
SOCIOAMBIENTAL “PESCARIAS NO RIO NEGRO” 
E COMPARE AS DIFERENTES FORMAS DE SE 
PESCAR.
FONTE: PEIXES, PESCARIAS E OS MODOS DE VIVER NO MÉDIO RIO 
NEGRO / [ORG. CAMILA SOBRAL BARRA E CARLA DIAS]. -- SÃO PAULO: 
INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL,2012.

Você pode observar que no Rio Negro existe pesca com anzóis, 
com armadilhas e com instrumentos de arremesso.  Cada técnica 
é usada para um tipo de lugar, um horário, tipo de peixe e obtém 
quantidades diferentes de pescaria. Para a garantia da boa alimen-
tação da população e a manutenção dos peixes nos rios, essas téc-
nicas devem ser bem manejadas.

Da mesma forma como existem diferentes técnicas e formas de 
se pescar, existem diferentes formas de se organizar os serviços de 
saúde, com o uso de diferentes técnicas e que vão obter diferen-
tes resultados também. E, assim como a pesca indiscriminada gera 
problemas como a extinção de alguns peixes e a falta de alimentos 
em algumas regiões, às vezes a distribuição exagerada de medica-
mentos pode não melhorar a saúde de todos e até mesmo gerar 
problemas de saúde.

É preciso lembrar que a forma como se trabalha em saúde pode 
variar muito. Ela varia para cada povo ou sociedade e varia ao longo 
do tempo. Você já discutiu em outro momento do curso sobre as 
formas de tratamento e cura que existem no seu território, vamos 
relembrar?  

Os serviços de saúde do branco também mudam de região para 
região e também mudaram ao longo da história. Como funciona o 
atendimento na cidade mais próxima da sua região?

Para começar, faremos a seguinte afi rmação: Atenção Primária é 
uma forma de organização dos serviços de saúde. O que queremos 
dizer com isso? Para melhor entender, vamos ler sobre as diferen-
tes formas de se organizar a pescaria.
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Faça um cartaz comparando as diferenças entre a organização do 
trabalho de cura tradicional na sua região e do médico da cidade.

ATIVIDADE PROPOSTA

A forma de organizar os serviços de saúde nas cidades também 
tem mudado muito ao longo da história, seja porque se avançou 
no conhecimento, com a descoberta de vacinas e antibióticos, ou 
porque se avalia que os resultados dos serviços para a saúde das 
pessoas não têm sido bem sucedidos.  

Por exemplo, o hospital como local para tratamento de pessoas 
doentes é relativamente recente na história ocidental. E, entre 1920 
e 1980, no Brasil, se acreditava que os hospitais eram a melhor for-
ma de atender e resolver os problemas de saúde da população. En-
tretanto, a partir dos anos 1980, muitas críticas têm sido feitas aos 
hospitais. Por quê?

• Construir e manter um hospital é muito caro e, dessa forma, é 
impossível garantir o acesso a hospitais para todos os brasi-
leiros, em todas as regiões;

• no hospital se trabalha somente com tratamento de doenças, 
não se desenvolve ações de prevenção ou promoção à saúde;

• no hospital se resolve o problema existente no momento do 
atendimento e não se avalia a pessoa como um todo e nem se 
acompanha o tratamento da pessoa;

• no hospital os profi ssionais tendem a não valorizar as queixas 
mais simples e comuns que afetam as pessoas;

• a relação dos profi ssionais de saúde dos hospitais com os pa-
cientes costuma ser distante, eles desconhecem como vivem 
as pessoas que atendem e não têm tempo para conversar 
com calma e entender as origens dos problemas que afetam 
os pacientes.

Essas críticas não servem para todos os hospitais, mas são mui-
to comuns. As diversas críticas e problemas do sistema de saúde 
organizado com base nos hospitais levou a se pensar em outras 
formas de organizar os serviços, fortalecendo postos menores, lo-
calizados mais próximos dos locais de moradias das pessoas e que 
desenvolvessem também ações de prevenção e promoção da saú-
de. Essa nova proposta foi chamada de Atenção Primária à Saúde 
e foi formulada pela Organização Mundial em Saúde (OMS) em 
1978.
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Atenção Primária é uma forma de organi-
zação dos sistemas de saúde que surgiu para 
melhorar a atenção à saúde das populações 
porque por muito tempo priorizou-se uma 
organização centrada no trabalho do médi-
co, localizada no hospital, com alto uso de 
tecnologias, focada na doença e no indivíduo 
(modelo biomédico). 

“Os cuidados primá rios de saú de sã o cuidados essenciais de 
saú de baseados em mé todos e tecnologias prá ticas, cientifi ca-
mente bem fundamentadas e socialmente aceitá veis, colocadas 
ao alcance universal de indiví duos e famí lias da comunidade, me-
diante sua plena participaç ã o e a um custo que a comunidade e 
o paí s possam manter em cada fase de seu desenvolvimento, no 
espí rito de autoconfi anç a e automedicaç ã o. Fazem parte integran-
te tanto do sistema de saú de do paí s, do qual constituem a funç ã o 
central e o foco principal, quanto do desenvolvimento social e eco-
nô mico global da comunidade. Representam o primeiro ní vel de 
contato dos indiví duos, da famí lia e da comunidade com o siste-
ma nacional de saú de, pelo qual os cuidados de saú de sã o levados 
o mais proximamente possí vel aos lugares onde pessoas vivem e 
trabalham, e constituem o primeiro elemento de um continuado 
processo de assistê ncia à  saú de”.  

Fonte: Declaração de Alma-Ata. Conferência Internacional sobre Cuidados Primários 
de Saúde, 1978.

LEIA O RELATÓRIO DA CONFERÊNCIA DE 
ALMA-ATA, DE 1978. 

http://cmdss2011.org/site/wp-content/uploads/2011/07/
Declaração-Alma-Ata.pdf

O documento que estimulou essa mudança nos serviços de saú-
de se chama “Declaração de Alma-Ata” e que defi niu que Atenção 
Primária é:
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É nos marcos da Atenção Primária à Saúde que surge 
a recomendação do envolvimento de pessoas das comu-
nidades nas equipes de saúde, como agentes de saúde.

São descritas, nessa Conferência, como ações mínimas na Aten-
ção Primária à Saúde: educação em saúde voltada para a preven-
ção e proteção; distribuição de alimentos e nutrição apropriada; 
tratamento da água e saneamento; saúde materno-infantil; plane-
jamento familiar; imunização; prevenção e controle de doenças en-
dêmicas; tratamento de doenças e lesões comuns; e fornecimento 
de medicamentos essenciais.

São características da Atenção Primária à Saúde:
• Primeiro contato: é o primeiro serviço que as pessoas buscam 

quando precisam de algum cuidado em saúde.
• Continuidade: os mesmos profi ssionais acompanham as fa-

mílias e pessoas ao longo do tempo e do seu tratamento.
• Integralidade: os profi ssionais da Atenção Primária garantem 

que as pessoas tenham acesso aos serviços de média e alta 
complexidade, quando necessário, e acompanham seu trata-
mento no retorno.

• Intersetorialidade: os profi ssionais dos serviços de Atenção 
Primária trabalham junto com outros setores, como educa-
ção, área ambiental, saneamento, habitação, economia, den-
tre outros.

• Participação comunitária: as equipes dos serviços de Atenção 
Primária devem envolver as comunidades na organização dos 
serviços e utilizar os recursos locais, como especialistas em 
conhecimentos tradicionais, nas ações de saúde.

Discuta em grupo cada uma dessas características e faça um cartaz 
explicando.

ATIVIDADE PROPOSTA

Compare e discutia se você considera que as as ações atualmente 
desenvolvidas no seu DSEI são do tipo de Atenção Primária. Quais 
são as semelhanças e diferenças? 

ATIVIDADE PROPOSTA
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E A ATENÇÃO PRIMÁRIA NO BRASIL? 
Você já ouviu falar no Programa Saúde da Família? Ele foi desen-

volvido a partir do sucesso de um programa anterior, criado no Cea-
rá, chamado Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), 
que foi implementado nacionalmente a partir de 1991. O Programa 
Saúde da Família, iniciado em 1994, foi uma forma de ampliar as 
equipes do PACS e melhorar o atendimento oferecido, incorporan-
do nas equipes médicos, técnicos de enfermagem e odontólogos. 

Esses dois programas surgiram ampliar a cobertura da assistên-
cia à saúde, com oferta de ações direcionadas a grupos popula-
cionais mais vulneráveis, com difi culdades para acessar e usar os 
serviços de saúde. As ações eram organizadas segundo problemas 
específi cos – como saúde da criança, da mulher, hipertensão arte-
rial, tuberculose – e se concentrou inicialmente nas regiões Nor-
deste e Norte do país.

VEJA O FILME “ANGOLA COM AGENTE”, 
QUE CONTA A EXPERIÊNCIA DO PROGRAMA 
DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
(PACS) NO CEARÁ
https://www.youtube.com/watch?v=4Un0J_zFV9M

Inicialmente, o Programa Saúde da Família e o PACS eram pro-
gramas com pouca importância, com vinculação à Fundação Na-
cional de Saúde (Funasa). Depois, passaram a ter destaque, quan-
do foram transferidos para a Secretaria de Assistência à Saúde, do 
Ministério da Saúde, e foi instituído fi nanciamento próprio, o que 
levou a uma grande ampliação de número de equipes em todo país.

A partir de 2006, o Programa Saúde da Família passa a ser con-
siderado estratégico para a reorientação de todo o SUS, e vira Es-
tratégia Saúde da Família (ESF). O modelo da ESF propõe que uma 
equipe multidisciplinar assuma a responsabilidade sobre a situa-
ção de saúde de pessoas que vivem em um território delimitado 
(recomenda-se um quantitativo de três mil a quatro mil pessoas), 
tendo como foco de intervenção a família, buscando imprimir uma 
atenção continuada, intersetorial e resolutiva.

Abaixo, você pode observar como a proporção da população 
brasileira acompanhada por Equipes de Saúde da Família foi au-
mentando entre 2001 e 2006, passando de 8% para 39,8%.
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FIGURA 34: Proporção da população brasileira coberta pela Estratégia de Saúde da 
Família.

Em abril de 2011, o Ministério da Saúde contabilizou a implanta-
ção de 31.900 Equipes de Saúde da Família, distribuídas em 5.279 
municípios. Isso signifi ca que 52,8% da população é acompanhada 
por uma Equipe de Saúde da Família.

FIGURA 35 -Fonte: Ministério da Saúde

EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BRASIL

META E EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EQUIPES DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA IMPLANTADAS ENTRE 1994 E ABRIL/2011
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FIGURA 36: Política 
Nacional de 
Atenção Básica

A Atenção Primária no Brasil tem seus princípios e 
diretrizes organizados pelo Ministério da Saúde, na Po-
lítica Nacional de Atenção Básica, a partir da portaria 
nº 2.488, de 21 de outubro de 2011. Nesta Política, en-
contramos a defi nição de Atenção Básica: “(...) carac-
teriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âm-
bito individual e coletivo, que abrange a promoção e a 
proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnós-
tico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos 
e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvol-
ver uma atenção integral que impacte na situação de 
saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes 
e condicionantes de saúde das coletividades. É desen-
volvida por meio do exercício de práticas de cuidado 
e gestão, democráticas e participativas, sob forma de 
trabalho em equipe, dirigidas a populações de territó-
rios defi nidos, pelas quais assume a responsabilidade 
sanitária, considerando a dinamicidade existente no 
território em que vivem essas populações. Utiliza tec-
nologias de cuidado complexas e variadas que devem 
auxiliar no manejo das demandas e necessidades de 
saúde de maior frequência e relevância em seu terri-
tório, observando critérios de risco, vulnerabilidade, 
resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, 
necessidade de saúde ou sofrimento devem ser acolhi-
dos (BRASIL, 2011, p.19).
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As atribuições de cada profi ssional e a organização do proces-
so de trabalho nas Equipes de Saúde da Família serão discutidos 
na Área Temática II deste curso. Mas destacamos que a Política 
Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI), que 
discutimos anteriormente, determinou que os serviços do Distrito 
Sanitário Especial Indígena (DSEI) devem ser do tipo de Atenção 
Primária à Saúde. Então, os postos de saúde, além de serem a porta 
de entrada do sistema, devem fortalecer a universalidade, a inte-
gralidade e práticas de saúde que sejam centradas nas histórias e 
cultura das pessoas, que sejam planejadas e articuladas nos seus 
territórios. Esta ideia de prática de saúde feita de maneira coletiva 
e de valorizar os saberes e cultura locais é própria da Atenção Pri-
mária e deve ser estimulada nas EMSI.

A Atenção Primária tem como fundamentos orientar a organi-
zação dos serviços, como o posto de saúde e o Polo Base dos DSEI, 
segundo as seguintes diretrizes: 

I- Territorialização: 
Os profi ssionais e as equipes de saúde que trabalham na 
Atenção Primária são responsáveis pela população de um 
território delimitado. Eles devem conhecer todas as pessoas 
que moram nesse território, fazendo o cadastramento delas, 
caracterizando seu perfi l demográfi co, condições de vida e si-
tuação de saúde. Esse conhecimento da realidade local deve 
ser usado para fazer o planejamento das atividades da equipe 
e organizar as ações de saúde de todos os tipos. Assim, as 
EMSI devem produzir e analisar as informações sobre o ter-
ritório e a população que atendem, fazendo antes do plane-
jamento das ações um diagnóstico comunitário. Vale lembrar 
que a atividade deve ser realizada rotineiramente. Existem in-
formações que devem ser analisadas pelas equipes mensal-
mente, a exemplo das doses de vacinas e o acompanhamento 
de peso e altura das crianças menores de cinco anos. 

II- Universalidade:  
Possibilitar o acesso para todos, com serviços de qualidade e 
que resolvam os problemas da população, sem discriminação 
ou exclusão. A Atenção Primária é a porta de entrada prefe-
rencial do sistema de saúde e irá ordenar os percursos que os 
usuários precisam fazer para garantir uma boa qualidade da 
assistência, o que amplia a resolutividade das diversas neces-
sidades em saúde que todos temos. 
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III- Acolhimento:
Toda pessoa que procura a unidade de saúde deve ser aten-
dida, ter seus problemas ouvidos com atenção e receber uma 
resposta positiva. A Atenção Primária deve ser capaz de re-
solver a grande maioria dos problemas de saúde da popula-
ção, diminuir danos e sofrimentos desta ou se responsabilizar 
pela resposta, ainda que esta seja ofertada em outros servi-
ços de atenção da rede. 

IV- Vínculo e responsabilização: 
Cada equipe e serviço deve sempre oferecer atendimento 
para a mesma população de um mesmo território, para ga-
rantir uma relação de vínculo e responsabilização entre as 
equipes e a população. Pois somente com a continuidade e 
acompanhamento constante das mesmas pessoas é que é 
possível conhecer suas condições de vida e situação de saúde 
e garantir um acompanhamento adequado dos seus proble-
mas de saúde. Cada EMSI deve, então, acompanhar as mes-
mas comunidades e ter o mesmo Polo Base como referência, 
sem fi car mudando constantemente. 

V- Integralidade:
Os profi ssionais e os serviços de saúde devem realizar as 
ações dos programas de saúde e as demandas espontâneas 
que aparecem no serviço, articulando ações de promoção à 
saúde, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação. As 
EMSI não devem só tratar doenças e fazer remoções, mas de-
vem fazer atividades educativas e preventivas, mutirões, den-
tre outras atividades. 

Programas de saúde são as atividades e ações de saúde previstas 
pelo Ministério da Saúde nas diversas áreas, como saúde da mulher, 
da criança, dentre outras. 

Chamamos de demanda espontânea os atendimentos às pessoas 
que procuram o profi ssional ou serviço espontaneamente, para resol-
ver algum problema ou queixa de saúde.

Chamamos de busca ativa quando a equipe vai até a comunidade 
para procurar determinado problema de saúde, que pode estar es-
condido e as pessoas nem percebem. Por exemplo, a tuberculose ou 
a desnutrição.
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VI - Trabalho em equipe:
Reunir profi ssionais com diferentes formações com o objetivo 
de integrar diferentes saberes, trabalhando de forma plane-
jada e conjunta. No caso dos DSEI, a equipe multidisciplinar 
básica envolve AIS, médico, enfermeiro, técnico de enferma-
gem, odontólogo, dentre outros.

VII-Participação popular: 
Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar 
a sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à 
sua saúde e das pessoas e coletividades do território, no en-
frentamento dos determinantes e condicionantes da saúde, 
na organização e orientação dos serviços de saúde a partir 
de lógicas mais centradas no usuário e no exercício do con-
trole social. Valorizar os recursos e saberes locais nas ações 
de saúde.

Dividam-se em grupos para discutir se essas diretrizes são usadas 
pelas EMSI e como poderiam ser usadas para melhorar o trabalho 
das equipes. Façam sugestões.

A partir do que você discutiu sobre como organizar os serviços de 
saúde a partir da Atenção Primária, reflita sobre o papel dos AIS e 
AISAN e defina quais seriam as suas atribuições.

ATIVIDADE PROPOSTA

ATIVIDADE PROPOSTA

QUAL A IMPORTÂNCIA DO AGENTE 
INDÍGENA DE SAÚDE PARA A 
ATENÇÃO PRIMÁRIA?
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Por pertencerem à comunidade, os AIS e AISAN são o principal 
elo entre a população e a EMSI. Desse modo, eles podem informar 
o restante da equipe de saúde sobre a dinâmica social da comu-
nidade, assim como suas necessidades, potencialidades e limites. 
Conhecendo o modo como vivem as famílias de sua área de abran-
gência, podem propor intervenções que infl uenciem os processos 
de saúde-doença dos indivíduos, das famílias e da própria comu-
nidade.

A função do AIS ou AISAN, como articulador entre os membros 
da comunidade e demais profi ssionais de saúde e os serviços, re-
quer um conhecimento da vida cotidiana das pessoas, que permite 
valorizar e respeitar valores e culturas locais.

Neste texto estudamos o que é a Atenção Primária à Saú-
de (APS) e quais são as diretrizes para organizar o trabalho da 
equipe a partir dessa forma de atenção. Também apresentamos o 
histórico da APS no Brasil e esperamos que você tenha refl etido 
sobre o papel do AIS e AISAN nesta forma de trabalho em saúde.

O QUE ESTUDAMOS?
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