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O presente trabalho tem por objetivo apresentar um quadro representativo 
da atuação assistencial à saúde das populações indígenas no Brasil, prestada pelo 
órgão oficial de assistência ao índio, a Fundação Nacional do Índio (Funai), ou por 
instituições governamentais ou não governamentais a ele conveniadas. 

O período analisado está compreendido entre 1967 (ano de instituição 
da Funai) e 1988 devido à documentação ser mais acessível do que a do período 
anterior à criação da Funai, o do Serviço de Proteção aos Índios (SPI). 

O texto está divido em quatro partes complementares. Por considerar que 
os dados e fatos da política indigenista em geral têm repercussões sobre a concep-
tualização da saúde e da atuação médico-sanitária em áreas indígenas, nas duas 
primeiras coloquei algumas referências sobre as duas diretrizes básicas da política 
indigenista governamental entre 1967 e 1988, a saber, a perspectiva de integração 
das populações indígenas na sociedade nacional e a prerrogativa de tutela da Funai 
sobre estas populações, assim como alguns elementos e reflexões sobre a atuação 
do “aparelho indigenista de Estado”, tendo como pano de fundo a política desen-
volvimentista implementada pelo Governo Federal. Em terceiro e quarto lugares 
trato, então, da política indigenista em relação à saúde das populações indígenas. 
Para a constituição deste quadro utilizei principalmente a documentação disponível 
na Divisão de Saúde e no Centro de Documentação da Funai em Brasília.

A integração tutelada das populações indígenas 

A criação da Fundação Nacional do Índio em substituição ao desgastado 
Serviço de Proteção aos Índios (SPi), órgão indigenista oficial criado em 1910 com 
o objetivo de preservar e assistir os índios, se deu em 5 de dezembro de 1967 
(Decreto-Lei n. 5.371), em uma conjuntura nacional marcada por intensa mobi-
lização social e pelo crescente autoritarismo do governo militar que se impõe em 
1964. Ela foi concebida com a finalidade de estabelecer as diretrizes básicas da 
política indigenista oficial e garantir o cumprimento da mesma, tendo como norma 
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de procedimento a garantia de posse permanente das terras em que habitam as 
populações indígenas, assim como o usufruto exclusivo para essas “dos recursos 
naturais e de todas as utilidades nelas existentes”. Da mesma forma, caberia ao órgão 
oficial garantir o respeito à pessoa do índio e de suas comunidades e instituições; 
assim como garantir o equilíbrio biológico e cultural das populações indígenas no 
contexto do seu relacionamento com a sociedade nacional.

Além dos princípios e diretrizes traçados no Decreto n. 5.371, a política 
indigenista brasileira está fundamentada nas seguintes leis:

• Convenção 107, adotada em Genebra, a 26.06.1957, por ocasião da 
40ª sessão da Conferência Geral da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e promulgada no Brasil pelo Decreto n. 58.824, de 14 
de julho de 1966;

• Artigos 8 e 14 da Constituição Federal de 1967; 

• Artigos 4, 8 e 198 do Ato Institucional n. 1, de 1969;

• Artigo 6, inciso III, do Código Civil. 

Por fim, estas várias leis foram completadas pela promulgação da legisla-
ção específica para as populações indígenas: o Estatuto do Índio (Lei n. 6.001, de 
19 de dez. 1973). Mais à frente trato do conteúdo desta legislação no que tange à 
assistência à saúde das populações indígenas.

A par do acima apresentado, gostaria de destacar dois pontos que me 
parecem de vital importância para se compreender, em parte, a atuação indigenista 
governamental no período tratado, isto é, entre 1967 e 1988. 

O primeiro diz respeito à perspectiva integracionista e etnocêntrica que 
permeia a legislação indigenista oficial. Com efeito, a Funai e a política indigenista 
governamental são constituídas na perspectiva de resguardar as populações indí-
genas de mudanças bruscas, isto é, protegendo-as no processo de integração na 
sociedade regional, e garantindo para essas uma suposta “aculturação espontânea”, 
em um processo equilibrado de “evolução social e econômica” (ver, por exemplo, o 
art. 1° da Lei n. 5.371, de 5 dez. 1967, que autoriza a instituição da Funai.).

De um modo geral, e sob uma ótica evolutiva que as articula, o trabalho 
indigenista desenvolvido pela Funai divide-se em três frentes: “o desenvolvimento 
econômico das tribos integradas”; “a intensificação das tribos semiaculturadas”; 
e, tratando-se de grupos isolados, “a promoção de missões de aproximação no 
caso de contatos violentos com os civilizados e tentar a pacificação de tribos em 
conflito” (Funai, 1970). 

Outro ponto que quero aqui levantar diz respeito ao regime especial de 
tutela por parte da União a que ficam sujeitas as populações indígenas. Consideradas 
pela legislação vigente como “relativamente capazes” de por si manifestarem-se 
e decidirem sobre seus interesses, o que na prática significa respaldar a relação 
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assimétrica estabelecida com a sociedade nacional, têm ainda sobre si a ameaça de 
serem “emancipadas” caso coloquem em questão a política governamental. 

Como agravante, a Funai, o órgão indicado como responsável pelo exercício 
da tutela dos índios, além de estar vinculada ao Poder Executivo Federal, e tendo seu 
espaço de atuação controlado pelo Ministério do Interior (Minter), órgão de governo 
essencialmente comprometido com políticas desenvolvimentistas sempre contrárias 
aos interesses indígenas, tem sua ação totalmente imune a qualquer intervenção 
judicial que porventura se fez necessária no caso de adotar alguma providência 
inadequada em matéria de política indigenista (Dallari, 1979: 78). 

O aparelho e a política indigenista do Estado brasileiro 

Criada em 5 de dezembro de 1967, a direção administrativa da Funai cabe 
a um Conselho Diretor formado por representantes de diferentes órgãos federais 
(Ministério da Saúde, Ministério da Educação e Cultura, CnPq [Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico], entre outros) e de associações civis, 
sendo presidido pelo representante do Minter.

Na prática, a formação da Funai se deu pela fusão do antigo Serviço de 
Proteção aos Índios (SPI), do Conselho Nacional de Proteção aos Índios (CNPI) e do 
Parque Nacional do Xingu. Compreende, então, seis Delegacias Regionais integra-
das por Ajudâncias e Postos, e complementarmente efetiva convênios com Missões 
Religiosas, o Instituto Linguístico Verão e outras instituições (Força Aérea Brasileira, 
Governos de Estado e Território, Universidades e organizações hospitalares) para o 
exercício de atividades de assistência à saúde, educação, transporte etc. Paralela-
mente ao crescente processo de autoritarismo verificado em outros setores da vida 
política nacional, em maio de 1969 o Estatuto da Funai é alterado pelo Governo de 
modo a transformar o Conselho Diretor em um mero órgão consultivo e assessor, 
mudando inclusive sua denominação para Conselho Indigenista (Decreto n. 64.447, 
de 2 maio 1969), e dando plenos poderes ao representante do Minter.

Em 1971, com o Decreto 68.377 (de 19 março 1971), que dá nova reda-
ção ao Estatutos da Funai, a composição do Conselho Indigenista é reduzida a sete 
membros nomeados formalmente pelo Presidente da República, entre “pessoas de 
comprovado conhecimento da problemática indigenista”. Na prática, isto significou 
o retorno do setor militar ao centro institucional da política indigenista governa-
mental e a predominância da ideologia subordinada ao binômio “desenvolvimento 
e segurança nacional”.

Coincidindo com a política governamental que institui a necessidade de 
integrar a Região Amazônica através de grandes projetos de desenvolvimento (rodo-
vias, colonização, mineração etc.) e seguindo os ditames do Minter de realizar uma 



170

Políticas Antes da Política de Saúde Indígena

política voltada à integração das populações indígenas em ritmo acelerado, nos anos 
1970 temos a Funai voltada prioritariamente para as regiões Norte e Centro-Oeste 
do país. Nesses anos, o órgão indigenista esteve incumbido de maneira prioritária, 
e conjuntamente com as missões religiosas, de exercer uma política indigenista 
visando preparar as populações indígenas para a integração. São fortalecidas as 
unidades regionais e ampliada a rede de Postos Indígenas, a linha de frente da ação 
do órgão indigenista. 

Objetivando coordenar e apoiar o trabalho das Frentes de Atração criadas 
no processo de abertura das rodovias Transamazônica, Perimetral Norte, Santarém–
Cuiabá, Manaus–Caracaraí, entre outras em construção na Amazônia, é instituída 
em 1972 a Coordenação da Amazônia (CoaMa), chefiada por militares.

A CoaMa foi criada como uma unidade independente por ato do presidente 
da Funai, não constando formalmente da estrutura administrativa da Fundação. Ela 
é dirigida por uma coordenação diretamente subordinada ao presidente do órgão 
indigenista, e tem como prepostos os Delegados Regionais e os Chefes das Bases 
Avançadas de Operações no estado do Amazonas e no território federal de Roraima. 
Além de autonomia administrativa, ela tem autonomia financeira e sua fonte é o 
Plano de Integração Nacional (PIN), que estabeleceu no início da década de 70 as 
metas e diretrizes do processo de ocupação da Região Amazônica (ver Decreto-Lei 
n. 1.106, de 16 jun. 1970). 

Planos e programas de desenvolvimento comunitário são criados e 
implementados sob a justificativa da necessidade de engajar as comunidades 
indígenas no processo de desenvolvimento econômico e social em curso na 
sociedade nacional. 

A partir de 1979, são alocados recursos do Fundo de Apoio ao Desenvol-
vimento Social visando, sobretudo, à estruturação dos setores de educação, saúde, 
economia de subsistência e de comercialização, “objetivando a integração grada-
tiva e harmônica da população indígena à comunidade nacional e a preservação do 
patrimônio material e cultural dessas comunidades” (Funai, 1979a). 

Passados dez anos da promulgação do Estatuto do Índio (1973), uma 
avaliação sobre a situação jurídica das terras indígenas indica que apenas 32% 
das terras então identificadas encontravam-se demarcadas (Oliveira Filho, 1983). 

Para dificultar o processo de regularização das terras indígenas, cinco anos 
após o prazo limite estabelecido pelo Estatuto do Índio para que todas as terras 
indígenas estivessem regularizadas (1978), é retirado do âmbito da Funai o poder 
decisório sobre isto e deslocado para um “grupo interministerial”, onde a Secretaria 
Geral do Conselho de Segurança Nacional (CSN), integrante do “grupo”, tem a pala-
vra final (Dec. Interministerial n. 88.118, de 23 fev. 1983). No mesmo ano (1983), 
dois novos decretos são editados visando instrumentalizar legalmente a ingerência 
militar e empresarial nas terras habitadas pelos indígenas: o de número 94.945, de 
23 de setembro, revogando o Decreto n. 88.118 e aprofundando o poder decisório 
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do CSN na demarcação de áreas indígenas; e o de n. 88.985, de novembro, que 
permite a atuação de empresas mineradoras em áreas indígenas.

A Funai é um órgão em constante crise, decorrente dos compromissos com 
interesses desenvolvimentistas e integracionistas. Esta situação se agrava com a 
crescente mobilização social em oposição ao regime militar e, principalmente, pelo 
surgimento de um movimento organizado de resistência e revitalização étnico-
indígena. Os interesses dominantes, para executar seus planos, se veem na emer-
gência de mudar seu discurso: um tom mais “democrático”, mas sem perder de 
vista os seus objetivos. 

Após sucessivas “personalidades” transitarem pelo cargo de presidente 
da Funai em menos de um ano de Nova República (1985-86), alguém amoldado às 
exigências de um governo pós-militar e de transição assume o cargo, estabilizando 
o domínio político-militar em áreas indígenas. 

Em nome da modernização é implantada a descentralização administra-
tiva no órgão, centralizando as quarenta administrações regionais e os 333 postos 
indígenas então existentes em seis superintendências executivas regionais subor-
dinadas diretamente à presidência do órgão (Decreto n. 92.470/86). Por outro lado, 
essa descentralização de maneira alguma significou uma maior participação das 
comunidades indígenas na definição e no gerenciamento da política indigenista. 
A iniciar pelo pessoal de direção nas superintendências, que foi indicado a dedo 
pela presidência do órgão. 

Neste período inúmeros convênios de cooperação técnica e assistencial 
são firmados entre a Funai e outros órgãos ou entidades. Em geral, o discurso da 
administração (1986-88) segue um tom liberal e ufanista; um discurso repleto de 
contradições e não compatível com a realidade observada: diversas são as denúncias 
de corrupção de funcionários da Funai (madeira, minérios, terras, renda indígena 
etc.); o descaso e até a conivência, por exemplo, com a ocupação por milhares de 
garimpeiros do território habitado pelos Yanomami (agosto de 1987), com graves 
consequências biotecnológicas e sociais para essa população; e a discriminação das 
terras e das populações indígenas sob critérios de grau de aculturação (Decreto n. 
94.496, de 23 set. 1987).

Também é deste período um dos projetos mais polêmicos da segunda 
metade da década de 80: o Projeto Calha Norte (PCN). Neste, a ingerência na vida 
das nações indígenas que vivem ao norte das calhas dos rios Solimões e Amazonas 
é explicitada em um relatório da Funai datado de 1987, onde o PCN é apresentado 
como tendo por objetivo principal a promoção da “ocupação racional” e o “desen-
volvimento controlado” da região.2

Como em outros projetos de cunho desenvolvimentista, encontramos aqui 
também assinalada a preocupação com a assistência à saúde das populações indí-
genas. Como de outras vezes, isto significaria na prática a instalação ou ampliação 
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da infraestrutura humana e material de saúde nas áreas mais diretamente atingidas 
pelas obras de construção de pistas de pouso e postos de vigilância. 

Aspectos da política indigenista de                                              
saúde do Estado brasileiro

Primariamente, dois documentos especificam e delimitam os princípios 
básicos da ação médico-sanitária da política indigenista governamental entre 
1967 e 1988. 

Em primeiro lugar temos o Decreto Lei n. 5.371, que, autorizando a ins-
tituição da Funai e dando outras providências, no seu artigo 1º determina que uma 
das finalidades do órgão é promover a prestação da assistência médico-sanitária 
aos índios. Em segundo lugar temos o prescrito na Lei n. 6.001 (o Estatuto do Índio) 
sob o título “Da Educação, Cultura e Saúde”. O artigo 54 estipula que “os índios 
têm direito aos meios de promoção à saúde facultados à comunhão nacional”; e 
ainda, no parágrafo único, que “na infância, na maturidade, na doença e na velhice, 
deve ser assegurada aos silvícolas especial assistência dos poderes públicos, em 
estabelecimentos a esse fim destinados”. No artigo 55 está dito que “o regime geral 
da previdência social será extensivo aos índios, atendidas as condições sociais, 
econômicas e culturais das comunidades indígenas”. 

Ainda que genéricos a ponto de darem margem para interpretações e 
aplicações variadas, e por vezes conflitantes, nos artigos acima vemos refletidas 
as três teses básicas que norteariam o pensamento e a ação assistencial no âmbito 
da política de saúde indigenista no período em análise: primeiro, que o órgão 
tutor, no caso a Funai, é concebido como responsável pela prestação da assistência 
médico-sanitária aos índios; segundo, que os direitos concedidos aos indígenas 
equiparam-se aos dos integrantes da sociedade nacional no que diz respeito ao acesso 
aos instrumentos de promoção e recuperação da saúde; e terceiro, a necessidade 
de serem reconhecidas e respeitadas as suas particularidades socioculturais pelo 
regime geral de previdência social. 

A primeira referência a uma ação planejada do setor Saúde da Funai foi 
encontrada em 1971: um estudo diagnóstico baseado nos dois primeiros anos 
de atuação do órgão e que desembocou na elaboração de um Plano de Saúde a 
ser coordenado pelo Departamento Geral de Assistência (ver Funai, 1971). Como 
objetivos principais, temos: imunização sistemática; saneamento básico; higiene; 
educação sanitária; controle da tuberculose; assistência médico-hospitalar; 
levantamento bioestatístico com coeficientes e índices de nupcialidade, natali-
dade, mortalidade geral e específica, e morbidade. Por outro lado, ao olharmos 
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com maior atenção, verificamos que estamos frente a uma adaptação das linhas 
básicas da política de saúde do Estado brasileiro para a população “branca” no 
contexto das populações indígenas. 

Tendo o doente e a doença como objeto central de preocupação, o modelo 
assistencial constituído aparece como válido para todas as tribos indígenas sem 
considerar os padrões e as particularidades culturais e ecológicas das etnias.

Determina-se assim a formação de dez Equipes Volantes de Saúde (EVS), 
nove sediadas em cada uma das Delegacias Regionais e uma em Brasília, com o 
objetivo específico de assistir as populações indígenas nas áreas médica, odonto-
lógica e farmacêutica, por meio de visitas periódicas e/ou de ações emergenciais. 
Complementarmente, propõe-se que os Postos, em processo de ampliação numé-
rica, sejam dotados de enfermeiro e/ou atendente de enfermagem, e que em cada 
um exista uma “farmácia padrão” que atenda às necessidades locais de atenção. 

Também as organizações missionárias que prestam algum tipo de assis-
tência médico-sanitária em numerosas áreas indígenas são integradas nos progra-
mas assistenciais como extensões dos serviços médicos prestados pelo órgão tutor. 
Convênios também são firmados com outros órgãos e entidades governamentais 
ou não (SuCaM, FSeSP, Universidade do Estado do Amazonas, órgãos do Ministério da 
Saúde, hospitais privados etc.). Na década de 70, o avanço das frentes pioneiras da 
sociedade nacional sobre os territórios habitados pelas populações indígenas, incen-
tivado e facilitado pelos denominados projetos de desenvolvimento coordenados pelo 
Governo Federal (rodovias, colonização, agroindústria, pecuária, extração mineral 
etc.), e a consequente introdução de moléstias infectocontagiosas entre grupos em 
grande medida despreparados social e culturalmente para enfrentá-las, e sendo 
muitas delas de caráter epidêmico, faz do setor Saúde um dos pilares de susten-
tação do órgão tutor. A atuação médico-sanitária assume um caráter emergencial. 

Seguindo a política ditada pelo Minter de acelerar o processo de integração 
das populações indígenas, principalmente as habitantes das regiões Norte e Cen-
tro-Oeste do país, a Funai estrutura os serviços médicos prestados aos indígenas 
como parte dos denominados programas de desenvolvimento das comunidades.

De forma resumida, entendo que estes programas visam não só minimizar 
o impacto sobre a saúde das populações indígenas das transformações estruturais 
promovidas pelo programa desenvolvimentista em nível social e econômico, como 
também adaptá-las e integrá-las a este processo através de uma série de atividades 
voltadas para a mudança de hábitos e interesses: educação escolar, rede de comu-
nicação, transporte, atividades sociais, atividades agrícola e pecuária, pequenas 
indústrias rurais, incentivo e aperfeiçoamento do artesanato e do sistema coope-
rativo, adoção de novas tecnologias e saneamento básico. 

Em 1979, como parte de uma série de estudos que visam subsidiar a 
reformulação da estrutura administrativa da Funai, são feitas avaliações sobre a 
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situação das diferentes instâncias que compõem o órgão e de suas interações. São 
12 Delegacias Regionais, 173 Postos e 4 Parques administrados pela Funai. Apresento 
a seguir um quadro de situação com informações de sete delegacias.
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O trabalho desenvolvido pela Funai junto à população indígena conta com 

a colaboração da Central de Medicamentos, CeMe (medicamentos), do Fundo de 

Assistência ao Trabalhador Rural, Funrural (hospitalização, transporte, laboratório, 

pessoal técnico etc.), do Ministério da Educação/Fundação Nacional do Material 

Escolar, MeC/FenaMe (higiene e saneamento), da Fundação Legião Brasileira de 

Assistência, LBA (medicamentos e saneamento), da Superintendência de Campanhas 

de Saúde Pública, SuCaM (combate a endemias), da Fundação Serviços de Saúde 

Pública, FSeSP (atenção médico-hospitalar e saneamento); da Força Aérea Brasileira, 

FAB (transporte); de missões religiosas; das secretarias estaduais de Saúde; pre-

feituras municipais etc. Articula uma ampla rede de instituições governamentais 

e não governamentais, com o objetivo geral, em tese, de auxiliar o órgão tutor na 

manutenção e recuperação da saúde das populações indígenas. 

Neste período, ainda se mantêm as regiões Centro-Oeste e Norte do país 

como regiões prioritárias para a ação do órgão, o que é previsto estender-se até 

1985 (Funai, 1979b). 

Paralelamente à intensificação dos trabalhos de atração e aldeamento de 

vários grupos étnicos indígenas nestas regiões, o setor Saúde elege o grupo mater-
no-infantil como prioritário em sua ação, visto ser o contingente populacional mais 

numeroso e o mais importante na preservação da etnia, e estabelece como meta de 

trabalho a redução dos índices de mortalidade principalmente infantil. 

Em linhas gerais, o processo de pacificação de tribos arredias teria início 

com a notícia da presença de um grupo indígena desconhecido e sujeito a um “con-

tato indevido”. Verificada a veracidade da notícia, seria dado início ao processo de 

aproximação, o qual estaria concluído com a introdução de atividades inerentes ao 

aldeamento. Etnias priorizadas no quinquênio 1979-1985: Waimiri-Atroari, Marubo, 

Mayoruna, Kanamari, Wai-Wai, Yanomami (AM); Parakanã, Araras (PA); Guajá (MA); 

Karipunas, Zoró, Suruí, Urueu-Wau-Wau (RO); Machineri (AC); Yanomami (RR); 

Massacá, Krenakarore (MT) e Avá-Canoeiros (GO).

Aproximadamente dois anos depois do início da execução do Plano de 

Ação 1979-1985, constatou-se que 70% da população indígena no Brasil estavam 

em precárias condições de saúde (Funai, 1981). As moléstias de maior prevalência 

por região eram as seguintes: 
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Quadro 2 – Regiões e principais moléstias entre a população indígena

Região Moléstias

Amazônia Malária, oncocercose, viroses e dermatoses.

Nordeste Esquistossomose e desnutrição.

Centro-Oeste e Sudeste Chagas e esquistossomose.

Sul Tuberculose, doenças crônicas e doenças venéreas.

Obs.: Também são apontados em algumas regiões o alcoolismo, a prostituição e a 
mendicância. 

Não muito diferentemente da década anterior, os anos 80 também serão 
marcados pelos projetos de desenvolvimento incidindo principalmente sobre as 
regiões Centro-Oeste e Norte do país (Grande Carajás, Polonoroeste, hidrelétricas, 
mineração, rodovias etc.) e pelo atrelamento da Funai a uma política de amenizar 
seu impacto nas populações indígenas afetadas.

No campo da saúde, verifica-se a ocorrência de uma ampliação da rede 
de atenção primária e secundária do órgão indigenista: de 222 enfermarias e 20 
Casas do Índio em 1983, em 1987 havia o total de 239 enfermarias e 26 Casas do 
Índio. Uma ampliação que não significou uma melhora no estado geral de saúde 
dos indígenas, mas esteve relacionada a um aumento na demanda pelos próprios 
índios por serviços médicos, ao que se somaram as pressões político-assistenciais de 
entidades de apoio e das próprias organizações indígenas que vão se estruturando 
regionalmente e em nível nacional. 

No 1º Encontro de Saúde Indígena, realizado em Brasília de 24 a 29 de 
janeiro de 1985, que contou com a participação de funcionários da Funai, chegou-se 
à conclusão de que “os problemas atualmente constatados são verdadeiramente 
trágicos, resultantes das deficiências qualitativas e quantitativas de recursos huma-
nos especializados, e inadequação dos esquemas terapêuticos aplicados, carência 
de medicamentos, desnutrição, poluição ambiental, descontinuidade dos progra-
mas de imunização, bem como da angústia gerada pela incerteza de um futuro 
constantemente ameaçado por mineradoras, hidrelétricas, projetos agropecuários, 
agressões ao meio ambiente e torpes assassinatos” (Funai, 1985a). Daí o que se 
colocava como de extrema necessidade era a realização de um esforço integrado 
entre Funai, instituições de ensino e pesquisa, entidades de apoio e, principalmente 
das próprias Comunidades Indígenas, visando constituir um sistema de atenção 
à saúde indígena realmente eficaz, visto que o vigente não atendia às mínimas 
necessidades de manutenção e recuperação da saúde dos indígenas na situação de 
espólio sistemático a que estavam submetidos.3 

Na realidade, este entendimento da situação e da necessidade de ações 
integradas incorporando os diferentes interessados na saúde indígena era algo que, 
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de certa forma, permeava as discussões sobre saúde indígena nesse período, e que 
culmina na 1ª Conferência Nacional Proteção à Saúde do Índio – desdobramento 
da VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília entre os dias 26 e 29 
de novembro de 1986. 

Deve-se ressaltar que em 1985, e como fruto da colaboração de amplos 
setores da sociedade civil organizada, o governo da Nova República estabeleceu no 
seu Plano de Ação Governamental a necessidade da constituição de Ações Integra-
das de Saúde (AIS) como estratégia de ação para a área da saúde. Uma conjugação 
de princípios e diretrizes que, a partir da confluência de esforços entre os níveis 
federal, estadual e municipal, criariam as condições técnico-administrativas e 
políticas para a construção de um modelo assistencial centrado principalmente na 
descentralização e na universalização do atendimento. 

Consolidadas as AIS – o que na prática resultou no repasse de recursos para 
a Funai desenvolver seus projetos de assistência, e principalmente após o governo 
formalmente assumir na VIII Conferência a necessidade de ser implantada uma 
Reforma Sanitária no Brasil, ou seja, que à política das AIS fossem acopladas medi-
das nas áreas de habitação, saneamento, alimentação etc. –, criam-se as condições 
para a implantação dos denominados Sistemas Unificados e Descentralizados de 
Saúde (Decreto n. 94.657, de 20 jul. 1987; ver também os artigos 196, 197, 198, 
199, 200 da Constituição Federal de 1988). 

Neste contexto, e como fruto de discussões, de avaliações e do jogo de 
forças e interesses na Conferência Nacional Proteção à Saúde do Índio, surge a 
necessidade de ser criada uma agência específica para “o gerenciamento dos ser-
viços e das ações de atenção à saúde para as nações indígenas”. 

Tendo como um de seus pressupostos a participação indígena em todas 
as instâncias de planejamento e avaliação, recomenda-se que tal agência seja vin-
culada institucionalmente ao ministério responsável pela coordenação do Sistema 
Único de Saúde (SUS), de modo a integrar o “sistema específico de saúde para os 
índios” ao sistema nacional. 

Paralelamente ocorrem discussões sobre os elementos componentes deste 
sistema especial de saúde, as instâncias do nível local ao federal, a articulação entre 
eles e a relação desse sistema com o restante da rede do SUS: a pura e simples 
municipalização dos serviços e ações de saúde prestados às populações indígenas; 
a constituição de “distritos de saúde especiais” ou de “áreas sanitárias especiais 
indígenas”; a necessidade ou não da coincidência das áreas geográficas dos “dis-
tritos especiais” com as áreas municipais; as especificidades locais, características 
e prioridades em cada área, como critério principal na programação das ações de 
saúde; as formas de inserção local tendo em vista os recursos próprios de saúde 
das comunidades, e suas respectivas conceituações de saúde e doença; a metodo-
logia a ser adotada na vinculação com as demais esferas do SUS que atuam a nível 
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municipal, estadual e federal; a constituição do sistema especial da saúde dos índios 
nos diferentes níveis de atuação (local, regional e federal) e as formas de garantir 
a organização e o funcionamento do sistema como um todo; os recursos, fontes e 
administração para o funcionamento do sistema; a questão da participação de outras 
instituições, organismos e entidades, na forma de cooperação técnica; a participarão 
das organizações indígenas e organizações de apoio (ONGs); e o relacionamento com 
o órgão tutor, a Funai. Esses e outros pontos pautam as discussões sobre o Sistema 
Único de Saúde e a especificidade da Saúde do Índio nesse. 

No âmbito da Funai, em 1985 é estabelecido um convênio com o Instituto 
Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (inaMPS) visando à gradativa 
integração dos serviços e ações médicas do órgão tutor nas novas diretrizes do 
setor Saúde (AIS). Em 1986 a Funai passa a receber verba específica do inaMPS para 
cobrir os custos dos serviços de saúde prestados às populações indígenas. Por fim, 
em 1987 é instituído o Programa Nacional de Saúde Indígena através do convênio 
firmado entre a Funai e o Ministério da Saúde. 

Em termos administrativos, com o Decreto Presidencial n. 92.470, de 18 de 
março de 1986, que define alterações no Estatuto da Funai, e a Portaria Ministerial 
n. 99, de 31 de março de 1987, que aprova o novo Regimento Interno do órgão, o 
Serviço de Saúde, juntamente com o Serviço de Educação e o de Atividades Produ-
tivas, fica subordinado à Coordenadoria de Programação e Acompanhamento (CPA), 
que por sua vez está ligada à Superintendência Geral (Suge), unidade subordinada 
diretamente à presidência do órgão. Ainda no âmbito do setor Saúde do órgão tutor, 
são desativadas as Equipes Volantes de Saúde (EVS), um dos pilares do precário 
serviço e das ações de assistência à saúde indígena prestados pela Funai até então. 

Em um documento referente aos convênios vigentes em 1988 encontra-
mos notícias sobre negociações em curso entre a Funai (Ministério do Interior) e o 
Ministério da Saúde com vistas à integração dos serviços médicos prestados pelo 
órgão tutor no Sistema Único e Descentralizado de Saúde (Funai, 1988a: 19). Neste 
momento, as discussões que circulam em torno destas negociações apontam para 
uma regionalização dos serviços assistenciais do órgão (estadualização e municipa-
lização) e para uma gradativa desincumbência da Funai da ação médica. 

Para concluir, segue um quadro com informações gerais sobre as seis 
superintendências regionais da Funai e o setor Saúde em cada uma delas (1988).

Olhando com mais atenção o quadro construído, observamos que a malária 
e a tuberculose, assim como os problemas respiratórios e a desnutrição, verminose 
e diarreia são os problemas de saúde com maior destaque em quase todas as Supe-
rintendências Executivas Regionais (Suer). A doença de Chagas e a esquistossomose 
também aparecem como preocupantes na 1ª Suer (Região Centro-Sul), e o alcoolismo 
tem seu registro na 1ª e na 6ª Suer.
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Quanto à relação população/Posto Indígena, constatamos que em 1988 
a 6ª Suer apresenta a maior incidência de Postos Indígenas (PINs) em relação à 
população total sob sua responsabilidade: há um posto para cada 286,20 indígenas. 
Na extremidade oposta encontramos a 3ª Suer (Região Nordeste) com 1.432,78 
indígenas para cada Posto Indígena; e não muito distante disto encontramos a 5ª 
Suer, com 1.012,04 pessoas para cada Posto Indígena. 

Com relação aos recursos humanos de saúde lotados em cada Suer, cons-
tatamos que, afora a 4ª Suer, onde só temos o número total de servidores de nível 
superior (28), a 5ª Suer é a que apresenta o mais alto contingente de indígenas para 
cada médico (9.336,22), e que a 6 ª Suer é a que está na extremidade oposta, com 
1.660 indígenas para cada médico.

A mesma situação verificamos quanto a odontólogos e enfermeiros, sendo 
que na 5ª Suer esta proporção pula para 12.003,71 indígenas para cada odontólogo, 
e um enfermeiro para cada 14.004,33 indígenas.

Com relação aos serviços técnicos de nível médio e aos monitores de 
saúde, as mesmas posições extremas se repetem. Na 5ª Suer, são 756,99 indígenas 
para cada funcionário deste grupo, enquanto na 3ª Suer (Região Nordeste) não há 
registro de funcionários deste grupo.

Quadro 3 – Informações gerais sobre infraestrutura de saúde, principais problemas e convênios – 
Funai, 1988

Suer Sede Área de 

ação

Administrações Regionais/

Postos Indígenas

População Problemas de 

saúde

Recursos humanos 

e materiais

Convênios 

vigentes (1988) 

1ª Curitiba, 

PR

RS, SC, 

PR, SP, 

RJ

Bauru, SP - 06

Guarapuava, PR - 07

Londrina, PR - 05

Passo Fundo, RS - 09

Xapecó, SC - 05

18.850 Malária, 

TB, chagas, 

esquistossomose, 

desnutrição, 

alcoolismo.

Infraestrutura 

material: precária.

Infraestrutura 

humana 

06 médicos; 

05 enfermeiros; 

04 odontólogos; 

01 assistente social; 

02 laboratoristas;

 04 aux. 

enfermagem; 

44 atendentes; 

08 motoristas.

Inamps;

Universidade 

Estadual de 

Londrina.
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Quadro 3 – Informações gerais sobre infraestrutura de saúde, principais problemas e convênios – Funai, 
1988 (continuação)

Suer Sede Área de 

ação

Administrações Regionais/

Postos Indígenas

População Problemas de 

saúde

Recursos humanos 

e materiais

Convênios 

vigentes (1988) 

2ª Cuiabá, 

MT

MS, MT, 

RO, sul 

do AM

Amambaí, MS - 08

Barra do Garça, MT - 05

Pimenta Bueno, RO - 18

Campo Grande, MS - 10

Guajará-Mirim, RO - 08

Porto Velho, RO - 08

Rondonópolis, MT - 06

Tangará da Serra, MT - 07

Vilhena, RO - 13

Xavantina, MT - 07

40.000 

aprox.

Vacinação, 

TB, malária, 

IRA, diarreia, 

desnutrição, 

parasitose.

Infraestrutura 

humana 

12 médicos; 

08 odontólogos; 

13 enfermeiros; 

01 assistente social; 

169 servidores de 

nível médio (02 são 

laboratoristas).

Polonoroeste.

3ª Recife, 

PE

AL, BA, 

CE, ES, 

MG, PB, 

PE, SE

Eunápolis, BA - 02

Garanhuns, PE - 06

Gov. Valadares, MG - 07

João Pessoa, PB - 01

Maceió, AL - 05

Paulo Afonso, BA - 07

40.118 

aprox.

Desnutrição, 

parasitose.

Infraestrutura 

humana 

14 médicos; 

08 enfermeiros;

08 odontólogos.

Santa Casa de 

Misericórdia.

4ª Belém, 

PA

MA, PA, 

AP

Marabá, PA - 09

Oiapoque, AP - 07

Redenção, PA - 16

São Luiz, MA - 11

Altamira, PA - 11

Barra do Corda, MA - 08

Imperatriz, MA - 08

Itaituba, PA - 06

Macapá, AP - 03

25.467 ? Infraestrutura 

humana 

163 servidores 

no setor Saúde 

(sendo 28 de nível 

superior).

Cia. Vale do Rio 

Doce (Projeto 

Ferro Carajás);

Eletronorte.

5ª Manaus, 

AM

RR, AM, 

AC

Atalaia do Norte, AM - 05

Parintins, AM - 17

São Gabriel, AM - 17

Tabatinga, AM - 08

Boa Vista, RR - 21

Rio Branco, AC - 08

+ 07 postos indígenas 

ligados diretamente à 

Suer

84.025 Malária, 

TB, gripe, 

pneumonia, 

diarreia, 

verminose.

Infraestrutura 

humana

09 médicos;

07 odontólogos; 

06 enfermeiros; 

04 assistentes 

sociais; 

111 servidores de 

nível médio.

Fundação 

Universidade do 

Amazonas (FUA);

Eletronorte.
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Quadro 3 – Informações gerais sobre infraestrutura de saúde, principais problemas e convênios – Funai, 
1988 (continuação)

Suer Sede Área de 

ação

Administrações Regionais/

Postos Indígenas

População Problemas de 

saúde

Recursos humanos 

e materiais

Convênios 

vigentes (1988) 

6ª Goiânia, 

GO

GO, DF, 

nordeste 

do MT

Araguaia, MT - 05

Araguaína, GO - 10

Gurupi, GO - 10

Xingu, DF - 04

8.300 Malária, TB, 

ivaS (infecções 

das vias aéreas 

superiores), 

DSTs, 

desnutrição, 

verminose, 

alcoolismo.

Infraestrutura 

humana

05 médicos;

05 odontólogos; 

08 enfermeiros; 

01 laboratorista;

23 auxiliares de 

enfermagem; 

43 atendentes; 

09 monitores;

01 outros.

Fontes: elaborado pela autora com base em Funai, 1988a; Cedi, 1986; Coordenadoria de Programação e 
Acompanhamento (Funai), 1988b.

Serviços e ações de saúde: os convênios Funai/outros

Em complementação à estrutura física e humana da própria Funai, vários 
convênios foram firmados com outros órgãos e entidades visando a atender as 
necessidades de assistência às populações indígenas.

De maneira alguma se considera o levantamento aqui apresentado como 
exaustivo e completo. Problemas como a organização do arquivo e o acesso à docu-
mentação existente no Centro de Documentação da Funai em Brasília limitaram 
em muito uma maior aproximação com a totalidade das atividades desenvolvidas 
pela Funai e outros, através de convênios formalmente estabelecidos. Mesmo esses 
não representam, na realidade, a totalidade das atividades de saúde realizadas em 
conjunto ou delegadas a outros pela Funai. Em muitos casos (como ações de emer-
gência, colaborações tratadas em nível local etc.) as colaborações não chegam a ser 
formalizadas através de convênios. 

Como será visto abaixo, além dos convênios com os órgãos dos ministérios 
da Saúde e da Previdência Social (27), o levantamento constatou haver também 
convênios com instituições de ensino e/ou pesquisa (19) e missões religiosas (19) 
como as de maior incidência, totalizando mais de 50% dos convênios levantados. 

Os períodos de maior efetivação de convênios no setor Saúde coincidi-
ram com as administrações em que houve maior retrocesso relativo na defesa dos 
direitos indígenas: Ismarth A. de Oliveira (mar. 1974 a mar. 1979), J. C. Nobre da 
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Veiga (nov. 1979 a out. 1981) e Romero Jucá Filho (maio 1986 a set. 1988). No 
período em que o órgão indigenista foi presidido pelo general do Exército Ismarth 
Araújo de Oliveira foi também quando ocorreu o maior número de convênios com 
instituições religiosas, católicas e protestantes.

Feita esta rápida introdução analítica, apresento agora (ver Quadro 4 e 
Tabela 1) a listagem dos convênios levantados ano a ano, assim como algumas 
informações sobre os seus fins; o período de vigência; e a área geográfica, admi-
nistrativa ou cultural abrangida. 

Quadro 4 – Atenção Médico-Sanitária: convênios Funai/outros, 1967-1988

Ano Conveniada Dos fins Período Abrangência 
(UF, DR/

Administração 
Regional, Suer, Etnia) 

1969 Sociedade Hospitalar 
Cuiabana S.A.

Assistência médico-hospitalar (cirurgia, 
obstetrícia, urgência).

Até 31 
dez. 1970 
(prorrogável).

5ª DR (Mato Grosso).

1971* SuCaM Orientação na formação e treinamento 
de pessoal; profilaxia e assistência contra 
Chagas, esquistossomose, febre amarela, 
helmintose, leishmaniose, malária, peste, 
tracoma e varíola.

Até 24 
meses após a 
publicação no 
Diário Oficial 
da União (o 
convênio foi 
assinado em 
08 out. 1971).

Em todo o território 
nacional.

1974 Empresa de 
Mineração 
Mundurucânia Ltda.

Colaboração na assistência prestada 
pela Funai - Departamento Geral de 
Planejamento Comunitário (DGPC). 

No período de 
execução do 
Programa.

Entre 6-9 graus sul e 
57-59 graus oeste.

1974 Casa do Ceará Hospedagem e assistência médico-
dentária aos índios em trânsito por 
Brasília.

De 01 jul. 
1974 a 01 jan. 
1975.

Em Brasília, DF.

1974 Faculdade de 
Odontologia da 
UFMG

Assistência odontológica. Indeterminado. Postos indígenas 
Maxakali e Krenak, 
MG.

1974 SeSau (Roraima) Assistência médico-hospitalar e sanitária 
(cirurgia, clínica, urgência vacinação).

Indeterminado. Comunidades 
indígenas de Roraima.

1974 Funrural (protocolo)** Estabelecer as bases para a prestação de 
serviços de saúde aos indígenas e aos 
beneficiários do Pro-rural, observadas as 
condições e os requisitos indispensáveis 
às qualificações de cada um
desses grupos.

A contar de
1º set. 1974.

Indígenas.
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Quadro 4 – Atenção Médico-Sanitária: convênios Funai/outros, 1967-1988 (continuação)

Ano Conveniada Dos fins Período Abrangência 
(UF, DR/

Administração 
Regional, Suer, Etnia) 

1974 Funrural Prestação de assistência à saúde dos 
silvícolas, trabalhadores rurais e seus 
dependentes através de uma Unidade 
Móvel de Assistência.

Revalidação 
automática a 
cada 180 dias 
a contar de 25 
set. 74.

DR Campo Grande, 
MT (em 04/76, 
um termo aditivo 
transfere o projeto 
para a Ajudância de 
Erexim, RS, 
4ª DR.

1974 Escola Paulista de 
Medicina

Assistir o Parque Indígena do Xingu 
(PQXIN): realizar levantamento 
demográfico e identificação; realizar 
inquérito epidemiológico e estudos 
de ecologia.

Indeterminada. PQXIN (Mato Grosso).

1974 Prelazia de Roraima Assistência médico-hospitalar e sanitária 
aos indígenas de sua área de atuação.

Indeterminada Macuxi, Wapichana, 
Taurepang, 
Yanomami.

1974 Universidade de 
São Paulo (Projeto 
Rondon)

Participação e ajustamento das 
comunidades indígenas ao processo de 
desenvolvimento (Marabá, PA), e melhoria 
no padrão de vida; a USP se comprometeu 
a apresentar projeto em 60 dias.

De 28 ago. 
1974 a out. 
1976.

Microrregião de 
Marabá, PA.

1974 Missão Anchieta e 
Universidade Federal 
do Mato Grosso

Assistência médico-sanitária; educação 
e capacitação profissional; auxílio 
na integração a comunhão nacional; 
tratamento e hospitalização (Hosp. 
Cuiabá - UFMT).

Até 2 anos 
após assinado 
o convênio.

5ª DR. 
Etnias: Erikbartsa, 
Apiaká, Kaiabi, Iratxe, 
Pareci, Kabixi, Munku, 
Alotizu, Waimarê, 
outros.

1975 SeSau (Roraima) Idem convênio anterior SeSau (RR) e Funai. Indeterminado. Comunidades 
indígenas de Roraima.

1975 Hospital de Medicina 
Tropical de Manaus 
(HMTM)

Realização de levantamento 
epidemiológico junto aos Tikuna.

Indeterminado. Tikuna (Área 
Indígena Umariaçu), 
Amazonas. 

1975 Funrural Nos mesmos termos do convênio de 1974. Revalidação 
automática.

DR Campo Grande, 
MT.

1975 Central de 
Medicamentos (CeMe)

Fornecimento de produtos farmacêuticos 
da linha de produção CeMe.

De 27 jan. a 31 
dez. 1975.

Em nível nacional.

1975 FSeSP Prestação de assistência médica às 
populações indígenas e assessoria técnica 
à Funai, além da formação de pessoal.

Por dois anos, 
a partir de out. 
1975.

Em nível nacional.
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Quadro 4 – Atenção Médico-Sanitária: convênios Funai/outros, 1967-1988 (continuação)

Ano Conveniada Dos fins Período Abrangência 
(UF, DR/

Administração 
Regional, Suer, Etnia) 

1976 Coordenação Saúde 
Amazônica, SuCaM, 
FSeSP (Inst. Evandro 
Chagas), CnPq 
(inPa) e Governo de 
Roraima

Desenvolvimento de um programa 
associado de estudos e pesquisas para 
o controle da oncocercose ao norte da 
Perimetral Norte (BR-210).

De jan. a 31
 dez. 1976.

Ao norte do traçado 
da Perimetral Norte 
(BR-210).

1976 Prelazia de Roraima Assistência médico-hospitalar e sanitária 
por meio dos hospitais dirigidos pela 
Prelazia em Boa Vista e em Surumu, assim 
como na Unidade de Saúde na Aldeia do 
Barata.

De fev. a 31 
dez. 1976.

Comunidades 
indígenas de Roraima.

1976 Missão Evangélica 
Caiuá

Assistência médico-hospitalar por 
intermédio do Hospital de Porto da 
Esperança.

De mar. a 31
dez. 1976.

Município de 
Dourados, MS.

1976 Consórcio dos 
Municípios do Médio 
Araguaia

Assistência médico-hospitalar aos índios 
localizados nos municípios de Aragarças 
(GO) e Xavantina (MT).

De mar. a 31 
dez. 1976.

Estados de Goiás e 
Mato Grosso.

1976 CeMe Idem anterior. De abr. 1976 a 
abr. 1977.

Em nível nacional.

1976 SuCaM Controle e combate a endemias em áreas 
indígenas.

De set. a 31 
dez. 1976.

Em nível nacional.

1976 Sociedade Brasileira 
da Igreja Adventista 
do 7º Dia

Assistência médico-hospitalar aos índios 
portadores de pênfigo e dermatoses afins.

Indeterminado. Rondônia e Mato 
Grosso.

1977 Missão Salesiana Serviços assistenciais. Indeterminado. Bororo (MT).

1977 Prefeitura Municipal 
de Aquidauana

Assistência médico-hospitalar e sanitária 
aos postos indígenas Ipegue, Taunay e 
Limão Verde (9ª DR).

Até 31 dez. 
1977.

9ª DR.

1977 Consórcio dos 
Municípios do Médio 
Araguaia

Idem anterior. De 15 abr. a 30
nov. 1977.

Municípios de 
Aragarças, GO, e 
Xavantina, MT.

1977 Associação 
das Igrejas de 
Cristianismo 
Decidido

Assistência médico-hospitalar, 
ambulatorial e odontológica.

De 09 set. 
1977 a 31 ago. 
1979.

Paraná.

1977 Igreja Adventista do 
7º Dia

Idem anterior. De 10 mar. a 
31 dez. 1977.

9ª DR (MT).
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Quadro 4 – Atenção Médico-Sanitária: convênios Funai/outros, 1967-1988 (continuação)

Ano Conveniada Dos fins Período Abrangência 
(UF, DR/

Administração 
Regional, Suer, Etnia) 

1977 SuCaM Idem anterior. De 19 set. 
1977 a 31 dez. 
1979.

Em nível nacional.

1978 Igreja Evangélica
de Confissão 
Luterana no Brasil 
(Sinodal, iSaeC)

Promover curso de enfermagem. Indeterminado. Suruí (território 
federal de Rondônia).

1978 Casa do Ceará Hospitalização e assistência médico-
hospitalar.

Indeterminado. Em Brasília, DF.

1978 CeMe Fornecimento de medicamentos. Indeterminado. Em nível nacional.

1978 Consórcio dos 
Municípios do Médio 
Araguaia

Assistência médico-hospitalar. Indeterminado. Xavantes. Municípios 
de Aragarças, GO, e 
Xavantina, MT.

1978 FunabeM Assistência à população infantil do PQXIN. Por 6 meses. PQXIN.

1978 PUC-RS (Projeto 
Rondon)

Assistência médico-odontológica. De out. 1978 a
out. 1979.

Populações indígenas 
dos rios Javari e Alto 
Solimões.

1978 Missão Evangélica 
Caiuá

Assistência médico-hospitalar. Indeterminado. Terena. Município  de 
Dourados, MS.

1978 Prelazia de Roraima Assistência médico-hospitalar. Indeterminado. Indígenas no 
território federal de 
Roraima.

1978 União Sul Brasileira 
da Igreja Adventista 
do 7º Dia

Assistência médico-hospitalar. Indeterminado. 9ª DR (Campo 
Grande, MS).

1979 Hospital de 
Aquidauana 
(Funrural)

Assistência médico-hospitalar. Por 90 dias. 9ª DR.

1979 Missão Evangélica 
Caiuá

Assistência médico-hospitalar. De jan. a dez. 
1980.

Administração 
Regional Amambai 
(MS).

1979 PUC-RS (Projeto 
Rondon)

Pesquisa odontológica. Indeterminado. Tikuna.

1979 Prelazia do Acre e 
Purus

Assistência médico-sanitária e 
odontológica.

Indeterminado. Kulina, Kaxinawa, 
Maxineri.

1979 Prelazia de Roraima Assistência médico-hospitalar e sanitária. Indeterminado. Indígenas de Roraima.
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Quadro 4 – Atenção Médico-Sanitária: convênios Funai/outros, 1967-1988 (continuação)

Ano Conveniada Dos fins Período Abrangência 
(UF, DR/

Administração 
Regional, Suer, Etnia) 

1979 PUC-RS (Projeto 
Rondon)

Pesquisa odontológica. De 31 ago. 
a 30
set. 1979.

Tikuna.

1979 União Sul Brasileira 
da Igreja Adventista 
do 7º Dia

Assistência médico-hospitalar. De 01 jan. a 31 
dez. 1979.

Campo Grande, MT.

1980 Consórcio dos 
Municípios do Médio 
Araguaia

Assistência médico-hospitalar. De 05 set. a 31 
dez. 1980.

Ajudância Autônoma 
de  Barra do Garça, 
MT.

1980 Casa do Ceará Hospedagem e assistência 
médico-hospitalar.

De 02 jan. a 31 
dez. 1980.

Em Brasília, DF.

1980 SeSau (Minas Gerais) Assistência médico-sanitária. De 28 jan. 
1960 a 
28 jan. 1982.

Maxakali, Xacriabá,
 Fazenda Guarani. 

1980 Prefeitura Municipal 
de Boa Vista, RR

Assistência ambulatorial,
hospitalar e de urgência no             
Pronto-Socorro São Bento.

De 02 abr. 
1980 a 
02. abr. 1981.

População indígena de 
Roraima.

1981 Escola Paulista de 
Medicina

Assistência médico-sanitária. De 02 fev. 
1981 a 
02 fev. 1982.

PQXIN.

1981 SeSau (Alagoas) Assistência médico-ambulatorial. Por 1 ano. Cariri e Xucuru.

1981 Hospital Cristo 
Redentor (MT)

Assistência médico-hospitalar. De 02 jan. a 31 
dez. 1981.

-

1981 Hospital Maternidade 
Santa Helena

Assistência médico-hospitalar. Indeterminado. -

1981 PUC-RS (Projeto 
Rondon)

Assistência
médico-odontológica.

De 12 maio a 
31 dez. 1981.

Indígenas dos rios 
Javari, Ituí, Curuçá e 
Alto Solimões.

1981 Prefeitura Municipal 
de Boa Vista, RR

Idem anterior. De 02 abr. a 31
dez. 1981.

-

1981 Prefeitura Municipal 
de Palmeira dos 
Índios, AL

Assistência 
médico-ambulatorial.

Por 1 ano. Cariri e Xucuru.

1981 Torres e Vilar Ltda. Assistência médico-hospitalar. De 01 jan. a 31
dez. 1981.

Ajudância Autônoma 
de Barra do Garça, 
MT.
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Quadro 4 – Atenção Médico-Sanitária: convênios Funai/outros, 1967-1988 (continuação)

Ano Conveniada Dos fins Período Abrangência 
(UF, DR/

Administração 
Regional, Suer, Etnia) 

1981 Casa do Ceará Assistência 
médico-odontológica.

De 01 jan. a 31
 dez. 1981.

Em Brasília, DF.

1981 Casa de Saúde e 
Pronto-Socorro
Estrela Ltda.

Internações clínicas e cirúrgicas. De 01 dez. 
1981 a 01 abr. 
1982.

-

1981 CeMe Fornecimento de medicamentos. Indeterminado. Em nível nacional.

1981 SeSau (Amapá) Assistência médico-odontológica e 
hospitalar.

De 09 nov. 
1981 a 09 nov. 
1982.

População indígena do 
território federal do 
Amapá.

1982 Diocese de Barra do 
Garça (MT)

Assistência médica. Indeterminado. -

1982 Cia. Vale do Rio Doce Assistência médica. Até 31 dez. 
1988.

2ª e 6ª DRs.

1982 Meva Assistência médico-sanitária. Indeterminado. Makuxi, Wai-Wai e 
Yanomami (10ª DR).

1983 Hospital Santo 
Antônio

Assistência médico-hospitalar
 e ambulatorial.

Indeterminado. Posto Indígena 
Guarita, RS.

1983 Diocese de Roraima Assistência médico-hospitalar 
e sanitária.

Indeterminado. População indígena de 
Roraima.

1983 Summer Institute of 
Linguistics (SIL)

Atividades assistenciais de linguística, 
educação, saúde e desenvolvimento 
comunitário.

Indeterminado. Em 10 unidades 
regionais.

1983 CeMe Fornecimento de medicamentos. Indeterminado. No território nacional.

1983 Escola Paulista de 
Medicina

Serviço médico permanente. Indeterminado. PQXIN.

1983 PUC-RS (Projeto 
Rondon)

Programa de saúde. Indeterminado. Nos rios Javari e Alto 
Solimões.

1983 SeSau (Paraná) Aplicar diretrizes do Programa de Nutrição 
(PNS) em áreas indígenas.

Indeterminado. No Paraná.

1984 SeSau (Roraima) Assistência médica, nutricional, 
odontológica e imunização.

Indeterminado. No território federal 
de Roraima.

1984 LTDO & Cia. Ltda. Assistência médica, hospitalar, 
ambulatorial e laboratorial.

Indeterminado. Parque Indígena do 
Araguaia.

1984 Maternidade Moura 
Ltda.

Assistência médica,
hospitalar, ambulatorial.

Indeterminado. Posto Indígena 
Canuanã (GO).

1984 Hospital Municipal 
Iguatemi

Assistência médica, hospitalar, 
ambulatorial e laboratorial.

Indeterminado. Mato Grosso do Sul.
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Quadro 4 – Atenção Médico-Sanitária: convênios Funai/outros, 1967-1988 (continuação)

Ano Conveniada Dos fins Período Abrangência 
(UF, DR/

Administração 
Regional, Suer, Etnia) 

1984 CeMe Fornecimento de medicamentos. Indeterminado. Em todo o território 
nacional.

1984 PUC-RS (Projeto 
Rondon)

Idem ao de 1983. Indeterminado. -

1984 CCPY/MDM/AIM Assistência médica, paramédica e 
odontológica.

Indeterminado. Yanomami.

1984 Hospital Regional 
Getúlio Vargas de 
Aragarças (GO)

Assistência médica, hospitalar, 
ambulatorial e laboratorial.

Indeterminado. Administração 
Regional de Barra do 
Garça (7ª DR).

1984 Hospital e 
Maternidade Santa 
Inês Ltda. (Amambai)

Assistência médica, hospitalar
e laboratorial.

Indeterminado. Caiuá/Guarani.

1985 Instituto de 
Medicina Tropical de 
Manaus/Fundação 
Universidade do 
Amazonas

Treinamento de indígenas e profissionais 
de saúde, pesquisas etnofarmacológicas 
e biológicas.

Indeterminado. No estado do 
Amazonas.

1985 Santa Casa de 
Misericórdia de 
Recife

Prestação de serviços médicos. Indeterminado. 3ª DR.

1985 Faculdade de 
Odontologia 
de Governador 
Valadares (MG)

Cooperação técnica através de projetos de 
confecção de próteses removíveis.

Indeterminado. Administração 
Regional de 
Governador 
Valadares, MG.

1985 inaMPS Atuação conjunta visando a integração 
gradual e progressiva das ações médico-
odontológicas do órgão tutor nas novas 
diretrizes do setor Saúde do governo 
federal.

Até 1990. Em nível nacional.

1986 SeSau (PE) Saneamento básico. Por um ano. Fulniô.

1986 inaMPS Cobertura financeira dos serviços médicos 
prestados pela Funai às populações 
indígenas.

Até 31 dez. 
1988.

1ª Suer.

1986 CCPY Serviço médico, paramédico e 
odontológico.

Por 2 anos
(25 jun. 1988).

Yanomami.

1987 FSeSP Construção de um conjunto de lavanderia, 
chafariz, banheiro e privada.

Indeterminado 3ª Suer.
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Quadro 4 – Atenção Médico-Sanitária: convênios Funai/outros, 1967-1988 (continuação)

Ano Conveniada Dos fins Período Abrangência 
(UF, DR/

Administração 
Regional, Suer, Etnia) 

1987 SeSau (MT) Implementação das Ações Integradas de 
Saúde em áreas indígenas.

Indeterminado. -

1987 inaMPS Promover o intercâmbio e a utilização dos 
conhecimentos e práticas fitoterápicas a 
fim de serem sistematizadas na aplicação 
em saúde pública, além de incentivar o 
uso das terapêuticas tradicionais pelas 
populações indígenas.

Por 2 anos 
(1989).

Em nível nacional.

1987 Ministério da Saúde Instituir o Programa Nacional de Saúde no 
âmbito das populações indígenas.

Por 1 ano. Em nível nacional.

1987 SuCaM Prevenção, controle e combate à endemias 
em áreas indígenas.

Por 5 anos (até 
1992).

Em nível nacional.

1987 Fundação Estadual de 
Engenharia do Meio 
Ambiente do Rio de 
Janeiro

Controle e prevenção de vetores, apoio às 
ações de saneamento básico e preservação 
do ecossistema.

Por 1 ano. Indeterminado.

1987 Universidade 
Estadual de Londrina

Estudo e controle de verminose e ações de 
enfermagem.

Indeterminado. 1ª Suer.

1987 Fundação 
Universidade do 
Amazonas (FUA)

Pesquisas etnofarmacológicas e 
paleontológicas.

Por 2 anos (até 
1989).

5ª Suer.

1987 Eletronorte Ressarcimento à comunidade
Waimiri-Atroari.

Por 25 anos 
(até 2012).

5ª Suer.

1987 Escola Paulista de 
Medicina

Assistência médico-sanitária. Por 2 anos 
(até 17 dez. 
1989).

PQXIN (6ª Suer).

1987 FioCruz Cooperação mútua no campo da saúde. Por 2 anos 
(até fev. 1989).

PQXIN (6ª Suer).

1987 Hemoterapia do 
Estado do Paraná

Fornecimento de componentes de sangue. Indeterminado. 1ª Suer.

1987 SeSau (MT) Assistência médica e laboratorial. Indeterminado. Indígenas do estado 
de Mato Grosso.

1987 Hospital Adventista 
do Pênfigo

Assistência médica e hospitalar aos 
indígenas portadores de pênfigo e outras 
dermatoses.

Indeterminado. Mato Grosso.
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Quadro 4 – Atenção Médico-Sanitária: convênios Funai/outros, 1967-1988 (continuação)

Ano Conveniada Dos fins Período Abrangência 
(UF, DR/

Administração 
Regional, Suer, Etnia) 

1988 FioCruz Cooperação mútua visando à preparação 
de recursos humanos; realização de 
pesquisas; e desenvolvimento científico 
e tecnológico.

Por 2 anos 
(até 1990).

Indeterminado.

1988 Associação francesa 
Médecins
du Monde

Treinamento, capacitação e reciclagem de 
indígenas em noções básicas de saúde.

Por 1 ano
 (até 27 jan. 
1989)

PQXIN (6ª Suer).

1988 Universidade 
Estadual de Londrina

Fornecimento de medicamentos 
produzidos na universidade

Indeterminado. -

1988 Funrural Prestação de serviços de saúde. Indeterminado. Indígenas de Mato 
Grosso.

* Consta que entre 1967 e 1971 a Funai havia firmado convênios com FSeSP, SuCaM, Funrural, Unidade de 
Atendimento Especial, Divisão Nacional de Tuberculose, Hospital Mato-Grossense do Pênfigo, SeSau Paraná e 
organizações missionárias.

** Reorienta o convênio assinado em 05 out. 1971.
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Considerações finais 

Ao analisarmos a política indigenista de saúde do Governo Federal no 
período de 1967 a 1988, constatamos um baixo desempenho das ações de saúde 
preventivas, assim como a despreocupação em levar em consideração o grau e as 
formas de contato dos distintos grupos indígenas assistidos. Os dados levantados 
indicam ter sido dada pouca atenção às variações no padrão epidemiológico e às 
representações e práticas presentes nas populações voltadas à manutenção e 
recuperação da saúde.

Constatamos que ocorreram mudanças na forma de gestão da política de 
saúde e que estas mudanças estiveram relacionadas e decorreram de fatores no mais 
das vezes externos ao órgão indigenista. Concebido inicialmente como da alçada do 
órgão tutor (a Funai), ainda que complementado por convênios com outros órgãos 
e instituições, o setor saúde indígena como campo de atuação indigenista se vê em 
fins de 1988 na iminência de escapar do controle formal desse órgão e passar a 
estar administrativamente subordinado a alguma instância do Ministério da Saúde.4

O processo recente de mudança está relacionado a uma nova realidade que 
se constituiu no meio indígena e indigenista, especialmente nos anos 1980. Falo aqui 
da participação política indígena; da crise da ideologia indigenista e do indigenismo 
do tipo rondoniano; e da crise da perspectiva tutelar, decorrente da emergência de 
um discurso indígena próprio, de um pensamento político indígena autônomo.

Sobre se as mudanças administrativas na atenção à saúde indígena (em 
curso no início dos anos 1990) promoverão melhorias no estado geral da saúde da 
população, só o tempo poderá nos dar a resposta. O estudo nos fez perceber, no 
entanto, que não basta ampliar a rede de atenção médica (mais equipes de saúde, 
ambulatórios, hospitais etc.) para que sejam resolvidos os problemas de saúde. Isso 
não afeta as causas. Sem uma política de terras específica, que leve em consideração 
as particularidades e as necessidades das comunidades indígenas, e o respeito a 
suas representações e formas de organização, a ação médica corre o risco de atuar 
no âmbito da medicina paliativa. Mais provável, avaliamos, como uma forma de 
controle e acomodação social e política. 

Instamos as leitoras e os leitores deste relatório a que realizem pesquisas 
sobre este período da política indigenista de saúde do Estado brasileiro, ainda pouco 
estudado e conhecido. 

No plano institucional, seria importante acompanhar a nova sistemática 
adotada para a prestação de assistência à saúde das populações indígenas (Decreto 
n. 23, de 4 fev. 1991). Verificar, por exemplo, os critérios que definem a necessidade 
da prestação de assistência a determinada etnia ou grupo de etnias; as prioridades 
estabelecidas quando da elaboração de projetos; os arranjos institucionais (gover-
namentais e não governamentais) constituídos nas várias fases do processo que vai 
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da detecção da necessidade à estruturação dos serviços e das ações de assistência; 
como se dá a participação dos indígenas e suas organizações sociais na definição e 
na avaliação das políticas adotadas. 

Outro ponto a ser desenvolvido é o das possíveis ligações entre projetos 
de saúde específicos e, por exemplo, as estratégias de mudança estrutural do perfil 
social e econômico de determinada região; os rearranjos nas estratégias de ocupa-
ção de determinadas regiões e a necessária preservação dos recursos disponíveis 
nestas; e a pressão organizada exercida pelos movimentos indígenas e entidades 
de apoio em diferentes escalas. 

Por fim, um terceiro campo de estudo a ser desenvolvido é o do impacto 
local da instalação de projetos assistenciais à saúde da população indígena. Por 
exemplo, as mudanças havidas no quadro sanitário da população atingida pelas 
ações de saúde, tendo a preocupação de verificar e relacionar a variação nos fatores 
causais do decréscimo na saúde coletiva e possível mortalidade. Chamo atenção 
para a importância de não se confundir saúde com medicalização. Também sobre as 
mudanças havidas no quadro nutricional da população assistida e possíveis efeitos, 
por exemplo, no perfil demográfico. 

Ainda sobre a situação local, creio que estudos sobre o significado dado 
aos projetos de saúde pelos sujeitos assistidos, suas representações e interesses, é 
um outro campo importante cuja investigação é preciso desenvolver.

Notas

1 Reprodução do relatório preparado a partir de consulta aos arquivos na Fundação Nacional do 
Índio, em Brasília, que realizei entre os anos de 1990 e 1992 (ver capítulo de Verdum, nesta 
coletânea, para uma contextualização do presente texto). Meu propósito era reunir e analisar 
informações sobre a política e a ação assistencial do Estado brasileiro relacionadas à saúde das 
populações indígenas no período de 1967 a 1988. A experiência prévia que tive trabalhando 
como médica com indígenas no Alto Rio Solimões, Alto Rio Negro e na Terra Indígena Yanomami, 
entre 1983 e 1991, foi de fundamental importância na formação do meu interesse pelo tema, 
na delimitação do objeto de pesquisa e na análise da documentação a que tivemos acesso.

  A investigação contou com o apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) e foi supervisionada pela antropóloga e amiga dra. Dominique 
Buchillet, pesquisadora da agência francesa Office de la Recherche Scientifique et Technique 
Outre-Mer (ORSTOM). Outras duas pessoas tiveram um papel decisivo neste trabalho: a 
antropóloga Ana Maria Costa, com sua experiência no trato com a política pública voltada 
para as populações indígenas; e o também antropólogo e professor da Universidade de Brasília 
Martin Ibáñez-Novión, cujas conversas em sala de aula como aluna especial me fizeram pensar 
e repensar sobre a ação médica entre populações indígenas. E a Ricardo Verdum, que muito 
colaborou na realização deste relatório. 
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2 Para maiores detalhes sobre o significado do Projeto Calha Norte e algumas avaliações sobre as 
consequências de sua implantação sobre as populações indígenas habitantes na região por ele 
atingida, uma vez que não pretendo aqui me estender, sugiro como leituras complementares 
Albert, 1990; Buchillet, 1990; Lazarin, 1988; Oliveira Filho, 1990a, 1990b; Santilli, 1990; 
Selau & Verdum, 1989.

3 O 1º Encontro foi promovido pela Assessoria de Estudos e Pesquisas (aeSP/Funai) e contou com 
a participação de médicos, pesquisadores, especialistas em diversas áreas de saúde e medicina 
popular, além de caciques e representantes indígenas de distintas regiões do país.

4 Em 4 de fevereiro de 1991, por meio de uma série de decretos presidenciais (do número 22 
ao 27), é formalizada a desincumbência do órgão tutor do exercício direto de algumas das ati-
vidades vistas como facetas da política indigenista. Mais especificamente, houve a publicação 
do Decreto n. 23, que trata da “prestação de assistência à saúde das populações indígenas”. 
Nele, os serviços e ações de saúde ficam sob a responsabilidade da Fundação Nacional de Saúde 
(FNS), mantendo-se, entretanto, uma articulação a ser definida entre esta e a Funai.
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Anexo 1 – O aparelho e a política indigenista do Estado 
brasileiro: períodos e presidentes – 1967-1988 

Período Presidente

Dezembro 1967 - junho 1970 José de Queirós Campos (1)

Junho 1970 - março 1974 Oscar Jeronymo Bandeira de Mello (2)

Março 1974 - março 1979 Ismarth Araújo de Oliveira (3)

Março - novembro 1979 Adhemar Ribeiro da Silva (4)

Novembro 1979 - outubro 1981 João Carlos Nobre da Veiga (5)

Outubro 1981 - julho 1983 Paulo Moreira Leal (6)

Julho 1983 - abril 1984 Otávio Ferreira Lima (7)

Maio - setembro 1984 Jurandy Marcos da Fonseca (8)

Setembro 1984 - março 1985 Nelson Marabuto (9)

Abril 1985 Ayrton Carneiro de Almeida (10)

Abril - setembro 1985 Gerson da Silva Alves (11)

Setembro - novembro 1985 Álvaro Villas Boas (12)

Novembro 1985 - maio 1986 Apoena Meirelles (13)

Maio 1986 - setembro 1988 Romero Jucá Filho (14)
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Anexo 2 – O aparelho e a política indigenista                
do Estado brasileiro: administrações e                              

fatos relevantes – 1970-1986

Dez 1967 – Jun 1970: José de Queiroz Campos 

• Coordenador da implantação do órgão; 

• Período de intensa campanha de denúncia de genocídio contra o governo 
brasileiro (v. Relatório Jader Figueiredo, mar. 68); 

• Ampliação da área do Parque do Xingu; 

• Criados três outros parques indígenas; 

• Criada a grin (Guarda Rural Indígena);

• Refeito o convênio com o Summer Institute of Linguistics (1969); 

• Realizado o 1º Simpósio Funai/Missões Religiosas. 

Jun 1970 – Mar 1974: Oscar Jerônimo Bandeira de Mello

• Hegemonia do binômio “segurança e desenvolvimento”;

• “Integrar os índios rapidamente” - não obstaculizar a ocupação e colonização 
da Amazônia (Costa Cavalcanti, ministro do Interior);

• Plano de Integração Nacional (1970); 

• Convênios com a SudaM para a pacificação de 30 grupos arredios ao longo da 
Transamazônica;

• Abertura da BR-080 cortando ao norte o Parque Nacional do Xingu e excluindo 
parte do território Txukarramãi;

• Promulgado o Estatuto do Índio (Lei 6.001); 

• Criada a Divisão de Desenvolvimento Comunitário da Funai;

• Criada a “renda indígena” (noção-chave no projeto de “emancipação econômica” 
dos grupos indígenas). 

Mar 1974 – Mar 1979: Ismarth Araújo de Oliveira 

• O ministro do Interior, Rangel Reis, anuncia a “política de integração em 
ritmo acelerado”; 

• São incrementados os “projetos de desenvolvimento comunitários”;

• Há um aumento substancial nas demarcações de terras; 

• Ocorre uma abertura no diálogo com indigenistas, antropólogos e missionários. 
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Mar – Nov 1979: Adhemar Ribeiro da Silva 

• É extinta a CoaMa; 

• São concedidos alvarás de pesquisa mineral na AI Atroari. 

Nov 1979 – Out 1981: João Carlos Nobre da Veiga 

• 39 indigenistas e antropólogos são demitidos após encaminharem ao ministro 
do Interior carta com críticas à política da Funai;

• São estabelecidos os “critérios de indianidade” visando regular um processo 
compulsório de emancipação; 

• Reestruturação da Funai, fortalecimento das unidades regionais; 

• Em 15 dez. 1980 sai Portaria Interministerial facilitando a exploração mineral 
em terras indígenas por empresas estatais; 

• É negado a Juruna o direito participar do Tribunal Russel, na Holanda; 

• Manifestações de indígenas em Brasília (Funai) exigindo a demissão do 
presidente do órgão e de mais dois coronéis da direção: Ivan Zanoni Hausen 
(Departamento Geral de Planejamento Comunitário) e José Rodrigues Godinho 
(Departamento Geral de Operações). 

Out 1981 – Jul 1983: Paulo Moreira Leal 

• É solicitada ao Minter a contratação de 5 mil novos funcionários; 

• É aberta a possibilidade de incorporação de indígenas na administração do órgão; 

• São demitidos alguns assessores militares; 

• São efetivados convênios com o Projeto Rondon; 

• Convênio com a Petrobras. 

Jul 1983 – Abr 1984: Otávio Ferreira Lima 

• As polícias Militar e Federal são convocadas para dar segurança ao presidente 
da Funai contra o assédio de lideranças indígenas; 

• São demitidos 04 coronéis em cargos de direção; 

• Convênio com o Summer Institute of Linguistics. 

Maio – Set 1984: Jurandy Marcos da Fonseca 

• Indígenas são nomeados para cargos de chefia na Funai: Marcos Terena (chefe 
de gabinete) e Megaron (direção do Parque Indígena do Xingu); 

• Readmitidos alguns antropólogos e indigenistas afastados durante a gestão 
de Nobre da Veiga; 
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• O sertanista Álvaro Villas Boas é demitido, manifestações de repúdio em 
São Paulo e no Paraná; 

• Denúncia de corrupção no órgão envolvendo o presidente da Funai. 

Set 1984 – Abr 1985: Nelson Marabuto 

• Transição do governo Figueiredo para Sarney;

• Agitação no meio indigenista em torno do cargo de presidente da Funai. 

18 de abril de 1985: Ayrton Carneiro de Almeida 

• Foi sem nunca ser, impedido por indígenas e funcionários. 

Abr – Set 1985: Gerson da Silva Alves 

• Apoiado pelos Xavantes. 

Set – Nov 1985: Álvaro Villas Boas 

• Conflitos constantes entre prós e contrários à sua permanência no cargo; 

• São demitidos os indigenistas em cargos de confiança contratados na gestão 
de Jurandy. 

Nov 1985 – Maio 1986: Apoena Meirelles 

• Desencadeia-se o processo de descentralização do órgão;

• É alterado o Estatuto da Funai, são criadas seis Superintendências Regionais; 

• Conflitos entre a presidência da Funai e índios moradores de Brasília;

• Conflitos entre a presidência da Funai e Minter, demite-se. 

Maio 1986 – Set 1988: Romero Jucá Filho 

• Implantada a descentralização da Funai; 

• Inúmeros convênios técnicos e de assistência com outros ministérios são 
assinados; 

• Promulgado um novo regimento interno no órgão; 

• Nos cinco primeiros meses de gestão o quadro funcional passou de 3.300 para 
4.200. 

Fonte de referência: Povos Indígenas no Brasil - 85/86 (Cedi, 1986).




