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No Brasil, a reforma constitucional do final da década de 1980 garantiu 
a universalidade do direito à saúde (Paim et al., 2011). O chamado movimento da 
Reforma Sanitária, gestado na década de 1970 a partir da atuação de entidades da 
sociedade civil, articulando movimentos sociais, profissionais da saúde e academia, 
foi o impulsionador dessa conquista baseada nas discussões sobre a reformulação 
do sistema nacional de saúde (Cohn, 1989; Paim et al., 2011; Paim, 2008).2 

Nesse período, de resistência à ditatura e retomada da democracia, as 
populações indígenas lutavam pelo reconhecimento de sua existência como sujeitos 
de direitos e pela demarcação de seus territórios. Quando se instaura o processo 
constituinte, o emergente movimento indígena de representatividade nacional (ver 
capítulo de Magalhães nesta coletânea) articula seus aliados para a proposição e 
aprovação de uma emenda popular acerca dos direitos dos índios (Cunha, 2018). 
Essa proposição constitucional foi defendida no plenário do Congresso por Ailton 
Krenak, da União das Nações Indígenas (UNI), respaldado pela presença de aproxi-
madamente quatrocentos indígenas no Congresso Nacional ao longo das votações 
na Assembleia Nacional Constituinte (Bicalho, 2010).

O debate na Constituinte em 86-87 é quando muitos indígenas de diferentes povos 
conseguem vocalizar a sua visão do Estado brasileiro, da ideia do Brasil. Agora os 
indígenas começam a botar em questão o direito dos seus territórios históricos 
serem respeitados e reconhecidos. Nós discutimos durante mais de dois anos 
aquele princípio que está no artigo 231 da Constituição, aquele primeiro capítu-
lo, onde ele diz o que são, ao mesmo tempo, essas identidades chamadas “povos 
indígenas” e os lugares onde essa gente habita. Cria uma profunda identidade 
entre povo e território, que fica indissolúvel. A nossa afirmação como identidade, 
como povos, e uma reafirmação de direitos nossos, que nós chamamos de direitos 
históricos. (Entrevista de Ailton Krenak, 2018)

A Constituição de 1988 inaugurou novos marcos para a relação do Estado 
com os povos indígenas, baseados em direitos originários, territoriais e sociocultu-
rais (artigos 231 e 232), e propiciou as bases para a formulação de uma política de 
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saúde específica para essa população. Assim, em 1999, com a lei n. 9.836, conhecida 
como Lei Arouca, foi criado o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena no âmbito 
do Sistema Único de Saúde, o SasiSUS (Coelho & Shankland, 2011; Garnelo, 2014; 
Langdon, 2010; ver capítulo de Machado e Garnelo, nesta coletânea). No contexto 
mundial, essa é uma das primeiras experiências de política pública direcionada aos 
povos indígenas num sistema de saúde universal. 

Historicamente, no Brasil os povos indígenas foram marginalizados e 
invisibilizados nas políticas de saúde (Cardoso et al., 2012). Ademais, a perspectiva 
de que as populações indígenas iriam inevitavelmente desaparecer ou homoge-
neizar-se na sociedade nacional (Santos et al., 2019) influenciou esse modelo de 
ações de saúde pontuais e esporádicas, reduzindo-o ao controle de epidemias e ao 
tratamento de determinadas enfermidades endêmicas. 

Dessa forma, a criação do SasiSUS conforma uma radical mudança de 
perspectiva na forma como o Estado responde às necessidades de saúde dos povos 
indígenas, com base no reconhecimento de seu direito à saúde e de sua diversidade 
sociocultural. O subsistema, organizado a partir de 34 Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas (DSEIs), atende à população indígena residente em territórios indígenas. 
Cada DSEI é responsável pela realização de ações de Atenção Primária à Saúde (APS) 
mediante o trabalho de equipes multidisciplinares de saúde, que envolvem agentes 
indígenas de saúde, médicos, enfermeiros, odontólogos, técnicos de enfermagem e 
de saúde bucal. O modelo de atenção deve considerar as especificidades linguísticas, 
socioculturais e geográficas dos territórios indígenas, e as ações de saúde devem 
se articular com os conhecimentos, práticas e especialistas indígenas de saúde. 
Cada distrito conta com uma estrutura denominada Conselho Distrital de Saúde 
Indígena (Condisi), com 50% de indígenas em sua composição, para acompanhar a 
formulação e monitoramento das ações de saúde. Com esse subsistema, busca-se 
responder tanto à necessidade de superar a marginalização dos povos indígenas 
nas políticas de saúde quanto aos desafios de construir um modelo de atenção que 
respeite a sua diversidade e suas especificidades socioculturais. 

Apresento aqui um recorte da pesquisa Saúde dos Povos Indígenas no 
Brasil: perspectivas históricas, socioculturais e políticas (Ensp/Fiocruz), procurando 
compreender de forma mais profunda o percurso de eventos e discursos, que, no final 
da década de 1980, levou à estruturação de um subsistema específico para povos 
indígenas no Sistema Único de Saúde (SUS). Naquele contexto, houve convergên-
cia entre o discurso colocado pela Reforma Sanitária e as pautas indigenistas, com 
destaque para o conceito ampliado de saúde, a democratização e a centralidade do 
território na sua determinação. Por outro lado, a divergência do movimento indí-
gena com a vertente municipalista da saúde se desdobra na defesa do modelo de 
distritalização para a organização da saúde indígena, que tinha ampla legitimidade 
no âmbito da Reforma Sanitária. 



207

Debates e embates entre Reforma Sanitária e indigenismo...

A formulação dos discursos sobre a mudança da    
política de saúde direcionada aos povos indígenas

Desde a década de 1960, ampliaram-se as evidências das consequên-
cias dramáticas para comunidades indígenas das estratégias de interiorização do 
Estado e de projetos de desenvolvimento que resultaram em mortes, epidemias e 
extermínio de alguns povos (Davies, 1977; Ramos, 1993). Esses episódios levaram 
lideranças indígenas e organizações sociais que atuavam em defesa dos povos 
indígenas, como a Comissão para Criação do Parque Yanomami (CCPY), a Comis-
são Pró-Índio (CPI) e o Conselho Indigenista Missionário (Cimi),3 entre outros, a 
estabelecer parcerias com profissionais da saúde, particularmente médicos, insti-
tuições de saúde e universidades. 

Olha, não existia um serviço de atenção à saúde organizado, o que existiam eram 
esses atendentes de enfermagem, uma caixa de medicamentos, em alguns lugares, 
algumas coisas que eles usavam, mas não havia vacinação, não havia nada. E a 
CCPY vinha já desde antes da minha chegada, desde 82, preocupada em fazer 
um serviço de saúde, principalmente em vacinar todo mundo, que tinha sido uma 
experiência bem traumática dos fundadores da CCPY com a abertura da Perime-
tral Norte, na década de 70. Então, obviamente, procurávamos ter um censo e 
vacinar o maior número de pessoas possível. E, por outro lado, alguns lugares da 
periferia da terra Yanomami, onde há malária, tuberculose, por causa do garim-
po, das frentes de atrações que existiam. (Entrevista de Marcos Pellegrini, 2018)

Esses profissionais da saúde passam a desenvolver ações em diversos ter-
ritórios indígenas e a atuar também como um grupo de apoio técnico para subsidiar 
as proposições sobre saúde e a Reforma Sanitária. Ao mesmo tempo, a Fundação 
Nacional do Índio (Funai), até então responsável pelas ações de saúde direcionadas 
aos povos indígenas, elabora convênios com instituições como hospitais, a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) e universidades para ampliar e fortalecer as ações de saúde 
em alguns territórios (ver capítulo de Selau nesta coletânea). Em algumas regiões 
houve muitas articulações para desenvolver ações de saúde em conjunturas de 
epidemias em povos indígenas, como é o caso do território Yanomami (ver capítulo 
de Athila nesta coletânea).

Os povos Yanomami, localizados na fronteira entre o estado de Roraima 
e a Venezuela, foram assolados por epidemias de sarampo na década de 1960, 
quando da construção da rodovia Transamazônica, e posteriormente, na década 
de 1980, atingidos por uma epidemia de malária gerada pela invasão garimpeira 
(Ramos, 1993). Esses dois eventos provocaram respostas de organizações sociais de 
apoio aos Yanomami, com intensa articulação política entre antropólogos, médicos, 
agentes de governo, organismos internacionais, na busca de proteção do territó-
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rio e da saúde desses povos (ver capítulo de Athila nesta coletânea). A CCPY foi 
a grande mobilizadora, e utilizou os dados sobre epidemias e relatórios de saúde 
como argumentos para defender a demarcação do território Yanomami. Essa orga-
nização firmou convênios com a Funai, com o apoio de médicos da Escola Paulista 
de Medicina (EPM), atual Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que desde 
1965 tinha parceria com a Funai para desenvolver ações regulares de vacinação 
e assistência médica no Parque Indígena do Xingu (Baruzzi & Junqueira, 2005). 

Ao longo da década de 1980, atores indígenas e indigenistas vinham 
apontando a fragilidade da Funai na execução das ações de saúde. Essa dificuldade 
era reconhecida pelo próprio órgão, que entre 1984 e 1985 organizou três even-
tos, com a participação de diversos atores, para tratar da saúde dos povos indíge-
nas: o Encontro sobre Problemas Indígenas na Área de Saúde, em São Paulo em 
1984; o Encontro sobre Saúde Indígena, em 1985 no Rio de Janeiro; e o Simpósio 
Alternativas sobre Saúde Indígena, também em 1985, em Brasília (Pontes et al., 
2019). Esses eventos tiveram a participação de técnicos da Funai, profissionais 
e representantes de serviços e órgãos ligados ao setor Saúde, organizações não 
governamentais, acadêmicos e pesquisadores e representantes indígenas. 

Nos relatórios desses eventos da Funai é possível observar a crítica ao 
modelo da assistência à saúde prestada aos indígenas, por sua perspectiva curati-
vista, que estaria levando “os indígenas a adquirir o hábito do consumo indiscri-
minado de medicamentos em detrimento de sua medicina natural” (Funai, 1985a: 
2); pela reduzida preocupação com as questões abrangentes que afetavam a vida 
dos povos indígenas, pois “a problemática de saúde e da doença do índio não deve 
se restringir à concepção empirista e mecanicista de doença” (Funai, 1985b: 1); 
e pela ação da EVS (Equipe Móvel de Saúde) da Funai, que, na maioria das suas 
administrações regionais, tem tido o seu custo elevado, “com baixíssimo benefício 
para a promoção da saúde” (Funai, 1985b: 6). 

Apesar de neles se afirmar a necessidade de uma avaliação detalhada 
sobre o “estado de saúde das nações indígenas e da atuação da Divisão de Saúde 
da Funai” (Funai, 1985a: 2), esses encontros geraram a formulação de proposições 
para uma nova política de saúde para os povos indígenas (Pontes et al., 2019), 
que deveria

ser desenvolvida centrada na participação ativa do grupo tribal na produção de 

sua saúde; no reconhecimento da eficácia dos processos terapêuticos naturais; na 

não apenas medicalização do índio; no atendimento a nível primário, secundário 

e terciário (uma visão sanitária antes que exclusivamente curativa); no estabele-

cimento de atendimentos prioritários; no recrutamento e na seleção de pessoal 

médico e paramédico possuidores de conhecimentos na área antropológica e na 

funcionalização do pronto atendimento emergencial. (Funai, 1985a: 4-5)
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O reconhecimento de pressupostos amplos para essa nova política “a 

partir do conceito abrangente de saúde como um bem-estar físico, social e mental” 

(Funai, 1985b:1) implica a proteção dos territórios indígenas e a revisão da política 

e do órgão indigenista no país. Essas formulações ecoavam diretrizes indicadas pela 

Conferência de Alma-Ata (OMS, 1978) e aquelas da Reforma Sanitária brasileira 

(Paim, 2008), como a ênfase na atenção primária, a utilização dos recursos locais 

e maior participação comunitária. Portanto, tanto as questões quanto as soluções 

propostas no âmbito da temática de saúde indígena, no início da década de 1980, 

dialogaram diretamente com pontos estratégicos da Reforma Sanitária, o que, me 

parece, decorreu da circulação dos atores indigenistas nos espaços deste movimento, 

com compartilhamento de ideias, valores e referenciais teóricos. 

Diálogos entre Reforma Sanitária e indigenismo

Nas entrevistas e análises documentais, pude identificar dois elementos de 

aproximação favorável entre movimento indígena e indigenista e Reforma Sanitária: 

a existência de atores com dupla militância e a participação indígena na agenda do 

movimento sanitarista.

 O movimento da Reforma Sanitária se gesta na década de 1970, a partir 

de críticas ao sistema de saúde vigente no país, da preocupação com o cenário epi-

demiológico de desigualdades e da defesa da universalidade do direito à saúde, da 

justiça social e da equidade (Cohn, 1989; Escorel, 2015). Se, inicialmente, se situa 

nos departamentos de medicina preventiva e social das faculdades de medicina, 

na década de 1980 se fortalece com a atuação de entidades da sociedade civil, 

particularmente da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 

(Abrasco), criada em 1979, e do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), 

criado em 1976. O Cebes, que agregava academia e profissionais da saúde, foi o 

responsável pela publicação da revista Saúde em Debate, importante espaço das 

discussões técnico-políticas do período acerca das novas perspectivas para o campo 

(Cohn, 1989; Escorel, 2015), que viria a consolidar as primeiras proposições sobre 

saúde indígena (Cebes, 1988). 

Diversos profissionais da saúde entrevistados pela pesquisa referiram estar 

ativamente envolvidos com a Reforma Sanitária brasileira. Ao longo da década de 

1980, esse movimento organizou diversos eventos e a implementação de experiên-

cias de reorganização de serviços de saúde, que foram fundamentais para a difusão 

de seu ideário e a formação de profissionais da saúde, lideranças de movimentos 

sociais e acadêmicos comprometidos com suas pautas. 
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Então, o que a gente começou no Xingu tinha a ver com o ideário do próprio 
movimento da Reforma Sanitária. Quer dizer, a gente participou ativamente do 
movimento da Reforma Sanitária, dentro do que a gente conseguia participar. Eu 
era aluno, depois residente, mas vinha toda aquela discussão acumulada dos sis-
temas locais, dos distritos sanitários. Da ação com a atenção primária no centro, 
a centralidade da atenção primária. A participação da comunidade, todas essas 
ideias que vinham sendo gestadas na América Latina e no Brasil no movimento 
sanitário; quer dizer, a gente “bebeu” disso tudo, e é isso que a gente tem que 
pensar aqui. (Entrevista de Douglas Rodrigues, 2018)

Ao mesmo tempo, as organizações indigenistas buscaram parcerias com 
instituições de saúde pública, como a Escola Paulista de Medicina e a Fiocruz, para 
assessoria na execução das ações de saúde e na análise da situação de saúde dos 
povos indígenas. Assim, um conjunto de atores envolvidos nas discussões sobre a 
reformulação do sistema nacional de saúde foi convocado a atuar na pauta indige-
nista e teve papel estratégico na tradução dos interesses e discursos indigenistas 
para o âmbito da Reforma Sanitária. 

Então nós começamos esse trabalho no Cimi, fazendo um levantamento das áreas 
onde o Cimi trabalhava e quais eram as incidências maiores e as necessidades 
mais gritantes que as comunidades tinham, então, se fez esse levantamento e 
eu tive ajuda, além de eu já ter tido feito o curso de saúde pública, eu tive ajuda 
de uma equipe que se formou na Fiocruz, a gente teve muita colaboração desse 
pessoal, e na parte técnica teve a colaboração do Hospital Pio X [em Ceres, Goiás]. 
(Entrevista de Ernilda Souza do Nascimento, 2018)

Essa aproximação de profissionais da saúde que atuavam em territórios 
indígenas com a o movimento sanitarista provavelmente potencializou a participação 
de indígenas e indigenistas nos seus eventos. O processo de mobilização social da 
8ª Conferência Nacional de Saúde (8ª CNS) foi fundamental para essa aproximação, 
pois seus preparativos envolveram a articulação com os movimentos populares, 
sociais, sindicais. 

A 8ª CNS ocorreu em março de 1986 e teve Sergio Arouca como um dos 
grandes articuladores e presidente. Escorel (2015) destaca que a 8ª CNS era vista 
como uma pré-Constituinte da saúde, visto que em 1985 havia já sido criada a 
comissão para elaborar o anteprojeto constitucional, que iniciaria seus trabalhos 
em 1987. De forma que o relatório final da 8ª CNS representa significantemente 
o conteúdo aprovado no capítulo da Saúde na nova Constituição, de 1988. É na 8ª 
CNS que nossos entrevistados situam a articulação de indígenas e não indígenas 
para a organização de um evento específico voltado para a reformulação da política 
de saúde indígena. Essa proposta se concretiza com a realização, em novembro de 
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1986, da 1ª Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio (1ª CNPSI), que 
contou com participação de lideranças indígenas e da UNI. 

em 86, na 8ª Conferência Nacional [de Saúde], já houve uma participação das 
lideranças indígenas em Brasília, eles questionavam a situação de saúde das po-
pulações indígenas no Brasil, eles queriam que também a gente pudesse discutir, 
fazer uma reunião pra discutir a situação, avaliar a situação da saúde da população 
indígena. (Entrevista de Zezinho Kaxarari, 2019)

A 1ª CNSPI foi organizada como um evento temático da 8ª CNS, de modo 
que Sergio Arouca participou da sua mesa de abertura. A 1ª CNSPI é considerada 
o marco fundador da construção do SasiSUS e de suas diretrizes. A partir desse 
momento, a saúde indígena vai se articular e se desdobrar nos eventos e propostas 
voltados para a criação do SUS. Considero que essa articulação foi bem-sucedida, 
pois movimentos indigenista e sanitarista compartilhavam reflexões comuns. 

Paim (2008) ressalta que a Reforma Sanitária tinha como pressupostos: 
1) conceito ampliado de saúde; 2) articulação entre assistência, prevenção, 
proteção e recuperação; 3) saúde como direito de todos e dever do Estado; 4) 
acesso universal e igualitário; 5) implementação do SUS com comando único em 
cada esfera de governo; 6) regionalização e hierarquização da rede de serviços; 
7) distritalização; 8) gestão colegiada. 

Como movimento de natureza política, a Reforma Sanitária visava a um 
processo amplo de recuperação da cidadania após duas décadas de um regime ditato-
rial.4 A ideia de democratização da saúde estava baseada no ideal de que as reformas 
da saúde estivessem subordinadas às conquistas mais amplas da sociedade, como 
a mudança das relações entre Estado e sociedade, com maior participação social 
nas políticas públicas e a superação do clientelismo (Paim, 2008). Nesse sentido, 
considero haver aproximação entre ideais dos movimentos sanitarista, indígena 
e indigenista. Se, conforme Escorel (2015) destaca, a 8ª CNS era vista como uma 
pré-Constituinte da saúde, os atores indígenas e indigenistas entendiam que a nova 
política de saúde implicava uma nova relação do Estado com os povos indígenas, 
que deveria ser inscrita na nova Constituição. Em seu discurso na mesa de abertura 
da 1ª CNPSI, Sergio Arouca expressa esse entendimento:

A questão da cidadania envolve o respeito à história e à cultura de cada grupo 

dentro da nossa sociedade (...). Assim, cada um dos temas da 8ª Conferência define 

tarefas maiores que a simples reorganização do sistema de saúde (...) encarando 

de uma forma séria, digna e respeitosa questões como a do índio, porque na de-

mocracia que queremos é fundamental tratar de questões como a dos índios, com 

toda a dimensão social, técnica e científica. (Arouca, 1986a: 2)
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Nos documentos apresentados pelo Cimi e pela UNI (ver os capítulos de 
Welper e de Magalhães nesta coletânea) para subsidiar as discussões da 1ª CNPSI, 
observamos claramente esse posicionamento: “O reconhecimento do caráter pluriét-
nico do Estado brasileiro, na próxima Constituinte, é a garantia de continuidade de 
existência dos 180 povos e do direito de decidir sobre o seu próprio destino” (UNI, 
1988: 8) e “Efetivamente não haverá Estado democrático algum no Brasil sem a 
garantia do reconhecimento da plurietnicidade do país e encontrados integralmente 
os direitos indígenas” (Cimi, 1988: 11). 

O relatório final da 1ª CNPSI marca em seus preâmbulos a intenção de 
que “a cidadania plena, assegurando todos os direitos constitucionais, seja reco-
nhecida como determinante do estado de saúde” (Brasil, 1986a: 1). Dessa forma, 
também na pauta indígena se articulava a ideia de democratização da saúde. Essa 
formulação se desdobra na reivindicação da participação ampla da sociedade nas 
definições das políticas de saúde. A Reforma Sanitária se articulou com os movi-
mentos populares, sociais e sindicais, que se envolveram em encontros estaduais 
e participaram ativamente da etapa nacional da 8ª CNS. Essa perspectiva era com-
partilhada pelos movimentos indígena e indigenista, cuja pauta incluía a superação 
da tutela dos povos indígenas pelo Estado, que os considerava incapazes para o 
exercício da cidadania. 

Dessa forma, as proposições da UNI e do Cimi para a 1ª CNPSI afirmam a 
necessidade de garantir a participação indígena na formulação, execução e avaliação 
das ações de saúde, diretriz que vai constar no relatório final da conferência (Brasil, 
1986a). Segundo Ailton Krenak, nos preparativos para a organização da 1ª CNSPI 
a ampla participação indígena foi negociada com o Ministério da Saúde: 

Quando nós fomos consultados pelo Ministério da Saúde, com a iniciativa de reali-

zar essa conferência sobre saúde indígena, a primeira questão que nós apontamos 

é que não era possível discutir e montar um programa ou definir diretrizes, mesmo 

que gerais, para a questão da saúde, alheio ao que estava ocorrendo no cotidiano 

das aldeias. Era necessário viabilizar uma participação indígena na conferência. 

(Krenak, 1986)

Outro pilar da Reforma Sanitária é a reconfiguração do campo de 
conhecimento da saúde, de modo a ressaltar: 1) os determinantes sociais da saúde; 
2) a retomada das dimensões econômicas, políticas e sociais das práticas de saúde; 
e 3) a rearticulação das dimensões assistencial e de saúde pública. Essas formulações 
resultaram em um novo campo de conhecimento, denominado saúde coletiva (Cohn, 
1989), que dialogava com pensadores latino-americanos (Escorel, 2015).

Diversos autores contribuíram para a conformação do conceito ampliado 
de saúde, como Vaitsman (1992: 171), para quem esta “é produzida dentro de 
sociedades que, além da produção, possuem formas de organização da vida cotidiana, 
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da sociabilidade, da afetividade, da sensualidade, da subjetividade, da cultura e 
do lazer, das relações com o meio ambiente”. Essa é uma abertura importante 
para a inclusão das especificidades indígenas nesse âmbito, pois “a saúde indí-
gena das nações indígenas (sic) é determinada num espaço e tempo histórico e na 
particularidade do seu contato com a sociedade nacional, pela forma de ocupação 
do seu território e adjacências” (Brasil, 1986a: 1). 

É interessante observar que sanitaristas que, como Sergio Arouca, não 
tinham uma trajetória de atuação entre povos indígenas foram capazes de reco-
nhecer que “saúde é terra” para essas populações (Arouca, 1986a, 1986b). Além 
de diretrizes organizacionais da atenção à saúde dos povos indígenas, o relatório 
da 1ª CNPSI afirma que a saúde indígena implica a “autonomia, a posse territorial 
e o uso exclusivo pelas nações indígenas” de suas terras (Brasil, 1986a: 1). 

A saúde não é só dar medicamento ou trazer pra Rio Branco quando está doente, 
assim estamos trabalhando a doença, não trabalhando a saúde. A saúde é um 
bem-estar, é terra demarcada, é viver bem, é não ter invasão nas nossas terras, um 
monte de coisa que está sendo aperfeiçoada. (Entrevista de Chico Apurinã, 2019)

Outras particularidades da saúde para os povos indígenas são destacadas 
no relatório da 1ª CNPSI, como a influência do histórico de contato de cada povo 
com a sociedade nacional e a importância do “respeito e reconhecimento das for-
mas diferenciadas das nações indígenas no cuidado com a saúde” (Brasil, 1986a: 
2). Todas essas especificidades justificaram a proposta de formulação de um sub-
sistema integrado ao SUS.

Eu tive a compreensão de que aquele esboço não podia simplesmente capturar a 
nossa ideia do que era cuidado. A ideia do cuidado como saúde. Que ele não podia 
ser capturado por aquele desenho do Sistema Único de Saúde universal. Que ele 
tinha que ter um subsistema. (Entrevista de Ailton Krenak, 2018)

Até 88 a gente já tinha uma experiência de trabalho das comunidades indígenas 
em que o sistema público nunca iria atender à real necessidade das populações 
indígenas; teria que ter algum mecanismo, alguma coisa própria, um sistema 
próprio que pudesse atender a nossa população, primeiro pela localização das 
comunidades indígenas de difícil acesso, distante da área urbana, então tinha toda 
uma situação geográfica que não tinha condições de setor público atender a nossa 
comunidade. Primeiro que tinha que levar em conta nossos direitos específicos, 
nos atender como nós somos. Então a partir de 88 houve essa manifestação da 
liderança em assembleias e em eventos, de que o governo tinha que dar atenção 
para a gente conforme a nossa necessidade. (Entrevista de Zezinho Kaxarari, 2019)
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Reorganização do modelo de atenção e a distritalização: 
embates com a proposta de municipalização do SUS

Atualmente, a organização do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 
tem como base a existência de 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs). 
Em que pesem os questionamentos, nas últimas conferências nacionais de Saúde 
Indígena, acerca da sua organização e delimitação (Brasil, 2007, 2015) ou das pes-
quisas que demonstram as limitações na sua capacidade de atender às necessidades 
de saúde das populações indígenas (Cardoso, 2015; Garnelo, 2014), há um consenso 
no movimento indígena sobre a defesa desse modelo para a organização do SasiSUS. 
A implantação de distritos sanitários em territórios indígenas se iniciou, em 1991, 
com o Distrito Sanitário Yanomami (DSY), antes da regulamentação desse subsis-
tema, em 1999 (ver capítulo de Athila nesta coletânea). Vejamos como a proposta 
de distritalização, como alternativa à municipalização para a saúde indígena, se 
consolida no âmbito da Reforma Sanitária. 

O movimento da Reforma Sanitária visava à universalização da saúde, e 
para isso desenvolveu ao longo da década de 1980 estratégias para a ampliação 
do acesso e interiorização das ações de saúde. Essas estratégias levaram ao desen-
volvimento de experiências práticas que foram fundamentais para a formação de 
lideranças dos movimentos sociais, profissionais da saúde e acadêmicos envolvi-
dos com a Reforma Sanitária (Escorel, 2015, 1999; Paim, 2008). A proposta de 
implementação de distritos sanitários surge nas proposições da APS no contexto 
internacional, principalmente da estratégia denominada Sistemas Locais de Saúde 
(Silos), difundida pela Organização Pan-Americana da Saúde, a Opas (Mendes, 
1999a). Assim, a distritalização, no final da década 1980, tinha grande legitimidade 
no âmbito da Reforma Sanitária, que foi fundamental para sua adoção como base 
da organização do subsistema de saúde indígena, mas também como contrapro-
posta à municipalização.  

A temática da reorganização dos serviços de saúde se desenvolveu ao longo 
do século XX impulsionada por diversos desafios, dentre os quais destaco a pressão 
social crescente por resposta dos Estados nacionais às necessidades de saúde da 
população e à denominada “crise da medicina científica” como modelo hegemônico 
(Silva Jr., 2006). Na década de 1960, na busca por respostas para esse contexto, a 
Opas organiza reuniões em que se recomenda que se organizem sistemas nacio-
nais de saúde (OPS, 1992). Na década de 1970, começa a se fortalecer no cenário 
internacional a proposta de sistemas descentralizados de serviços em níveis de 
atenção, produto das ideias formuladas pela medicina preventiva e pelo resgate do 
chamado Relatório Dawnson (Fausto & Matta, 2007). Na busca por intervir antes do 
aparecimento das doenças ou de maneira precoce, a medicina preventiva subsidia a 
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ideia de um nível primário de atenção e a de que os serviços devem estar próximos 
do cotidiano das pessoas (Fausto & Matta, 2007). 

O fortalecimento da APS ocorre a partir da Conferência Internacional 
sobre Atenção Primária de Saúde, realizada pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) em 1978. Destacamos na sua formulação a centralidade do território local, 
caracterizado como “lugares onde pessoas vivem e trabalham”, para priorização 
dos problemas e das ações de saúde, as quais deveriam ser desenvolvidas com 
participação comunitária (OMS, 1978: 3-4). A APS se torna a estratégia prioritária 
para ampliação do acesso e reorganização dos serviços nacionais de saúde difundida 
pela OMS, mas é permeada pela tensão entre um enfoque integral e outro seletivo 
de suas ações (Fausto & Matta, 2007). 

Na América Latina, durante a década de 1980 enormes grupos popula-
cionais ainda continuavam sem acesso a serviços de saúde, e o quadro epidemio-
lógico se agravava num contexto de crise econômica (OPS, 1992). Nesse momento, 
a estratégia Silos é apresentada na 22ª Conferência Sanitária Pan-Americana de 
1986 e ratificada pela resolução XV da 33ª reunião do Conselho Diretivo da Opas 
em 1988 (Silva Jr., 2006). Os Silos são apresentados como estratégia para reorga-
nização dos sistemas nacionais de Saúde, para atingir a meta Saúde para Todos no 
Ano 2000. Na sua definição, destaca-se também a ênfase na dimensão territorial, 
que é tanto organizativa, como unidade da estrutura do serviço, quanto política, 
por propor desconcentração do poder decisório na saúde:

... um Sistema Local de Saúde deve contemplar a estrutura político-administrativa 

de um país, definir-se em um espaço populacional determinado, ter em conta 

todos os recursos para a saúde e desenvolvimento social existentes neste espaço, 

responder aos processos de descentralização do Estado e do setor de saúde, às ne-

cessidades da população e à estrutura da rede de Serviços de Saúde e organizar-se 

para facilitar a condução integral de ações. (OPS, 1990 apud Silva Jr., 2006: 62). 

A proposta dos Silos dialoga diretamente com o contexto do final do 
período ditatorial de vários países na América Latina, no qual as mudanças políticas 
nacionais ressoavam nas discussões sobre as políticas de saúde, evocando maior 
participação social e a desconcentração do poder do nível central para as instâncias 
municipais: “o desenvolvimento dos Silos deve constituir-se como uma resposta do 
setor saúde aos processos de redemocratização e descentralização de cada Estado” 
(OPS, 1989: 69, tradução minha).

A partir de 1987, a Opas organiza reuniões, oficinas e grupos de trabalho 
para desenvolver os aspectos teóricos e metodológicos dos Silos em toda a Amé-
rica Latina. Nas suas “Orientações estratégicas e prioridades programáticas para 
a Organização Pan-Americana da Saúde para o quadriênio 1991-1994”, afirma 
como meio fundamental para a reorganização do setor Saúde o fortalecimento e 
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desenvolvimento dos Silos (OPS, 1990). É importante registrar que em 1993 a 
Opas propõe a estratégia Silos como modelo para a atenção à saúde das populações 
indígenas (OPS, 1993).

No Brasil, a proposta dos Silos é catalisada pela representação da Opas 
no país, por meio de seu Programa de Desenvolvimento de Serviços de Saúde. 
O representante da Opas no Brasil, Eugênio Vilaça Mendes, é o responsável pela 
reelaboração da proposta dos Silos em distritos sanitários, que já vinha se desen-
volvendo no âmbito da Reforma Sanitária brasileira (Silva Jr., 2006). Mendes 
(1999a) relata que, a partir de 1988, a representação da Opas no Brasil promove 
a implantação dos distritos sanitários no país. Inicialmente, entre 1988 e 1989, 
sua ação se concentrou na “difusão da ideia de distritos sanitários”, por meio de 
eventos e publicações, e, a partir do final de 1989, a Opas financiou projetos 
de secretarias estaduais e municipais de Saúde para a implantação desses distritos, 
que avançou de forma mais significativa na Bahia e em São Paulo (Mendes, 1999a). 
Dessa forma, no final da década de 1980 essa estratégia estava nacionalmente 
propagada como forma de proceder à reorganização das práticas de saúde no nível 
local (Mendes, 1999a). 

Nesse mesmo período, se consolida na Reforma Sanitária a importância 
da descentralização na execução das ações de saúde como estratégia para o novo 
sistema nacional de saúde. O relatório da 8ª CNS preconiza: “descentralização na 
gestão dos serviços”, “regionalização e hierarquização das unidades prestadoras de 
serviços”, “participação da população” e “fortalecimento do papel do município” 
(Brasil, 1986b). 

Depois dessa conferência, a Comissão Nacional da Reforma Sanitária apre-
senta o “distrito sanitário como unidade operacional básica do Sistema Nacional de 
Saúde” (CNRS, 1987: 18). A noção de distrito sanitário é considerada estratégica, 
pois articula os conceitos de regionalização, hierarquização e universalidade com 
uma “definição clara de responsabilidade de uma autoridade sanitária quanto à admi-
nistração da ‘questão da saúde’ em relação a determinada população, localizada em 
uma certa área geográfica” (CNRS, 1987: 18). Quando é aprovada a lei n. 8.080/90, 
que cria o Sistema Único de Saúde, estabelece-se que os municípios poderão se 
organizar em “distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas 
voltadas para a cobertura total das ações de saúde”. Ou seja, a distritalização passa 
a ser uma proposta com legitimidade jurídica no âmbito do SUS.

Entretanto, ao longo das décadas seguintes, os distritos sanitários não se 
consolidam no SUS, mas a noção de responsabilidade sanitária pela população de 
determinado território vai permanecer, e se fortalece a proposta de municipalização 
da execução das ações de saúde. Segundo Mendes, a descentralização é um fato 
político de distribuição de poder decisório e, na saúde, os discursos em torno dela 
convergiram para o processo de municipalização: “é no espaço social, definido pelo 
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município, que a autoridade sanitária tem endereço certo e sabido e onde adquire 
rosto visível e acessível aos cidadãos” (Mendes, 1999b: 115). Dessa forma, em 1992 
a municipalização se torna o lema da 9ª Conferência Nacional de Saúde, “Muni-
cipalização é o caminho”, e uma das principais bandeiras da implantação do SUS.

Na construção teórico-metodológica da distritalização se destaca o conceito 
de território. Para Mendes (1999b), no que diz respeito aos distritos sanitários, ter-
ritório é algo que vai “além de um território-solo; é, também, território econômico, 
político, cultural e sanitário”, e um território-processo, um “espaço em permanente 
construção, produto de uma dinâmica social onde se tensionam sujeitos sociais 
postos na arena política” (Mendes et al., 1999: 166). Dessa forma, a ideia de dis-
tritalização ressoa num conceito que é também chave da luta indígena, o território 
(UNI, 1988; Cimi, 1988). 

Após a 8ª CNS e a CNPSI, iniciam-se as proposições sobre as alternativas 
para a saúde indígena no processo de implementação do SUS. Em maio de 1989, 
ocorre na Câmara dos Deputados o 4º Simpósio sobre Política Nacional de Saúde, 
Previdência e Assistência Social, tendo como um dos seus tópicos a inclusão dos indí-
genas na Lei Orgânica do SUS (Brasil, 1989). Nesse evento, segundo Varga (1992), 
o grupo de trabalho em saúde indígena propôs a “distritalização diferenciada”, 
utilizando a ideia, afirmada na Constituição, de “territórios tradicionalmente ocu-
pados”, e não subordinados aos limites interestaduais ou intermunicipais. O distrito 
é entendido como novo modelo de atenção à saúde para as populações indígenas, 
que contemplaria “o tratamento diferenciado para cada um desses territórios e sua 
respectiva problemática” (Varga, 1992: 136). 

A proposta de distritalização para a saúde indígena é assim enunciada 
por Ulisses Confalonieri, então pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública: 

Distritalização diferenciada: dar-se-ia através da criação de áreas especiais de 

saúde (Distritos Sanitários) que englobem apenas comunidades indígenas, segun-

do critérios geográficos, demográficos e culturais a serem especificados. O que 

confere um caráter especial a estas áreas (...) é a necessidade de se organizarem 

os sistemas locais de saúde. (Confalonieri, 1989: 445) 

Segundo esse autor, a distritalização tinha como vantagens: 1) visibi-
lizar as relações entre a situação de saúde dos povos indígenas, a ocupação dos 
territórios e as relações de contato com a sociedade envolvente; 2) permitir maior 
flexibilização para a articulação com o restante da rede SUS; 3) implicar maior 
possibilidade de manutenção dos sistemas de crença, valores e cura dos povos 
indígenas; 4) garantir melhor a autonomia, a continuidade das ações e a redução 
de custos mediante a incorporação de trabalhadores na própria comunidade; 5) as 
bem-sucedidas experiências em áreas indígenas no Canadá e nos Estados Unidos 
da América (Confalonieri, 1989). Diferentes atores do período destacam que esse 
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artigo de Ulisses Confalonieri, participante ativo dos fóruns de discussão e das 

ações de saúde indígena no período (Entrevista de Confalonieri, 2018), sintetizava 

as ideias em debate naquele momento. 

Logo após a Constituinte, há uma tentativa de avançar na reformulação da 

política indigenista em vigor no país mediante a revisão do Estatuto das Sociedades 

Indígenas, com o projeto de lei n. 2.057 de 1991,5 articulado pelo Cimi. Esse projeto 

inclui um capítulo específico sobre saúde no qual se propõe que “é assegurada às 

sociedades indígenas a assistência integral à saúde”, cabendo à Fundação Nacional de 

Saúde (FNS, hoje Funasa) implantar os “Distritos Especiais e Autônomos de Saúde” 

(Brasil, 1991: 15-16).

Em 1989 passa-se a incorporar, em diferentes instâncias, a distritaliza-

ção como proposta para a reorganização em saúde indígena. O que permite supor 

que quando estoura, em 1991, a crise sanitária do povo Yanomami em Roraima,6 

o governo se vale da proposta consensual do momento e cria o Distrito Sanitário 

Yanomami (ver capítulo de Athila nesta coletânea). A distritalização tinha legi-

timidade tanto no âmbito da Reforma Sanitária brasileira quanto no movimento 

indígena e indigenista, e a criação desse primeiro distrito foi fundamental para que 

a proposta ganhasse mais apoio e gerasse demanda pela criação de distritos para 

outros povos indígenas.

Na verdade, a formulação da política foi meio paralelamente à implantação dos 
distritos. Ninguém ficou esperando ter a política para sair por aí fazendo distrito, 
foi um negócio “temos que dar uma resposta emergencial”. “O que é que temos? 
Temos o distrito. O que é o distrito?”. Vamos fazendo, vamos fazendo essas re-
uniões. Então foi meio que... a implantação do distrito e a política caminharam 
juntas. (Entrevista de Marcos Pellegrini, 2018)

Assim, a Coordenação de Saúde do Índio da Fundação Nacional de Saúde 

(Cosai/FNS), criada em 1991, assume a coordenação das ações no Distrito Sanitário 

Yanomami (DSY), em parceria com outras instituições. O DSY funciona por vários 

meses até ser oficializado e desencadeia, em outras regiões, a formulação de pro-

postas de planos distritais. 

Por outro lado, a distritalização foi também fundamental como contrapro-

posta do movimento indígena à diretriz da municipalização no SUS. Historicamente, o 

movimento indígena e seus apoiadores defendem que as políticas indigenistas devem 

ser de gestão federal, visto que os conflitos de interesse ocorrem mais amplamente 

no nível loco-regional (Cunha, 2018). Dessa forma, quando a municipalização ganha 

força na 9ª CNS, lideranças indígenas se articulam para defender a distritalização 

como modelo de organização da saúde indígena no SUS:
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Porque o lema na 9ª Conferência Nacional de Saúde, em 1992 (que determinou 
a realização de várias conferências com temas específicos, entre elas a de saúde 
indígena, portanto da 2ª CNSI), foi “A municipalização é o caminho”, a descen-
tralização do SUS [Sistema Único de Saúde]. O grande movimento municipalista 
era quente, na época. E para os índios, existia a certeza que a municipalização 
não era o caminho, eles até fizeram uma grande faixa dizendo “Municipalização 
não é o caminho para a saúde indígena”. Foi muito forte isso. (Entrevista de Alba 
Figueroa, 2018)

... eu acho que a questão do distrito, a ideia de distrito como um território de 
saúde, se encaixou e colou bem porque os territórios indígenas não coincidiam 
com a divisão político-administrativa do país. E o movimento municipalista for-
çando o SUS para o município, os índios não querendo o município, então a saída 
é distrito, um distrito pode ser um pedaço do município, pode ser um pedaço de 
um monte de município, e assim por diante, e aquilo colou. (Entrevista de Douglas 
Rodrigues e Sofia Mendonça, 2018)

Dessa forma, um grupo de lideranças indígenas e indigenistas presen-
tes na 9ª Conferência Nacional de Saúde (1992), inclui em seu relatório final, 
como proposta:

É necessário garantir no SUS atenção integral à saúde dos povos indígenas de 
forma diferenciada, em função das especificidades étnico-culturais e da situação 
[sanitária], com garantia de seus sistemas tradicionais de saúde, por meio da 
criação de distritos sanitários especiais indígenas, diretamente ligados ao Mi-
nistério da Saúde e administrados por Conselhos Indígenas de Saúde. (Brasil, 
1993a: 28, destaque meu)

Nesse evento, o movimento indígena e indigenista obtém apoio para a 
convocação da 2ª Conferência Nacional de Saúde para os Povos Indígenas, que foi 
realizada em Luziânia, GO, entre 25 e 27 de outubro de 1993. É na 2ª Conferência 
que o modelo distrital se consolida. Em todas as etapas regionais preparatórias 
dessa conferência se aprova a implantação dos distritos, o que indicava forte apoio 
nacional à ideia. No relatório dessa conferência, o novo modelo é assim apresentado:

O modelo assistencial para atenção à saúde indígena tem como base o Distrito 
Sanitário Especial Indígena (DSEI). Os DSEI serão formados com base em projeto 
elaborado junto com as comunidades, sob a supervisão dos Núcleos Interinsti-
tucionais de Saúde Indígena (NISI),7 e com consultores técnicos, se necessário, 
definirão as atribuições de cada entidade envolvida. (Brasil, 1993b: 3) 

O processo de distritalização na saúde indígena, mesmo sem uma regu-
lamentação nacional, se amplia com a implantação de outros distritos, como o Dis-
trito Leste Roraima, em 1994 (ver capítulo de Barroso nesta coletânea). A leitura 
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de diferentes planos distritais e relatórios de atividades então elaborados mostra 

que a distritalização é um discurso em ação e que havia, nesse período, diferentes 

perspectivas conformadas pela relação com os serviços de saúde, pela história de 

contato do povo e pelas caraterísticas socioculturais dos grupos de cada região. 

Nos documentos institucionais da Fundação Nacional de Saúde/Ministério 

da Saúde da década de 1990, observa-se a incorporação do discurso pró-distritali-

zação. Entretanto, a Funai ainda se mantém na disputa pela responsabilidade das 

ações de saúde dos povos indígenas, com o decreto n. 1.141/1994. Assim, em 1994 

a Funai propõe na Comissão Intersetorial de Saúde Indígena (Cisi) o “modelo de 

atenção integral à saúde do índio”, cuja operacionalização é, sem qualquer menção 

aos distritos, assim delineada: “as áreas indígenas serão agrupadas por regiões de 

acordo com critérios étnicos, geográficos, epidemiológicos e operacionais de forma 

a se definir áreas de abrangência dos programas de saúde (Piasi)” (Funai, 1994: 

10, destaque meu), ligadas às administrações regionais da Funai. Essa proposta é 

discutida e revisada pela Cisi, mas sua implementação não avança. Essa disputa 

jurídica entre Funai e Funasa permaneceu até 1999, dividindo o movimento indí-

gena, e se resolveu com a promulgação da Lei Arouca (ver capítulo de Machado e 

Garnelo nesta coletânea). 

Apesar desse impasse, a Funasa organiza, em 1998, a Oficina Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas - D.S.E.I.s: gestão, gerência e modelos organiza-

cionais, que segundo Alba Figueroa (Entrevista, 2018) teve um impacto muito 

importante para o encaminhando da política. 

O Workshop (...) reafirma, em linhas gerais, as propostas da II Conferência de 

ações governamentais, garantindo às sociedades indígenas assistência à saúde 

com programas diferenciados. Em janeiro de 1999 a FUNASA inicia a realização 

de uma série de reuniões e debates procurando aprofundar a discussão do modelo 

assistencial baseado em distritos especiais, e, em 05/02/99, através da Portaria n. 

110, cria os Distritos Sanitários Yanomami e Leste de Roraima. (Figueroa, s. d.: 4)

O decreto n. 3.156, de agosto de 1999, altera o decreto n. 1.141, estabele-

cendo a responsabilidade da União com a saúde indígena e sua organização a partir 

dos DSEIs. E em 23 de setembro de 1999, a lei n. 9.836 (Lei Arouca) acrescenta na 

lei n. 8.080 o capítulo V do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, reafirmando 

a estrutura desses distritos sanitários.

Mas, antes desse momento, a Funasa já havia iniciado discussão acerca da 

delimitação dos distritos, com consultoria de Marcio Santilli, do Instituto Socioam-

biental (ISA), instituição com trajetória de produção de informações sobre os povos 

e territórios indígenas, para subsídio dos processos demarcatórios. A princípio, 

conforme as indicações da 2ª CNPSI, a estruturação dos distritos deveria se dar 
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pelos Nisis, que envolveriam os indígenas e outras instituições governamentais 
e não governamentais por região. 

A 2ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, que eu acabei coordenando, definiu 
uma metodologia, a criação dos núcleos [Nisis]. Nos estados que não tivessem ainda 
os distritos definidos, se criavam núcleos. Esses núcleos fariam uma negociação 
pública, ampla, para definir os distritos. Não era em uma oficina em Brasília. 
(Entrevista de István Varga, 2018) 

Entretanto, quando a Funasa avança no processo de estruturação da 
implantação dos DSEIs, essa perspectiva metodológica é abandonada. O processo 
de delimitação dos territórios dos 34 distritos envolveu equipe da Funasa, gestores 
e lideranças indígenas, mas o mapa inicial foi feito por Márcio Santilli, que assim 
descreveu o processo: 

E eu lembro que eu fiz o primeiro distrito, a primeira divisão de distritos, que 
ia numa rota muito distinta da cultura institucional do Ministério, da Funasa na 
época, aquela coisa de plano nacional, estados, uma coisa assim, com burocracia 
federativa, federalizado, de três andares. A gente estava propondo uma organização 
de dois andares, que eram os distritos ligados direto na direção da Funasa (...). 
Portanto, não podiam ser muitos, eu lembro que a gente ficou com esse número 
de 30, porque dá pra administrar numa relação direta, se for 50, já complicou. 
E aí você parte para cima do mapa procurando conciliar relações acumuladas, ou 
afinidades culturais entre povos, e a logística. E fazer um desenho em cima disso. 
E assim foi feito um primeiro desenho que era na mão, uma caneta Bic com uma 
régua, o mapa do Brasil e um mapa de terras indígenas. E esse primeiro desenho, 
depois, sofreu várias modificações. (Entrevista de Marcio Santilli, 2018)

Observa-se que a definição da estrutura dos distritos é permeada por 
questões relativas ao modelo de federalismo brasileiro e da política indigenista. 
O número final de distritos passou por negociação e mudanças. No documento 
“Diretrizes para a elaboração do planejamento estratégico para a política de saúde 
indígena”, de janeiro de 1999, há registro de “aproximadamente 30 territórios 
distritais” (Figura 1), cujos 

territórios estão sendo definidos num processo de construção com as comunidades 

indígenas, profissionais e instituições de saúde. A definição destas áreas está se 

pautando não apenas em critérios técnico-operacionais e geográficos, mas respei-

tando a cultura, relações políticas e distribuição demográfica. (Funasa, 1999: 5) 
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Figura 1 – Localização dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas propostos pela 
Funasa em janeiro de 1999

Fonte: Funasa, 1999.

Em fevereiro de 2000, o documento Informe de Saúde Indígena da Funasa 
já apresenta os 34 DSEIs que vigoraram até aquele momento. O que permite 
estabelecer que houve um período de um ano de negociação para a delimitação 
dos distritos. Há evidências de que houve reuniões com diversos atores e com 
lideranças indígenas para a delimitação dos distritos. Ubiratan Moreira, gestor do 
Departamento de Saúde Indígena (Desai/Funasa), responsável pela implantação 
dos distritos, relata que durante “1998 realizamos 15 encontros regionais, com a 
presença marcante de lideranças indígenas. Esses eventos reuniram quase 3 mil 
pessoas”. Ubiratan relata a negociação com os Xavante:

Em uma discussão recente, por exemplo, passamos quatro dias em Barra do 

Garças, conversando com 110 caciques Xavante, e alguns deles disseram: “Que-

remos o distrito sanitário em Sangradouro”. Eu respondi: “Não, não estamos aqui 

para dividir os Xavante, não vamos fazer uma parte do distrito em Sangradouro, 

como uma cunha dentro do povo Xavante, para conseguir colocar em prática a 

nossa proposta. Vamos ter de discutir: o distrito é Xavante, é um povo só e será 

um distrito só, não há razão para que sejam dois ou três”. (...) Discutimos com 

os Xavante até que eles começaram a entender: “Tudo bem, vocês vêm para cá 

e começam a montar o programa. Se funcionar, discutiremos a possibilidade de 

implantar o distrito”. (Moreira, 2002: 104)
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Existem evidências de que houve conflitos na delimitação dos distritos em 
várias regiões do país. Por exemplo, no documento “Distrito Sanitário dos povos 
indígenas de São Paulo e Rio de Janeiro” (1993), os autores defendem a criação 
deste distrito englobando todas as aldeias e etnias dos estados de São Paulo e Rio 
de Janeiro, proposta substituída pela criação do Distrito Litoral Sul, que abrange 
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na região 
Nordeste, a proposta inicial envolvia um único distrito que envolvesse os territó-
rios indígenas de Pernambuco, Alagoas e Sergipe, mas resultou em dois, o DSEI 
Pernambuco e o DSEI Alagoas e Sergipe. 

A Lei Arouca consolida legalmente a estrutura dos DSEIs, mas não detalha 
seu modelo de atenção. Isso será desenvolvido posteriormente, com a criação de 
um grupo de trabalho para formular a Política Nacional de Atenção à Saúde dos 
Povos Indígenas (Pnaspi). É nesse documento, aprovado em 2002, que o modelo 
de atenção dos distritos vai ser detalhado, e definido como

um modelo de organização de serviços – orientado para um espaço etnocultu-

ral dinâmico, geográfico, populacional e administrativo bem delimitado –, que 

contempla um conjunto de atividades técnicas, visando medidas racionalizadas 

e qualificadas de atenção à saúde, promovendo a reordenação da rede de saúde 

e das práticas sanitárias e desenvolvendo atividades administrativo-gerenciais 

necessárias à prestação da assistência, com controle social. (Funasa, 2002: 13)

A Pnaspi revisa o histórico da organização das ações de saúde junto aos 
povos indígenas e incorpora diversas questões, aqui retomadas, dos debates que 
antecederam a formulação da Lei Arouca, tanto as críticas ao modelo de atenção 
implementado pela Funai quanto as proposições voltadas para a APS. Entretanto, 
na sua narrativa sobre o processo de construção do modelo, dá pouco destaque à 
luta e influência tanto do movimento indígena quanto da Reforma Sanitária. 

Convergências e conquistas

As bases progressistas da política de saúde indígena no Brasil provêm de 
sua intrínseca articulação com os movimentos de resistência à ditadura, imbuídos 
de princípios como justiça social e democracia. Apesar de os atores do movimento 
sanitarista, em âmbito nacional, não compreenderem as questões específicas das 
lutas dos povos indígenas, os pressupostos de igualdade social e de reconhecimento 
da diversidade social no país abriram espaço para apoio à causa dessas minorias. 
Atores indígenas e indigenistas transitaram nos espaços da Reforma Sanitária 
produzindo uma tradução das preocupações específicas dos povos indígenas para 
o discurso sanitarista, que as incorporou. 
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Alguns fundamentos da criação do SUS, como a concepção ampliada de 
saúde, a ideia de democratização e ampliação da participação social e a reorganiza-
ção dos modelos de atenção, eram convergentes com as demandas do movimento 
indígena e indigenista. As proposições e articulações na formulação da política de 
saúde indígena, nesse contexto, provêm de diversos setores em um diálogo entre 
especialistas do campo e movimentos indígenas e indigenistas. 

Na virada das décadas 1980-1990, houve uma convergência favorável 
entre a difusão da ideia de Silos pela Opas, a potencialização da proposta de 
distritos sanitários no âmbito da descentralização da Reforma Sanitária e o 
momento dos debates acerca da reorganização das ações de saúde indígena. Nesse 
processo, surgiram argumentos favoráveis para a incorporação do discurso em 
favor da distritalização, da territorialização e da participação social. A necessidade 
de contrapô-la à municipalização no SUS também potencializou a proposta da 
distritalização. A partir de 1991, a distritalização na saúde indígena se torna um 
discurso em ação, fazendo emergir diferentes propostas, e ocorre em paralelo à 
regulamentação do novo subsistema, que só ocorre em 1999. 

Desde a aprovação da Lei Arouca, a distritalização tem sido discutida 
em termos de sua plena implementação, principalmente em relação à gestão e ao 
financiamento, mas nunca foi questionada. Entretanto, a noção de distrito ficou 
restrita a uma delimitação espacial, pouco incorporando as dimensões históricas, 
sociais e culturais. 

A emergência do subsistema de saúde indígena se dá no âmbito da 
Reforma Sanitária brasileira, apoiada na convergência entre diversos pressupostos 
dos dois movimentos. O fato de ter sido construído de forma integrada ao SUS, 
com o reconhecimento de suas especificidades, é uma conquista do movimento 
indígena e indigenista.

Notas

1 Este capítulo foi preparado no âmbito do projeto de pesquisa Saúde dos Povos Indígenas no 
Brasil: perspectivas históricas, socioculturais e políticas, com financiamento concedido a 
Ricardo Ventura Santos pela Wellcome Trust/UK (Projeto n. 203486/Z/16/ Z). A pesquisa foi 
avaliada e aprovada pelo Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (parecer Conep n. CAAE 
61230416.6.0000.5240; informações adicionais sobre o projeto de pesquisa estão registradas 
na Apresentação deste volume. 

O texto baseia-se na análise de material documental e de entrevistas realizadas com atores-
chave na constituição e desenvolvimento do subsistema de saúde indígena, com vistas a 
aclarar o entendimento do contexto político que proporcionou institucionalidade à política de 
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saúde indígena. As entrevistas que subsidiaram sua construção foram feitas com os seguintes 
sujeitos: Ailton Krenak, Alba Figueroa, Douglas Rodrigues, Márcio Santilli, Marcos Antonio 
Pellegrini, Sofia Mendonça, Chico Apurinã, Ernilda Souza do Nascimento e Zezinho Kaxarari. 
O material documental investigado foi obtido pela cópia de acervo da sede em Brasília do 
Conselho Indigenista Missionário (Cimi), por doação do acervo pessoal de Alba Figueroa 
e de Cibele Verani (in memoriam), no acervo digital do Programa de Índio (<http://ikore.
com.br/programa-de-indio>) e em pesquisa bibliográfica. Para outras informações sobre os 
entrevistados citados ao longo deste capítulo, ver Apêndice deste volume.

2 Alguns dos argumentos e pontos abordados neste texto foram aprofundados em outros tra-
balhos: Pontes et al., 2019 e Pontes & Santos, 2020.

3 Essas entidades foram criadas na década de 1970, na conjuntura das repercussões da Decla-
ração de Barbados, 1971, e em resposta ao decreto de Rangel Reis acerca da emancipação dos 
índios, em 1978.

4 “No plano político, o governo Sarney (1985-1990) caracterizou-se por consolidar a transi-
ção democrática, promovendo o estabelecimento de uma nova ordem constitucional, com a 
remoção do denominado ‘entulho autoritário’ e a realização de eleições regulares – em 1985, 
para prefeitos das capitais (...), em 1986, para governadores, deputados estaduais, deputados 
federais e senadores, os dois últimos integrantes do Congresso Constituinte, e em 1989, as 
primeiras eleições diretas para presidente da República desde 1960” (Escorel, 2015: 614).

5 Em documento de 1992, Mirtes Versiani refere o encaminhamento da proposta de Estatuto 
das Sociedades Indígenas elaborado em diálogo com técnicos e antropólogos e encaminhado 
pelo Cimi. Esse projeto de lei vai ser referido nos planos distritais.

6 Crise sanitária produzida pela retirada dos atores e instituições indigenistas de proteção dos 
Yanomami e liberação da entrada de garimpeiros, que desemboca numa epidemia de malária 
sem controle, denunciada por antropólogos, médicos e pela CCPY.

7 Essa articulação e responsabilidade dos Nisis pela definição e implantação dos distritos aparece 
no relatório do 1º Fórum de Saúde Indígena (abril de 1993) e na portaria n. 540 de maio de 
1993, ou seja, antes da conferência.
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