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No Brasil, a participação de cidadãs e cidadãos e suas organizações em 
espaços decisórios na saúde está garantida em mais de um dispositivo legal (Brasil, 
1988, 1990a, 1990b), referendando documentos internacionais (por exemplo WHO, 
1978; ILO, 1989). No caso indígena, a institucionalização da participação paritária 
dos povos indígenas e suas organizações em espaços próprios se deu quase dez 
anos depois da criação do Sistema Único de Saúde (SUS), com o Subsistema de 
Atenção à Saúde Indígena, o SasiSUS (Brasil, 1999a). Porém, nas décadas de 1980 
e 1990, como veremos, experiências foram embriões fundamentais ao exercício da 
participação e controle social pelos povos indígenas.

Segundo Soraya Côrtes, o movimento brasileiro de democratização no 
período final do regime militar pautou a participação em todas as áreas de políticas 
públicas, porém a “área da saúde, em contraste com outras áreas, foi a que mais 
intensa e precocemente incorporou mecanismos de participação” (Côrtes, 2009: 19). 
Nos anos 1980 e início da década de 1990, a participação tornou-se emblemática 
para o movimento da Reforma Sanitária, que “considerava como questão de princípio 
que a sociedade civil tivesse controle sobre o sistema de saúde” (Côrtes et al., 2009: 
49). Realizada em março de 1986, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, primeira 
conferência aberta à população, marcou a importância da participação da sociedade 
civil em instâncias de controle social em todos os seus níveis. A partir da criação do 
SUS em 1990, a participação como princípio para a garantia de direitos, incluindo 
o controle social sobre o sistema, se dá em diferentes níveis de organização (local, 
municipal, estadual e nacional) e nas conferências de Saúde, de modo a assegurar 
que atores estatais e societais tomem parte, por intermédio de representantes, do 
planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde.2

A participação social e os conselhos e conferências de Saúde são regu-
lamentados pela lei n. 8.142/1990 (Brasil, 1990b) e pela resolução n. 453/2012 
(Brasil, 2012). Segundo a lei n. 8.142/1990, o Conselho de Saúde, composto 
por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais da saúde 
e usuários, tem caráter permanente e deliberativo e atua na formulação de 
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estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância corres-

pondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Ainda conforme essa 

lei, a Conferência de Saúde ocorrerá a cada quatro anos com a representação dos 

vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes 

para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada 

pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 

Saúde. Na resolução n. 453/2012, que mantém a definição da resolução anterior, 

de 2003, está registrado que o Conselho de Saúde

é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de 

Saúde (SUS) em cada esfera de Governo, integrante da estrutura organizacional 

do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, com composição, organização e competência fixadas na lei n. 

8.142/90, [e que o] processo bem-sucedido de descentralização da saúde promoveu 

o surgimento de Conselhos Regionais, Conselhos Locais, Conselhos Distritais 

de Saúde, incluindo os Conselhos dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas. 

(Brasil, 2012: 1-2)

Na saúde indígena, os marcos legais pouco avançaram durante os anos 

1980-1990 e os fóruns participativos específicos para os atores societais indíge-

nas se restringiram às duas conferências (em 1986 a 1ª Conferência Nacional de 

Proteção à Saúde do Índio e em 1993 a 2ª Conferência Nacional de Saúde para os 

Povos Indígenas) e à Comissão Intersetorial de Saúde do Índio (Cisi, posteriormente, 

em 2000, renomeada Comissão Intersetorial de Saúde Indígena). Não estou aqui 

ignorando outros espaços que trataram da saúde e dos quais os indígenas partici-

param no período. Meu recorte analítico contempla o que Ailton Krenak chamou de 

“argumento político construído pelo Estado brasileiro” nos anos 1980 (ver adiante), 

ou seja, quando a participação da sociedade civil foi institucionalizada.

Em novembro de 1986, a 1ª Conferência Nacional de Proteção à Saúde 

do Índio debateu e deliberou sobre políticas de saúde indígena em sua relação com 

a municipalização proposta como base do SUS. Passaram, então, a ser centrais as 

discussões em torno da criação de um órgão específico no Ministério da Saúde 

responsável pela saúde indígena, assim como o respeito à organização social e 

política, aos costumes e às tradições dos diversos povos indígenas, preceitos con-

templados na Constituição brasileira de 1988. Em outubro de 1993, foi realizada a 

2ª Conferência Nacional de Saúde para os Povos Indígenas, como parte integrante 

da 9ª Conferência Nacional de Saúde. Os delegados indígenas, constituindo 50% do 

total dos presentes, foram eleitos no processo de conferências locais, estaduais e 

regionais, idealmente segundo os critérios populacionais de concentração dos povos 

indígenas no país, nas suas diferentes regiões. Várias resoluções resultaram dessa 
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conferência, que reiterou a implantação de um modelo diferenciado e de distritos 
sanitários, pauta presente no restante da década.

Visando a estabelecer instâncias de participação, o Conselho Nacional 
de Saúde (CNS) criou em outubro de 1991 a Cisi, instalada somente em setembro 
de 1992. O papel dessa comissão, desde a sua criação, é assessorar ou subsidiar o 
CNS na formulação e no acompanhamento de políticas públicas de saúde indígena. 
A partir de então, houve tentativas de criar conselhos locais e regionais de Saúde 
para garantir maior participação indígena, porém a implantação desses conselhos 
enfrentava vários problemas, e até o final da década poucos foram efetivamente 
estabelecidos. Outros espaços de participação indígena na saúde coexistiram na 
década de 1990, a exemplo do Fórum Nacional de Saúde Indígena e dos Núcleos 
Interinstitucionais de Saúde Indígena (Nisis), como se verá adiante.

Descreverei e analisarei, aqui, a participação na saúde na perspectiva 
dos povos indígenas, considerando o período dos anos 1980 até 1999, quando da 
aprovação do SasiSUS (Brasil, 1999a) e implementação dos 34 Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas (DSEIs) (Brasil, 1999b). A escolha por esse período se deve ao 
interesse em compreender como as vozes indígenas emergiram no tocante à saúde, 
considerando espaços institucionalizados de participação social. O tema da partici-
pação na saúde indígena tem sido explorado por diferentes autores e abordagens, 
porém se restringindo ao período pós-implementação do Sasi, como por exemplo 
Langdon e Diehl (2007), Cornwall e Shankland (2008, 2013), Teixeira, Simas e Costa 
(2013), Diehl e Langdon (2015, 2018) e Teixeira (2017), entre outros.

Este capítulo foi elaborado com base em descrição e análise documental 
e em entrevistas realizadas com indígenas e não indígenas, e se estrutura em duas 
principais seções: a primeira traz uma descrição e análise do processo de participa-
ção social de indígenas na década de 1980 e a segunda é dedicada aos anos 1990, 
especialmente em alguns espaços de participação, como a Cisi, a 2ª Conferência 
Nacional de Saúde para os Povos Indígenas e o CNS. Importantes lacunas derivadas 
da falta de acesso a todas as atas/memórias da Cisi na segunda metade da década 
de 1990 impediram análise exaustiva do tema. 

Vozes indígenas construindo a participação
 nos anos 1980: a 1ª Conferência Nacional

 de Proteção à Saúde do Índio

Ailton Krenak3 afirmou que a questão da saúde não estava incluída no 
ideário ou princípio fundador do movimento indígena, visto que os indígenas 
entendiam que a saúde era um problema deles próprios, que tinham soberania 
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sobre este tema (Entrevista de Ailton Krenak, 2018; para mais detalhes sobre o 
movimento indígena brasileiro na década de 1980, ver nesta coletânea o capítulo 
de Magalhães). Para ele, não havia vinculação entre um argumento político cons-
truído pelo Estado brasileiro e a saúde, doença e morte na perspectiva indígena até 
a Constituinte de 1988, que é 

quando o povo indígena começa, apoiado num contrato social, digamos assim, com 
o Estado brasileiro, a botar em questão a responsabilidade desse Estado brasileiro 
na distribuição da sua política, fosse ela fundiária, de saúde, de benefícios, em 
sentido amplo. (Entrevista de Ailton Krenak, 2018)

Ele ainda enfatizou que a centralidade do campo da saúde para o movi-
mento indígena ocorreu a partir de 1990. Porém, em março de 1986, lideranças 
indígenas participantes da 8ª Conferência Nacional de Saúde, entre elas o próprio 
Krenak, reivindicaram a realização de uma conferência indígena. Sobre o SUS que 
se delineou na 8ª Conferência e a necessidade de um espaço específico, ele disse:

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 SUS universal. Que ele tinha que ter 
um subsistema, que eu reivindiquei que fosse chamada uma conferência da saúde 
“indígena”. (Entrevista de Ailton Krenak, 2018)

A 1ª Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio, que aconteceu 
entre 26 e 29 de novembro de 1986, contou com a participação de representantes 
de dez instituições indigenistas: Fundação Nacional do Índio (Funai), Associação 
Brasileira de Antropologia (ABA), União das Nações Indígenas (UNI), Centro Ecu-
mênico de Documentação e Informação (Cedi), Comissão pela Criação do Parque 
Yanomami (CCPY, atualmente Comissão Pró-Yanomami, com a mesma sigla), Cen-
tro de Trabalho Indigenista (CTI), Associação Nacional de Ação Indigenista (Anai), 
Comissão Pró-Índio (CPI), Operação Amazônia Nativa (Opan) e Conselho Indigenista 
Missionário (Cimi) (para mais detalhes sobre a organização da 1ª Conferência, ver 
o capítulo de Welper nesta coletânea). Segundo Ana Maria Costa,4 que coordenou 
essa conferência juntamente com Antônio Nunes de Miranda, à época funcionário da 
Divisão de Pneumologia Sanitária do Ministério da Saúde, nos debates foram apre-
sentadas duas propostas: uma da UNI, na pessoa de Ailton Krenak, e outra do Cimi 
(Entrevista de Ana Maria Costa, 2018; o papel do Cimi no período pré-Constituinte 
é tratado no capítulo de Welper desta coletânea, por isso não será analisado aqui). 
Essas propostas, o relatório da 1ª Conferência e outros textos (também bases das 
discussões na conferência) foram reunidos no número especial de janeiro de 1988 
da Saúde em Debate, revista do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, intitulado 
A Saúde do Índio (Cebes, 1988).
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Interessa trazer as contribuições da UNI/Ailton Krenak, enfatizando como o 
tema da participação indígena surge nesse momento, permitindo observar que antes 
do arcabouço legal que definirá o controle social no SUS, o movimento indígena e 
algumas de suas lideranças já haviam assumido sua importância. Farei uma descrição 
(Quadro 1, no Apêndice) de alguns aspectos do documento “Os povos indígenas e o 
direito à saúde”, da UNI (1986), e do Relatório da 1ª Conferência, relacionando-os 
com a participação, visto que o segundo incluirá partes do primeiro, demostrando 
que havia uma interlocução propositiva entre os diversos participantes do evento 
(em seu capítulo nesta coletânea, Magalhães também examina o documento da UNI, 
porém em outra perspectiva, complementar à minha reflexão).

O termo “participação” relacionado aos indígenas apareceu seis vezes 
no documento da UNI e quatro vezes no relatório. De modo geral, em ambos se 
assumiu que a participação indígena deve se dar desde a elaboração de políticas 
públicas até o planejamento, gestão/organização, controle e avaliação dos servi-
ços e ações de saúde. E em ambos se apontou a necessidade de criar um órgão 
específico, ligado ao Ministério da Saúde, para coordenar as ações e serviços: uma 
secretaria segundo a UNI e uma agência conforme os participantes da 1ª Conferên-
cia. Porém, a UNI enfatizou que essa secretaria “deve contar, principalmente, com 
a participação de organizações indígenas”, ao passo que a 1ª Conferência definiu 
que a agência deve ter “representação indígena”, ou seja, o movimento indígena 
deu ênfase à participação. 

Quanto às diferenças, a participação indígena foi vista pela UNI como um 
direito à saúde, ao passo que a 1ª Conferência a definiu como um dever do Estado. 
Para os indígenas, participar envolve dimensões para além da saúde em sentido 
estrito, e a conferência indica a necessidade de instituir mecanismos estatais que 
garantam a participação. Outro aspecto diferenciador, presente na seção “Sis-
tema de Atenção à Saúde do Índio” dos dois documentos, relaciona-se a uma das 
competências do órgão específico a ser criado, visando a “estudar e propor ações 
específicas para os casos especiais”: para a UNI, as equipes multiprofissionais res-
ponsáveis devem ter participação indígena; no relatório se exclui essa participação. 
O relatório também foi omisso no tópico da organização dos serviços, no que diz 
respeito à “educação em saúde como estratégia de participação das comunidades 
no controle e na avaliação contínuos das ações em saúde nas áreas”, ou seja, o 
movimento indígena avançou ao considerar a participação no plano local, envol-
vendo toda a comunidade.

Por fim, cabe salientar que em seu documento a UNI propôs “a viabiliza-
ção de serviços próprios e locais” para regiões específicas e no relatório se propôs 
um “sistema específico de saúde” integrado ao “sistema nacional”, ou seja, ambos 
apontaram para a necessidade de um modelo diferenciado de atenção à saúde 
indígena, tema que assumirá papel central a partir da Constituição de 1988, mas 
principalmente na década de 1990.
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Vozes indígenas construindo a
participação nos anos 1990

Embora o rico material consultado demonstre que outras matérias foram 
debatidas nestas instâncias de participação, optei por estabelecer um diálogo entre 
os acontecimentos gerados no âmbito da Cisi, da 2ª Conferência Nacional de Saúde 
para os Povos Indígenas e do CNS, com o intuito de revelar como os indígenas 
lidaram com sua representação e participação nesses espaços, em razão de alguns 
aspectos que me chamaram a atenção. 

A criação da Comissão Intersetorial de Saúde do Índio

Na reformulação do CNS em 1990, já na vigência do SUS, novos atores 
societais passaram a fazer parte da sua composição, deixando para trás a atuação 
“como um ‘conselho de notáveis’” (Côrtes et al., 2009: 52; esses autores fazem uma 
detalhada análise do CNS desde sua criação em 1930) e assumindo o caráter deli-
berativo. O novo CNS realizou sua primeira reunião em abril de 1991, constituindo 
as comissões interinstitucionais por meio da resolução n. 001/1991 (CNS, 1991a), e 
a Cisi foi criada em outubro do mesmo ano pela resolução 011/1991 (CNS, 1991b), 
juntamente com outras seis comissões. Segundo essa resolução, as

comissões intersetoriais nacionais têm a finalidade de promover a articulação e 

a intercomplementariedade de políticas, programas e ações, no que concerne ao 

interesse da saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito 

específico do Sistema Único de Saúde, [com competências relacionadas à proposi-

ção de medidas para o aperfeiçoamento:] das políticas, programas e ações de que 

tratam as áreas temáticas das respectivas comissões (...); das ações do Sistema 

Único de Saúde relacionadas às temáticas das respectivas comissões (...); das 

práticas de integração entre órgãos, [bem como ao] assessoramento técnico para 

o Conselho Nacional de Saúde. (CNS, 1991b: 1)

Estabeleceu-se um máximo de 11 componentes para cada comissão, 
“representantes de órgãos governamentais de âmbito nacional e seus centros 
de referência e de entidades civis relacionadas às suas temáticas, quer sejam de 
prestadores de serviços, de profissionais, de usuários ou de proteção e defesa do 
cidadão” (CNS, 1991b: 1), nomeados por portaria do ministro da Saúde (no Quadro 
2, no Apêndice, estão listados os órgãos estatais e societais definidos pela resolução 
011/1991 para a Cisi).

Somente em 22 de setembro de 1992, ou seja, quase um ano depois da 
criação da Cisi, foi realizada a reunião de sua instalação, da qual não participaram 
indígenas. Os presentes considerados membros estão informados no Quadro 2. 
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Além dos membros, também participaram “ouvintes e depoentes”: Celso Lacave, 
antropólogo, gerente de Antropologia da Coordenação de Saúde Indígena da Funai; 
Alcida Rita Ramos, antropóloga, professora da Universidade de Brasília; Claudia 
Andujar, coordenadora da Comissão para a Criação do Parque Yanomami, e Ivone 
Menegolla, da Fundação Nacional de Saúde. O coordenador geral do CNS, Sylvain 
Nahum Levy, apenas abriu a reunião, retirando-se em seguida. Justificaram ausência 
os professores Ulisses Confalonieri, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e Roberto 
Baruzzi, da Escola Paulista de Medicina (EPM). Nessa reunião foram escolhidos, com 
vigência temporária, o coordenador e o secretário ad hoc da Cisi, respectivamente 
Mozart de Abreu e Lima e Alba Figueroa.

O representante do CNS, Mozart de Abreu e Lima, explicou os motivos 
pelos quais foram escolhidas a Fiocruz, devido à “tradição de análise das políticas 
de saúde”; a EPM, “por ser órgão de referência do Ministério da Educação, na área 
de medicina e por desenvolver trabalho no Xingu”; a Universidade do Amazonas 
(FUA), “por situar-se no Estado com maior concentração de população indígena e por 
desenvolver trabalho relacionado à saúde indígena”; a UNI, “porque se procurou a 
organização indígena ‘mais abrangente’”; e a Aliança dos Povos da Floresta “como 
representativa da sociedade geral” (Cisi, ata da Reunião de Instalação, 1992, p. 
1-2). Ele “reconheceu que a escolha foi efetivamente ‘traumática’”, porém não há 
detalhes sobre essa afirmação.

Os presentes aprovaram o Plano de Trabalho trimestral, contendo nove 
temas a serem debatidos, entre os quais a “redefinição da representação indígena 
na Comissão Intersetorial de Saúde Indígena” (Cisi, ata da Reunião de Instalação, 
1992, p. 2), e marcaram as datas das próximas três reuniões mensais de 1992. 
Nessa reunião, o grupo destacou a “preocupação da Comissão com a questão da 
representação e a necessidade de atender às questões urgentes” (Cisi, ata da Reu-
nião de Instalação, 1992, p. 2) e passou aos pontos da ordem do dia: 1) descontin-
genciamento dos recursos financeiros para a Fundação Nacional de Saúde (FNS) 
e Fundação Nacional do Índio; 2) desintrusão de garimpeiros da área Yanomami; 
3) contrato de cinco consultores pelo Projeto Pnud/BRA/90/032, do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento, para atuarem com a FNS. Os pontos defi-
nidos para a reunião seguinte foram: situação, perspectiva e modelo assistencial 
proposto; redefinição da representação indígena na Cisi; redefinição institucional da 
Cisi; necessidade de designação de suplentes e eleição do coordenador e secretário.

A representação indígena na Cisi

Tendo em vista meu objetivo aqui, darei ênfase aos membros indígenas 
da Cisi, não ignorando, porém, a importância dos demais membros não indígenas, 
em especial aqueles e aquelas com envolvimento direto no movimento indigenista 
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(seja na saúde ou em outros âmbitos de atuação). Portanto, quando necessário para 
contextualizar a representação indígena, trarei essas outras vozes.

No Quadro 3, no Apêndice, apresento a conformação da Cisi no que se 
refere à presença indígena, seja como membros ou como convidados, entre a reunião 
de instalação e a 20ª reunião, em 16 e 17 de agosto de 1995.

Os indígenas presentes na segunda reunião (em 21 de outubro de 1992) 
estavam “na condição de observadores e com a finalidade de reivindicar participação 
na Sub-Comissão” (Cisi, Ata 2, 1992, p. 1). O registro demonstra que havia dispu-
tas no movimento indígena, representado pelo Conselho de Articulação do Povos e 
Organizações Indígenas do Brasil (Capoib)5 e pela União das Nações Indígenas (UNI). 
Nessa reunião, exceto José Souza da Silva, do povo indígena Kaxarari do estado de 
Rondônia, autodenominado Zezinho Kaxarari, da União das Nações Indígenas do 
Acre e Sul do Amazonas (UNI-AC), os demais indígenas representavam o Capoib e

deixaram claro que não reconhecem representatividade indígena na UNI, e não 

aceitam sua presença entre os 11 membros da Comissão. Alegaram que o Ca-

poib congrega aproximadamente 400 lideranças representantes de 101 povos e 

55 organizações indígenas, e que, embora criado em abril último, esteve os dois 

anos anteriores se articulando nas bases, realizando reuniões micro-regionais e 

regionais. (Cisi, Ata 2, 1992, p. 2) 

Ao comentarem a estruturação do Capoib, afirmaram que esta não era 
uma organização com três ou quatro pessoas, residentes urbanos desconhecidos ou 
não reconhecidos nem por membros do grupo de origem, como seria o caso da UNI.

Na ata também se lê que houve “outras referências condenatórias” à UNI, 
como a de que

não teria prestado conta às comunidades dos projetos que tivera aprovados, [e] 

ficou evidente para os presentes, alguns dos quais se manifestaram nesse senti-

do, que a questão política da liderança é também extremamente dinâmica entre 

os índios, que seria importante que as lutas fossem resolvidas internamente, e 

que se bem a UNI teve papel importante no surgimento do movimento indígena 

e durante a década passada, o protagonismo hoje estava com a organização que 

estava aí presente cobrando espaço de participação. Sintoma ou não, a UNI con-

tinuou ausente nessa segunda reunião, sem ter enviado qualquer justificativa. 

(Cisi, Ata 2, 1992, p. 2)

De fato, a UNI nacional não se fez presente (também não esteve na primeira 
reunião; ver Quadro 2 no Apêndice), porém José Souza da Silva reivindicou a repre-
sentação da UNI-AC, visto que essa organização “efetivamente conhecia a situação 
real”, e se contrapôs a Biraci Brasil, que segundo ele “não faz parte das organizações 
indígenas do Acre” (Cisi, Ata 2, 1992, p. 2). Apesar de Biraci, que esteve presente da 
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3ª à 6ª reuniões, não ter participado dessa reunião, sua organização, o Movimento 
dos Povos Indígenas do Vale do Juruá-Acre (MPIVJ-AC), permaneceu como membro 
efetivo até a reunião 14 (30 de junho e 1 de julho de 1994), quando foi substituída 
pela Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), cujo 
representante se fez presente apenas na 18ª reunião (ver Quadro 3 no Apêndice).

Orlando Baré, citando uma reunião prévia das lideranças, afirmou que o 
Capoib tinha aspirações 

quanto a essa participação, com representantes indígenas para cada uma das 

grandes regiões do Brasil: dois pela Amazônia (devido ao tamanho da área e à 

maior concentração e diversidade de população indígena), um para Nordeste, um 

para o Sul e um para Centro-Oeste. (Cisi, Ata 2, 1992, p. 2)

Nessa segunda reunião, no debate em torno da representação continuou-se 
a afirmar a importância de aumentar o número de vagas para indígenas. Porém, a 
“aspiração do Capoib” (cinco vagas) não foi contemplada, visto que implicaria mudar 
o regimento do CNS, que definia um máximo de 11 membros para cada comissão 
assessora. Dessa forma, trataram de revisar as organizações a serem representa-
das originalmente aprovadas pelo CNS (Quadro 2, Apêndice). A representação da 
Secretaria do Meio Ambiente foi questionada, já que havia sido extinta no governo 
do presidente Itamar Franco, recém-iniciado à época. Indígenas presentes falaram 
de “uma certa condição ‘fantasma’ da Aliança do Povos da Floresta (...) assim como 
o sentido demasiado vago de ter sido escolhida como representante da sociedade 
geral” (Cisi, Ata 2, 1992, p. 3).

Além disso, Mozart de Abreu Lima, representante do CNS (ver quadros 2 e 
3 no Apêndice) que não esteve presente na reunião porque havia assumido o cargo 
de secretário-geral do Ministério do Trabalho, também abriu mão de sua vaga em 
favor de outra organização; no contato telefônico com Alba Figueroa em que infor-
mou estar deixando a Cisi, Lima concordou em aumentar a representação indígena 
e afirmou “que defenderia essa proposta no Conselho” (Cisi, Ata 2, 1992, p. 4).

Ao final da reunião, voltou-se à matéria da representação e foi aprovada 
a recomendação n. 3 para o CNS, cujo teor consta na ata da Cisi. A recomendação 
cita as três vagas a terem seus ocupantes substituídos pelos indígenas Waldir 
Tobias pelo Capoib, Nailton Pataxó Hä-hä-häe (Nailton Muniz de Andrade) pela 
Comissão de Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste e Leste e José Kaxarari 
pela UNI-AC. Em 23 de dezembro de 1992, o plenário do CNS resolveu, por meio 
da resolução n. 034/1992, aumentar o número de representantes indígenas na 
Cisi, incluindo os indígenas indicados pelo Capoib em substituição aos represen-
tantes da Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, da Aliança 
dos Povos da Floresta e do CNS (CNS, 1992).
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Segundo o Boletim da Cisi n. 1, de abril-junho de 1997 (Cisi, 1997), a 
comissão ficou desativada entre setembro de 1995 e final de agosto de 1996,6 e na 
reunião de reestruturação, em 1 e 2 de outubro de 1996, foi proposta uma composi-
ção (Quadro 4, Apêndice) com forte presença da representação amazônica, devido à 

maior concentração populacional e à diversidade étnica nesta região, bem como 

à magnitude tanto dos problemas de saúde quanto das dificuldades de acesso aos 

serviços, se comparada com as demais regiões. Mesmo assim, os representantes 

amazônicos na Cisi concordaram em estabelecer um rodízio com suplentes do Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste, de modo a contemplar uma maior representatividade 

regional. (Cisi, ata de 1 e 2 out. 1996, p. 3-4)

Nessa reunião de reestruturação, estiveram presentes os indígenas José 
Kaxarari, Maria do Carmo Trindade Serra, Clóvis Ambrósio e Wilson Jesus de Souza, 
respectivamente pela UNI-AC, Coiab, pelo Conselho Indígena de Roraima (CIR-RR) 
e pela Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo 
(Apoinme), que passaram a ser os membros indígenas na comissão, também segundo 
o Boletim da Cisi (1997). Como se pode observar, a Cisi manteve uma representação 
não paritária entre indígenas e não indígenas (CNS, 1996). José Kaxarari, a esse 
respeito, comentou:

a composição era 11, ficou... ficou 7 não indígena e ficou 4 representação indígena, 
né? Não ficou paritário, que o sistema era paritário, né? Meio a meio, aí... mas nós 
contava com o pessoal da... do Cimi, o pessoal da Funai, os outros... Escola Paulista 
de Medicina, né? E a ABA, que era um pessoal que era tipo assim, que eu podia 
contar, pra votar, alguma coisa assim podia contar com o voto deles que eles... era 
voto já... contado, né? Então era assim. (Entrevista de Zezinho Kaxarari, 2019)

No Quadro 5 (Apêndice) estão listadas as organizações indígenas e respec-
tivas lideranças que foram membros da Cisi no período de 1992 a junho de 1997. 
Algumas lideranças se destacaram pelo número de reuniões em que estiveram 
presentes, entre elas Clóvis Ambrósio (Wapichana), José Souza da Silva (Kaxarari), 
Wilson Jesus de Souza (Pataxó), Nailton Muniz de Andrade (Pataxó) e Antonio Araujo 
da Silva (Apurinã). José Kaxarari, relatando sua participação na comissão, destacou:

A minha experiência no Conselho, na Cisi, é... A gente não tem muito... a gente 
nunca... Nunca nascemos assim, políticos representantes, né? Às vezes a gente 
vai pela necessidade, se eu não falar ninguém vai falar, eu não vim aqui pra 
passear, né? Eu tenho que falar. Então... primeiro momento foi muito difícil, né, 
assim, pra mim. Pra mim, eu, como representante, mas eu levava nas costas uma 
responsabilidade de um... de um povo que tava apostando em mim. (Entrevista 

de Zezinho Kaxarari, 2019)
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A participação mais marcante de mulheres indígenas, mesmo que nume-
ricamente tímida em relação à dos homens indígenas, se deu a partir da atuação da 
Coiab na 18ª reunião, em novembro de 1994 (a Coiab foi designada como organização 
membro da Cisi na 14ª reunião). Em duas reuniões anteriores, estiveram presentes 
outras lideranças, como Andila Inácio Belfort, do Rio Grande do Sul, e Jupira Terena, 
coordenadora do Movimentos de Mulheres Indígenas Guarani. Letícia Yawanawá, 
casada com o representante da UNI-AC Antonio Araújo da Silva Apurinã, relatando 
como se construiu enquanto liderança, afirmou:

Então, vendo todo... toda essa luta histórica do movimento indígena que... dos 
homens, né? A gente via que as mulheres, elas não tinham participação, e as mu-
lheres indígenas, elas começaram timidamente em 84, né? 80 e... 94, quer dizer, 
em 94 elas começaram praticamente... timidamente, né? Ia pra um lado, ia pra o 
outro, não tinha, e só era homem que tava sempre na frente e geralmente, mulher, 
ela ouve muito a... a... a situação de outra, elas são mais... Nós somos mais assim, 
tem uma mulher com problema, a gente vai tentar ouvir, então, nesse sentido a 
gente começou a se unir, né? Verificar como é que a gente podia, é... fazer um 
trabalho com as mulheres indígenas que sofria, além de sofrer o preconceito por-
que é índia, e mulher, né? E na União da Nações Indígenas, na UNI-Acre, ela não 
tinha, só tinha mulheres secretárias, só tinha mulheres... que não era indígena e 
nunca uma mulher indígena ficava, né, na comum... trabalhando, então... a gente 
começou, né? Criamos um grupo de mulheres indígenas, o GMI, dentro da UNI, 
né? Em... 90 e... as mulheres votaram na assembleia da UNI em 95 e em 98 nós 
começamos a fazer o primeiro encontro. (Entrevista de Letícia Yawanawá, 2019)

Não cabe aqui aprofundar o tema do movimento das mulheres indígenas 
brasileiras. Entretanto, é fato que principalmente dos anos 2000 em diante as vozes 
dessas mulheres na defesa dos direitos indígenas têm estado em evidência, por meio 
de representações, reuniões, manifestações e muitas articulações, valendo citar a 1º 
Marcha Nacional das Mulheres Indígenas, realizada em Brasília em agosto de 2019.

Ainda na reunião de reestruturação de outubro de 1996, um dos debates 
foi em torno do início da negociação para inclusão de representante dos povos indí-
genas como membro titular do plenário do CNS na categoria usuário, em razão da

necessidade de se dar conhecimento ao plenário, em caráter permanente, das 

especificidades e problemas da assistência de saúde aos índios no âmbito do SUS, 

conferindo um maior dinamismo no repasse de informação relevante, principal-

mente no que diz respeito às situações críticas. (Cisi, ata de 1 e 2 out. 1996, p. 5)

As lideranças indígenas envolvidas nos fóruns de participação institucio-
nalizados reforçaram a proposta de terem representação no CNS, especialmente 
com a implantação do SasiSUS em 1999:
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Porque com a criação do subsistema de saúde indígena era duas coisas que a gente 
queria, né? A Cisi era uma comissão pequena, né? Uma comissão que não tinha... 
era uma comissão de recomendação, de moção, então o Conselho Nacional de 
Saúde era uma distância maior que poderia... é... tipo assim, né? Dar mais... é... 
mais segurança pra nós, né? Ter um representante indígena no... no Conselho, 
em função de que nós tava criando um subsistema de saúde indígena, né? E... era 
isso, né? Duas... dois assuntos importantes das conferências, a criação de uma 
secretaria e uma cadeira no Conselho Nacional de Saúde, esse era o.... esse era o 
foco, né, no momento. (Entrevista de Zezinho Kaxarari, 2019)

Zezinho Kaxarari enfatizou que a Cisi não era um espaço deliberativo, daí 
a necessidade da participação no CNS:

... a Cisi não contemplava, não era um órgão de definição de deliberação de saúde, 
da saúde... do subsistema de saúde indígena, mas era o Conselho, e no Conselho 
a gente não tinha representante, né? Que era um órgão deliberativo e a gente... 
tinha a necessidade de botar um representante indígena lá, e aí foi feito vários... 
pedidos, né, através da Cisi, e aí, na conferência, na 3ª Conferência Nacional de 
Saúde [realizada em 14 a 18 de maio de 2001] todo mundo já foi com essa... arti-
culamos, né, todas as bases, vamos indicar, né? Aí foi feito a... a eleição, no caso, 
houve três... três candidatos, um deles era eu, né? Aí eu fui eleito. (Entrevista 

de Zezinho Kaxarari, 2019)

Fruto da mobilização nos anos 1990, reforçada pela posterior criação do 
SasiSUS e dos distritos sanitários, somente em novembro de 2003 os indígenas 
passaram a ter assento no plenário do CNS, na condição de “entidades nacionais de 
organizações indígenas”, representadas pela UNI-AC com Zezinho Kaxarari (titular), 
pelo Conselho Estadual dos Povos Indígenas/Santa Catarina (Cepin) com Ari Paliano 
(1º suplente), e pela Apoinme, com Etelvina C. Santana (2ª suplente) (Brasil, 2003).

As vicissitudes da participação indígena 

No número experimental do informativo Fórum Nacional de Saúde Indí-
gena, publicado em abril de 1994 sob a responsabilidade de Douglas Rodrigues, Sofia 
Mendonça e István Varga,7 com apoio de outras pessoas, instituições e entidades, é 
enfatizado o papel da Cisi como representante do controle social no SUS. Segundo 
o informativo, as atribuições da Cisi envolviam delinear “uma política nacional de 
saúde” para os povos indígenas, transformando-se em uma “caixa de ressonância 
para as questões referentes à saúde indígena”, bem como em um “importante 
canal de denúncia da grave situação de saúde” dos povos indígenas. As denúncias 
sistemáticas na Cisi também se referiam aos “entraves políticos e institucionais 
que envolvem a saúde indígena”, e com elas se buscava “promover o entendimento 
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entre os órgãos governamentais responsáveis pela saúde do índio: o Ministério da 
Saúde/Cosai [Coordenação de Saúde do Índio] e o Ministério da Justiça/Funai” (Cimi, 
1994: 10). No informativo se registrou que a participação indígena na Cisi era uma 
forma de dar credibilidade à sua atuação.

Ao relatar as dificuldades e desafios vividos no exercício de representação 
na Cisi, Zezinho Kaxarari falou dos momentos iniciais de adaptação (ele participou 
desde a segunda reunião), quando precisou entender quem era quem na comis-
são, de sua permanente preocupação com a fala (não estava lá para “passear” e 
nem somente para ouvir), visto que representava seu povo, e com o aprendizado 
necessário para atuar. Ele e os outros três indígenas viabilizaram estratégias de 
trabalho conjunto:

Então a gente... discutia entre nós mesmos, né? Muitas vezes, na hora do almoço, 
a gente... “Vamos almoçar separado, vamos pra outro canto e vamos bater um 
papo aqui entre, pra gente entender ou não, à tarde vai ser esse tema e aí tu tá... 
sabendo o que que vai ser discutido esse tema, como é que a gente vai colocar, 
o que vai discutir isso aí”. Então a gente fazia muito exercício fora e quando a 
gente... a gente não entendia ou discordava, aí a gente já deixava articulado, 
né? “Fulano, tu responde aí.” Aí se o outro vir questionar a gente vai também 
complementar, e aí a gente foi... buscando crédito, né? Credibilidade da nossa 
participação. (Entrevista de Zezinho Kaxarari, 2019) 

Ele salientou como lidavam com as diferenças nos debates em torno da 
política de saúde indígena realizados em cenários diversos, como era o caso da Cisi:

É, nós... nós via, como até hoje, né? Nós temos, principalmente do Sul, do Sudeste, 
a nossa realidade amazônica, né? Norte, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia 
é uma realidade, é... e pra lá é outra realidade, né? Mas... a gente... nesses mo-
mentos de discussão, nós da comissão, a gente um apoiava o outro, né? A gente 
não... “não, isso não serve”, ninguém falava isso não, isso é... tem que ser uma 
política... geral, pra todos, né? Mas nós sabemos que era uma outra realidade, né? 
O pessoal do Sul, do Sudeste, é uma outra realidade, mas ninguém levava essa 
dif... essa nossa diferença pra dentro da comissão, era uma coisa mais... conjunta. 
(Entrevista de Zezinho Kaxarari, 2019) 

Clóvis Ambrósio, indígena que permaneceu na Cisi de 1992 a 2004 e 
participou de mais reuniões desta comissão que os demais (Quadro 5), esclareceu 
como faziam valer suas vozes: 

Bom, como eu disse pra vocês, nós sempre fomos organizados. Então a gente não 
ia assim, meu pensamento, nós ia no pensamento da nossa população aqui, isso 
tirado do nosso movimento indígena, vamos dizer, “olha, nós precisamos disso 
aqui pra decidir (...) vai defender isso aqui”. Já no nosso documento, apresentava 
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pra eles “Olha, isso daqui tá nessa situação”. Aí o pessoal da UNI também trazia 
lá da UNI, o pessoal do Amazonas levava do Amazonas. O pessoal do Nordeste 
trazia do Nordeste. Então através desses documentos a gente encaminhava pro 
Conselho Nacional: “Tá aí, essa é a situação que nós estamos passando como in-
dígenas, e nós como representantes estamos entregando pra vocês”. E também 
algumas coisas que eles questionavam, nós podia também responder, né? Pra 
modificar alguma coisa, não concordo com isso aqui, então assim nós levamos. 
(Entrevista de Clóvis Ambrósio, 2018)

Para melhor ilustrar a dinâmica da participação dos indígenas e como 
estes exerciam seu papel nesses primeiros anos da década de 1990, apresentarei 
o 1º Fórum Nacional de Saúde Indígena e a 2ª CNSPI. 

Entre 22 e 26 de abril de 1993, foi realizado em Brasília o 1º Fórum Nacio-
nal de Saúde Indígena, organizado pela FNS e pela Funai. Originalmente proposto 
durante o 4º Curso de Antropologia Médica da Escola Paulista de Medicina, ocor-
rido em agosto de 1992, esse fórum tinha como objetivos, entre outros, “definir 
prioridades e atribuições técnicas mutuamente referendadas pelas instituições, 
entidades e projetos participantes”, visando a estabelecer um plano de cooperação 
entre FNS e Funai, já que uma nova equipe havia assumido a Cosai “em meio às 
cenas de desentendimento entre as instituições envolvidas” (Cimi, 1993: 2). Nessa 
única edição do evento houve participação de indígenas e de não indígenas, entre 
estes últimos incluindo-se representantes e funcionários da Funai e da FNS, de 
universidades e de organizações não governamentais. Foram destacadas algumas 
falhas na organização do evento, como, por exemplo, a ausência da grande maioria 
dos coordenadores regionais da FNS (que “detêm o poder regional de mando da 
máquina da FNS”) e a representação insuficiente de indígenas, seja devido ao pouco 
tempo e à falta de recursos para viabilizar o fórum, seja à dificuldade de “identificar 
com precisão, a partir de uma observação externa, a abrangência e o poder de 
representatividade e os critérios para participação das inúmeras organizações 
indígenas do país” (Cimi, 1993: 3).

A plenária do 1º Fórum aprovou determinações relacionadas a atribuições 
do Ministério da Saúde/FNS e do Ministério da Justiça/Funai, a medidas estrutu-
rais, a estratégias políticas e modelos de organização e à implementação de um 
plano conjunto de trabalho, bem como moções e recomendações. Interessa aqui 
mencionar algumas das estratégias políticas e modelos de organização, pois foram 
reforçados por regulamentação específica e referendados na 2ª Conferência Nacional 
de Saúde para os Povos Indígenas. O 1º Fórum definiu que uma portaria conjunta 
dos ministérios da Saúde e da Justiça criaria, instalaria e reconheceria em cada 
estado brasileiro os Núcleos Interinstitucionais de Saúde Indígena (Nisis),8 “com 
composição paritária entre usuários [no caso, indígenas] e prestadores de serviço 
(governamentais e não governamentais)” (Cimi, 1993: 7), tendo como atribuições 
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a definição, planejamento, fiscalização e avaliação das ações de saúde indígena. 
Os Nisis deveriam ser o mecanismo estratégico para a implantação dos distritos 
sanitários, atuando depois como articuladores regionais entre os vários distritos, 
o que permite dizer que foram os precursores dos conselhos locais e distritais de 
Saúde Indígena. Ainda como estratégia política, o 1º Fórum deliberou que a Cisi, 
em nível federal, teria as mesmas atribuições dos Nisis. Para a implementação do 
plano conjunto, determinou, também por portaria conjunta dos dois ministérios, a 
nomeação de uma comissão composta por membros das áreas da saúde, jurídica, 
auditora e administrativa, visando a normatizar o uso dos recursos financeiros e 
estabelecer diretrizes para os convênios e acordos de trabalho com organizações 
não governamentais e outras instituições. Nessa comissão, deveriam ser integrados 
representantes da FNS e da Funai das regiões da Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste 
e Sul-Sudeste escolhidos pelo fórum, e quatro indígenas: Euclides Macuxi (CIR-RR), 
Maiowê Kayabi (Xingu), Pedro Salles (UNI-Sul) e João Saterê (Coiab-AM). 

Logo em seguida ao 1º Fórum, na tarde do dia 27 de abril de 1993, durante 
a sexta reunião da comissão, decidiu-se pela “entrega à nação dos resultados” do 
evento em uma audiência pública no Congresso Nacional, na Comissão de Defesa 
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, definindo-se que estariam na mesa o 
professor Roberto Baruzzi (representando a Cisi), Douglas Rodrigues (para esclare-
cimentos e informações sobre o fórum) e Zezinho Kaxarari. Os presentes na sexta 
reunião reforçaram que esta foi importante por ter sido precedida do 1º Fórum, “no 
qual foram aprovadas importantes determinações relacionadas à saúde dos povos 
indígenas” (Cisi, Ata 6, 1993, p. 6), lamentando mais uma vez a ausência da Funai. 
Foi redigida uma recomendação ao CNS contendo um plano conjunto de trabalho 
proposto pelo 1º Fórum, cujo plenário aprovou a resolução n. 060/1993/CNS (CNS, 
1993), designando Douglas Rodrigues como representante da Cisi na comissão de 
nível central a ser nomeada pelo Ministério da Saúde/FNS e Ministério da Justiça/
Funai, com papel de “mediador do Processo de Articulação Interinstitucional” (Cisi, 
Ata 6, 1993, p. 6), além de recomendar que fosse garantida na referida comissão 
de nível central a participação efetiva dos representantes das macrorregiões eleitos 
pelo fórum e dos representantes indígenas.

Nessa reunião, foi pauta a falta de reconhecimento dos Nisis, entendidos 
como importantes para a articulação regional conforme Biraci Brasil, que se pro-
nunciou reiterando “a necessidade de solicitar ao presidente da FNS providências 
no sentido de efetivar o reconhecimento, a curto prazo, dos Nisis regionais (...) e 
que a Cosai deveria enviar equipes para as áreas para promoverem a articulação 
regional” (Cisi, Ata 6, 1993, p. 4-5). 

A premência do tema gerou a aprovação de portarias poucos dias depois, 
porém sem a participação do Ministério da Justiça/Funai. A FNS, isoladamente, 
aprovou a portaria n. 540, de 18 de maio de 1993 (Brasil, 1993a), com base nas 
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propostas do documento final do 1º Fórum Nacional, reconhecendo os Nisis como 

instâncias em cada estado, com atribuições de promover estudos e formular medi-

das para a saúde indígena e de articular as diferentes instituições e os distritos 

sanitários. As coordenações regionais da FNS em cada estado, além de apoiarem o 

funcionamento e disponibilizarem informações aos Nisis, deveriam implementar as 

propostas formuladas pelo respectivo núcleo. Da mesma forma, a portaria da FNS 

n. 541, de 18 de maio de 1993, nomeou os membros do grupo de trabalho (cinco 

titulares e sete suplentes) presidido pelo representante do Departamento de Ope-

rações (Deope/FNS), reconhecendo “como integrante do grupo (...) representantes 

eleitos no I Fórum Nacional” (Brasil, 1993b) e determinando que o grupo desenvol-

veria seu trabalho articulado com a comissão homóloga a ser definida pela Funai.

O papel dos Nisis e as dificuldades para implementá-los foram debatidos 

em várias reuniões da Cisi, cujo registro em atas permite inferir que havia situações 

muito heterogêneas, dependendo da estruturação e participação das organizações 

indígenas (desde Nisis muito ativos até os que nunca foram constituídos). Por 

exemplo, Clóvis Ambrósio, tratando do Nisi de Roraima,9 “Avaliou como positivo 

o desempenho do Nisi, no planejamento das ações de saúde, mas frisou a falta 

de recursos humanos para a execução das ações” (Cisi, Ata 11, 1994, p. 2). No 

entanto, Zezinho Kaxarari “falou da falta de definição das instituições – Funai/

FNS; da dificuldade para a viabilização das Reuniões do Nisi e da necessidade de 

contratação de recursos humanos para a saúde indígena no Acre e Sul do AM” 

(Cisi, Ata 11, 1994, p. 2).

Em uma das reuniões prévias à 2ª CNSPI, cuja pauta incluía a sua organi-

zação, na discussão em torno das conferências macrorregionais, a serem realizadas 

pouco antes da etapa nacional, Nailton Muniz “ informou que o Nordeste estava 

parado, que não tinha Nisi e que a Fundação Nacional de Saúde não fazia nada; e 

que tinha conhecimento de denúncia de desvio de recursos da Fundação Nacional 

de Saúde” (Cisi, Ata 8, 1993, p. 3).

A 2ª Conferência Nacional de Saúde para os Povos Indígenas (2ª CNSPI), 

que aconteceu entre 25 e 27 de outubro de 1993 em Luziânia, GO, como parte 

integrante da 9ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em agosto de 1992, 

foi preparada em etapas locais/municipais, estaduais e macro-regionais – processo 

durante o qual elegeram-se os delegados à etapa nacional, formularam-se e con-

solidaram-se os diagnósticos dos problemas enfrentados e as propostas conjuntas 

de trabalho. (II CNSPI, 1993: 1)

Nessa conferência, participaram mais de 400 pessoas, e dos 200 dele-
gados, metade era de indígenas e a outra metade de representantes não indígenas 
dos órgãos prestadores de serviços. Entre os demais participantes, na qualidade 
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de observadores, houve uma “discreta maioria indígena” (II CNSPI, 1993: 1). 
Apesar de tal configuração estar oficialmente prevista com as determinações da 
lei n. 8.142/1990 (Brasil, 1990b), o Ministério da Saúde tentou ignorá-la, o que 
levou o plenário da 2ª CNSPI a aprovar uma moção de repúdio à

medida autoritária e discriminatória do Ministro de Estado da Saúde, Sr. Henrique 

Santillo, de impedir a participação nesta Conferência de observadores eleitos nos 

estados e de recomendar inclusive o corte de metade do número de delegados 

eleitos, prejudicando a representatividade dos estados e pondo em risco a própria 

viabilidade da Conferência. (II CNSPI, 1993: 12)

No relatório final,10 a participação indígena foi referida algumas vezes, 

considerando-se tanto a organização da conferência quanto o novo modelo de 

atenção proposto, conforme Quadro 6, no Apêndice. Vale salientar que na décima 

reunião da Cisi, em 8 e 9 de novembro de 1993, foi feito o “enxugamento final do 

texto, corrigindo os eventuais erros de redação, agrupando de modo mais coerente 

as resoluções e moções, segundo suas respectivas áreas temáticas – com toda a 

cautela para não acarretar qualquer modificação de conteúdo” (II CNSPI, 1993: 1).

Como é possível observar no Quadro 6, a participação indígena (ou comu-

nitária) é central no modelo assistencial, definido como “subsistema de saúde para 

os povos indígenas”, tanto em seus princípios quanto em suas diretrizes. Há uma 

vinculação direta entre os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), os con-

selhos distritais de Saúde Indígena – no relatório referidos pela sigla CDSI e a partir 

da aprovação do SasiSUS e dos DSEIs em 1999, denominados Condisi –, os Nisis 

e a Cisi. Os Nisis fariam a supervisão dos projetos conjuntos de criação dos DSEIs, 

que junto com os CDSIs deliberariam sobre as políticas e programações com base 

em recomendações da Cisi aprovadas pelo CNS. Os Nisis ainda estariam envolvidos 

na avaliação da situação de saúde, visando a adequar os recursos humanos para a 

saúde indígena. No relatório final também se enfatizou que a Funai deveria participar 

e reconhecer oficialmente a existência dos Nisis. Em relação à Cisi, deliberou-se 

pela ampliação da representação indígena de quatro para seis, sendo que um deles 

deveria ser o representante da comissão no CNS.

Ainda na décima reunião da Cisi, logo após a 2ª CNSPI, foi feito um balanço 

do evento, com relatos dos problemas ocorridos: número insuficiente de pessoas 

na organização; desrespeito aos horários; locais despreparados e falta de material 

didático para os grupos de trabalho. Em relação à divulgação da conferência, houve 

consenso em torno da reduzida participação da imprensa, mesmo tendo sido feitos 

os convites, e registrou-se que a Rede Globo, por exemplo, considerou o evento 

muito distante para fazer a cobertura. Também foi analisada a validade ou não das 

etapas macrorregionais e das dificuldades para os indígenas oriundas do formato 
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da etapa nacional – o coordenador da conferência “reconheceu que as etapas locais 
e estaduais não foram bem preparadas em todas as regiões” (Cisi, Ata 10, 1993, 
p. 2) –, destacando-se que não houve envolvimento dos Nisis.

Realçando as impressões dos indígenas sobre a II CNSPI, Nailton Muniz

colocou a falta de uma apresentação dos participantes no início da Conferência, 

a dificuldade de entender alguns termos utilizados nesse tipo de evento, e la-

mentou não poder participar de todos os grupos. Mas considerou que apesar de 

tudo, a Conferência ocorreu, e que isso foi um fato importante. Porém reclamou 

da imprensa, que se mostrou muito fraca em relação à importância do evento, o 

mesmo tendo sido uma oportunidade de mostrar que tem gente preocupada com a 

saúde do índio (...) informou que uma assembleia está marcada para discussão do 

Relatório da Conferência, em novembro, na sua região. (Cisi, Ata 10, 1993, p. 2) 

Zezinho Kaxarari “colocou que na Conferência, ele foi impedido de expli-
car o que é a Comissão Intersetorial de Saúde do Índio. O mesmo frisou para seus 
colegas que não recebia salário para essa atividade” (Cisi, Ata 10, 1993, p. 4).

Nessa reunião, também se debateu sobre o convênio Funai-FNS, cujos 
termos foram propostos pelo 1º Fórum Nacional de Saúde Indígena e cuja redação 
ficou sob responsabilidade da comissão então nomeada neste evento. Questionou-se 
o porquê desse convênio, ao que o representante da FNS respondeu que a Funai 
poderia atuar onde a FNS não tivesse condições, recebendo fundo suplementar. 
Foram lidos documentos do Cimi Regional Norte e Coiab enviados à Cisi “manifes-
tando sua contestação ao convênio FNS/Funai” (Cisi, Ata 10, 1993, p. 3). Um dos 
representantes não indígenas, Douglas Rodrigues, comentou que a minuta estava 
desatualizada, visto não contemplar as recomendações da conferência, com concor-
dância plena dos demais participantes da reunião. Para ele, com o reconhecimento 
dos Nisis não haveria dificuldade, e seria ainda “necessário estabelecer normas 
administrativas, particularmente no caso da Fundação Nacional de Saúde” (Cisi, 
Ata 10, 1993, p. 3). Em seguida, sugeriu-se “que seja reiterada a recomendação da 
Conferência a respeito da participação indígena, e solicitado que seja revista a minuta 
no sentido da atualização” (Cisi, Ata 10, 1993: 3). Zezinho Kaxarari “reclamou da 
falta de representação indígena na elaboração desse convênio, opinião reforçada 
pelo Senhor Nailton” (Cisi, Ata 10, 1993, p. 4). Diante da situação, os membros da 
Cisi trabalharam em uma proposta de convênio a ser encaminhada ao CNS junta-
mente com os documentos do Cimi e Coiab; na página eletrônica do Conselho não 
foi encontrada resolução ou recomendação relacionada a esse tema.

Outro assunto da 2ª CNSPI que provocou controvérsia nessa reunião 
foi o aumento do número de representantes indígenas na Cisi de quatro para 
seis. Foi lido um documento de delegados e observadores indígenas da região 
Centro-Oeste presentes na 2ª Conferência, no qual estavam definidos os dois 
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representantes a serem incorporados na comissão. Nailton Muniz comunicou que 

“a próxima Reunião Nacional das Organizações Indígenas será uma oportunidade 

para os indígenas de acertar uma maneira de escolher seus representantes” 

(Cisi, Ata 10, 1993, p. 4). O assunto não se esgotou, e, a pedido dos indígenas 

presentes, combinou-se retomá-lo posteriormente. Apesar da deliberação da 2ª 

CNSPI e da concordância dos membros da Cisi, o aumento do número de vagas 

para indígenas não se concretizou, mesmo com a aprovação do SasiSUS em 1999. 

No documento “Memória da Comissão Intersetorial de Saúde Indígena – Cisi/

CNS 2000-2006”, é informado que até 2005 foram mantidos os representantes 

das quatro organizações indígenas. Em 2006, segundo essa publicação houve, a 

pedido dos indígenas, “renovação da representação indígena na Cisi por meio da 

indicação do Fórum de Presidentes de Conselhos de Saúde Indígena” (Cisi, 2006: 

16), porém mantendo-se o número de representantes.

Nos anos subsequentes, as deliberações da 2ª CNSPI, somadas àquelas 

da 1ª Conferência, foram periodicamente retomadas na Cisi. Houve denúncias 

pelo fato de não terem sido implementadas e críticas a propostas do Grupo de 

Trabalho sobre Saúde do Índio da Casa Civil da Presidência da República que não 

contemplavam as diretrizes das conferências (Cisi, Ata 20, 1995, p. 2), mas também 

apoios importantes, como ao projeto de lei n. 4.681 apresentado pelo deputado 

federal Sergio Arouca, aprovado em 23 de setembro de 1999, o qual passou a ser 

conhecido no meio indígena e indigenista como Lei Arouca, instituindo o SasiSUS 

(para mais detalhes sobre esse PL e sua tramitação, ver o capítulo de Machado e 

Garnelo nesta coletânea).

A pauta indígena no Conselho Nacional de Saúde

Considerando que não foi possível acessar todos os registros em ata da Cisi 

desde a sua criação até a aprovação do SasiSUS, busquei investigar quando e quais 

foram os temas relacionados à saúde indígena que estiveram em pauta no plenário 

do CNS até o primeiro ano de existência do Sasi. Vale novamente lembrar que a Cisi 

esteve desativada entre setembro de 1995 e fim de agosto de 1996 (Cisi, 1997).

Entre abril de 1991, quando o CNS realizou sua primeira reunião e criou 

algumas das comissões, e dezembro de 2000, seu plenário debateu temas rela-

cionados à saúde indígena em 52 das 104 reuniões ordinárias e em três das 19 

extraordinárias.11 Nesse período, aprovou 22 resoluções e, segundo as informações 

disponíveis na página eletrônica, sete recomendações que trataram especificamente 

da saúde indígena (não houve moções aprovadas); algumas recomendações e moções 

da Cisi parecem ter sido aprovadas pelo CNS, conforme indicam as respectivas 

atas, sem que, no entanto, tenham sido transformadas em documentos próprios 
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do Conselho.12 O Quadro 7 (Apêndice) contém uma síntese dos principais assuntos 

relacionados com as resoluções e recomendações levados ao plenário do CNS.

Como já visto aqui, os indígenas não tinham representação no CNS nos 

anos 1990. Suas vozes, portanto, estavam subsumidas por meio das intervenções 

da Cisi, quando esta se reportava ao plenário com suas recomendações, moções e 

ofícios. Côrtes e colaboradores (2009) demonstraram que de 1990 até 2006 houve 

mudanças significativas na composição do conselho, tanto dos representantes 

estatais quanto dos societais. No caso destes últimos, os autores afirmaram que a 

variação foi bem maior em comparação aos primeiros, e que

O número de representantes provenientes de associações comunitárias, movimen-

tos sociais e organizações não governamentais (ONGs) também aumentou 200% 

[referindo-se comparativamente aos conselheiros provenientes de organizações 

profissionais e de trabalhadores da saúde], enquanto os representantes de enti-

dades étnicas, de gênero e de portadores de patologias ou deficiências tiveram 

o expressivo crescimento de 160%. Entretanto, enquanto a primeira categoria 

tinha apenas dois conselheiros, em 1990, e passou a ter seis, em 2006, a segunda 

tinha cinco, em 1990, e passou a ter 13, no final do período. Desse modo, mes-

mo com um crescimento maior, os representantes das associações comunitárias, 

movimentos sociais e ONGs, em 2006, perfaziam 12% do total de conselheiros, 

enquanto os representantes das entidades étnicas, de gênero e de portadores de 

patologias ou deficiências atingiam 27% desse total, ou seja, os últimos sozinhos 

detinham pouco mais que um quarto do total de votos nas reuniões plenárias do 

Conselho. (Côrtes et al., 2009: 57-58)

O único assento de indígena no CNS, como já mencionado, se concreti-

zou em 2003, porém em algumas reuniões do plenário nos anos 1990 (como na 

61ª em 1996, na 81ª e na 82ª em 1998) se analisou a necessidade de incluir essa 

representação. Na 82ª reunião, a proposta de incluir representante indígena pelo 

segmento dos usuários, com o argumento de que “a comunidade indígena pos-

suía especificidades que deveriam ser consideradas, como, por exemplo, os piores 

índices epidemiológicos e conflitos entre Funai e Funasa” (CNS, Ata 82, 1998, p. 

4), foi aprovada, com manifestação contrária dos representantes de portadores de 

patologia. Essa discordância, de fato, mostra que as entidades de portadores de 

patologias ou deficiências sempre disputaram espaço, buscando ocupar um lugar 

de proeminência no CNS, com cinco representantes entre 1990 e 1992, seis em 

1994-1995 e oito entre 2003 e 2006 (os 13 representantes citados por Côrtes e 

colaboradores incluem ainda as entidades étnicas e de gênero).

As mudanças de representação e composição da Cisi foram aprovadas em 

várias reuniões do CNS. Na 86ª, em 5 e 6 de maio de 1999, a conselheira repre-

sentante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Zilda Arns Neumann, foi 
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designada como coordenadora da Cisi e permaneceu nessa função até meados dos 
anos 2000, quando foi substituída por um indígena.

Alguns assuntos exaustivamente debatidos em reuniões da Cisi no período 
1992-1996, como os decretos n. 23/1991 e 1.141/1994 e os problemas político-
institucionais derivados de ambos, a autogestão indígena, os recursos humanos, 
a constituição e papel dos Nisis, o projeto de lei do deputado Sergio Arouca, entre 
outros, foram objeto de conversações pontuais no plenário do CNS, na maioria das 
vezes no item de pauta “Informes” (os impactos dos dois decretos na condução da 
política de saúde indígena no período são analisados por Machado e Garnelo em 
capítulo desta coletânea). O projeto de lei foi comentado em somente três reuniões, 
e em todo o ano de 1999, por exemplo, quando foi instituído o SasiSUS, houve 
apenas a manifestação de contentamento da coordenadora da Cisi, Zilda Arns, pela 
aprovação da Lei Arouca.

A 2ª Conferência recebeu atenção em oito reuniões do CNS, com pontos 
em torno da sua aprovação, do seu orçamento e de seu relatório final. Algumas de 
suas deliberações, como a implantação do modelo de atenção à saúde e dos DSEIs, 
foram tema em outras duas reuniões, resultando em duas recomendações do CNS.

Os problemas relacionados a doenças em comunidades indígenas também 
estiveram presentes em plenárias, envolvendo agravos como malária, doenças 
sexualmente transmissíveis, tuberculose, sarampo, cólera, HIV/aids, além do suicí-
dio. Em mais de uma ocasião, esses problemas foram relatados em tom de denúncia, 
por ocorrerem em áreas de conflitos na região amazônica ocasionados por invasão 
de garimpeiros e/ou pela exploração ilegal de madeira.

Quando são examinados os temas pautados durante o período para o qual 
não tivemos acesso aos registros da Cisi, chamam a atenção a 3ª Conferência, a 
Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena e a ética em pesquisa com população 
indígena. Ainda em meados dos anos 1990, tratando dos trabalhos das comissões, 
a representante da Funai na Cisi, Ana Maria Costa, apresentou uma recomenda-
ção ao Ministério da Saúde no sentido de referendar a decisão da 10ª Conferência 
Nacional de Saúde, que priorizava a convocação da 3ª Conferência para o ano de 
1997; o CNS aprovou a recomendação n. 16/1996. A 3ª Conferência ainda esteve 
no ponto de pauta dos informes em uma reunião de 1997 e finalmente, na 101ª 
reunião, foi aprovada por meio da resolução n. 305/2000, indicando o período de 
14 a 18 de maio de 2001 para sua realização, o que efetivamente ocorreu; na 19ª 
Reunião Extraordinária, foram aprovados o coordenador e os membros do comitê 
executivo da 3ª Conferência (resolução n. 306/1990).

A Fundação Nacional de Saúde (posteriormente denominada Funasa) foi 
pauta em algumas reuniões, fosse para discutir sua adequação às diretrizes do SUS 
e reestruturação, fosse para fazer denúncias por problemas de gestão e administra-
ção – por exemplo, falta de medicamentos, falta e desvio de recursos financeiros, 
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condições inadequadas de trabalho. Em duas reuniões extraordinárias em que a 
saúde indígena foi pauta, examinou-se o papel dessa fundação na municipalização 
(3ª reunião, de 21 de janeiro de 1993) e o aumento de recursos a ela destinados 
para atender a área de saúde indígena (18ª reunião, de 29 de agosto de 2000).

Os debates no CNS em torno da necessidade de uma política pública espe-
cífica para os povos indígenas surgiram nos últimos anos da década, inicialmente no 
item “Informes” e posteriormente em outros pontos da pauta. Por exemplo, na 100ª 
reunião, no relato da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), foi informado que a 
“Política de Atenção aos Povos Indígenas” teve ênfase na CIT, e na 103ª (novembro 
de 2000), no ponto de pauta “Política de Saúde dos Povos Indígenas”, foi aprovada 
a versão preliminar do texto desta política.

Outro assunto que mereceu atenção foram os aspectos éticos envolvidos 
na pesquisa entre povos indígenas. Na maioria das ocasiões, as conversas incluíram 
também a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), outra comissão perma-
nente do CNS, principalmente na definição de normas específicas para pesquisas 
em populações indígenas. Também foram feitas duas denúncias a pesquisas, uma 
que não teria recebido anuência das comunidades indígenas e Funai e outra que 
cometera infração ética. 

Vários sentidos e contradições da participação e 
protagonismo indígena 

Ainda que com a limitação de não contemplar todas as atas e registros 
da Cisi até dezembro de 1999, o relato e análise aqui apresentado permitiu real-
çar as vozes indígenas em espaços de participação social em saúde nas décadas 
de 1980 e 1990.

Nos anos 1980, fazendo parte da Reforma Sanitária e de debates e 
negociações para a Constituição de 1988, o movimento indígena começou a se 
articular e se organizar em torno da saúde, reivindicando uma atenção aos povos 
indígenas sob responsabilidade federal e desde o início se contrapondo ao modelo 
de municipalização do SUS. Da mesma forma, defendeu que o protagonismo 
deve ser dos indígenas mediante sua participação plena em todas as instâncias 
e momentos de decisão. 

Porém, foi a partir dos anos 1990 que a pauta da saúde se tornou central 
para o movimento indígena, reiterando a afirmação de Ailton Krenak citada. Vários 
exemplos podem ser extraídos do relato aqui apresentado, como a participação 
expressiva de indígenas na 2ª CNSPI em 1993, como delegados ou observadores, 
quando comparada à da 1ª Conferência, em 1986. Outro fato ilustrativo abordado 
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foi a participação de indígenas na Cisi, em que foram debatidas matérias bastante 
emblemáticas. Segundo Luiza Garnelo, a Cisi “tem que ser entendida como parte 
do conjunto das coisas da Reforma Sanitária. Ela não surge do nada. Ela surge de 
todas as subcomissões que o Conselho Nacional de Saúde entendeu que precisava 
ter” (Entrevista de Luiza Garnelo, 2018).

Os indígenas representantes na Cisi, a maioria de organizações da região 
amazônica, foram muito ativos, não só apresentando demandas específicas de suas 
comunidades, mas também defendendo a implantação do SasiSUS e dos distritos 
sanitários e a necessidade de uma política pública específica. Reivindicaram parti-
cipação paritária, não concretizada, o que os levou a adotar estratégias conjuntas 
para superar esse problema. Conscientes de que essa comissão não era deliberativa, 
sustentaram a solicitação de assento no CNS, que também não foi atendida nem 
mesmo nos primeiros anos do SasiSUS.

Na Cisi, houve destaque para assuntos envolvendo a criação de um 
modelo de atenção à saúde e a implantação dos DSEIs, especialmente em 1993 
(quando ocorreram o 1º Fórum Nacional de Saúde Indígena e a 2ª Conferência) e 
em 1994. Apesar das duas conferências e do 1º Fórum, não houve nos anos 1990 
uma política de saúde adequada que definisse ações e serviços para os povos indí-
genas. A responsabilidade pela saúde indígena oscilou entre a Fundação Nacional 
do Índio (Funai, órgão do Ministério da Justiça) e a Fundação Nacional de Saúde 
(Funasa, ligada ao Ministério da Saúde, à época FNS), sem recursos apropriados 
e contando com algumas missões religiosas e universidades para a prestação de 
cuidados de saúde às comunidades indígenas específicas. Os debates sobre o 
modelo de atenção à saúde indígena continuaram durante toda a década, incluindo 
a tramitação do projeto de lei n. 4.681, do deputado Sergio Arouca, sem uma clara 
definição, pois questões mal resolvidas quanto ao âmbito de competência das ins-
tituições envolvidas provocaram desarticulação nas ações para a saúde indígena. 
Além disso, a inadequação dos recursos financeiros por parte do Estado brasileiro 
ocasionou grandes problemas para a execução da atenção à saúde indígena que 
garantisse acesso universal e serviços diferenciados.

Quanto ao CNS, os dados aqui apresentados permitem dizer que a temática 
da saúde indígena, se comparada aos demais temas emergentes pautados no plená-
rio, foi pouco debatida na primeira década de implantação do SUS. Como exemplar 
dessa invisibilidade e silenciamento institucional das vozes indígenas, marcando a 
marginalidade da saúde indígena nesse espaço de participação e controle social e 
em outros, vale citar o documento preliminar, aprovado na 103ª reunião do CNS, e 
a versão final da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, apro-
vada pela portaria n. 254/2002 (CNS, 2000; Brasil, 2002). Em ambas as versões 
não há, no tópico “Antecedentes”, qualquer menção à participação e ao papel que 
lideranças e organizações indígenas exerceram durante as duas décadas. Ao con-
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trário, parecem ressaltar a benevolência do Estado brasileiro quando, em relação 
à Cisi, afirmam que 

Inicialmente sem representação indígena, os próprios membros da Cisi 

reformularam sua composição e, com a saída espontânea de representantes do 

CNS, da Secretaria de Meio Ambiente, dentre outros, abriu-se (sic) 4 das 11 vagas 

para representantes de organizações indígenas. (CNS, 2000: 17; Brasil, 2002: 9)

Finalmente, busquei demonstrar, à semelhança do que já havíamos pro-
posto (Diehl & Langdon, 2015), que o processo de participação e maior protago-
nismo dos indígenas nos espaços de negociação criados pelo Estado é marcado por 
ambiguidades e paradoxos. Por um lado, esses novos espaços foram concebidos 
para garantir a participação das comunidades indígenas no planejamento e execu-
ção dos serviços de saúde tendo em vista respeitar a cultura e formas de organi-
zação indígena, podendo ser vistos como mecanismo de reabilitação/reivindicação 
de identidades e espaço para o exercício do próprio poder (Menéndez, 2010). Por 
outro, a etnicidade indígena passa a fazer parte do discurso dos Estados neoliberais 
e das políticas públicas, que em termos gerais essencializam a noção de cultura e 
despolitizam os processos de participação comunitária, convertendo os indígenas 
em agentes de reprodução do sistema dominante, cuja atuação é moldada pelas 
prioridades definidas em espaços exteriores aos grupos étnicos (Diehl & Langdon, 
2015). Todavia, os indígenas estão cientes dos vários sentidos e contradições do 
exercício e da luta pelos seus direitos, como disse José Kaxarari em depoimento já 
citado na epígrafe da apresentação desta coletânea: 

Eu posso dizer a todos que o que existe hoje, em termos de lei, em termos de 
decreto, é uma conquista do povo indígena. Que muitos, a sociedade não indí-
gena, ele ignora ainda, porque acha que o governo deu de mão beijada. Muitos 
não indígenas não entendem que é uma luta e é um direito nosso. A gente nunca 
para de reforçar que é um direito nosso e sempre vamos lutar. Nesse governo 
agora tem muita expectativa de mudança, inclusive de acabar com o subsistema 
de saúde indígena, e eu quero dizer que nós não vamos deixar. Vamos resistir e 
vamos permanecer. Resistimos há 519 anos, vamos resistir mais 519 anos. Talvez 
não seja eu, mas os meus descendentes. Eles vão se orgulhar de dizer que nós 
somos indígenas e vamos permanecer como indígenas, o governo querendo ou 
não. Então isso é que eu tenho a falar. (Entrevista de Zezinho Kaxarari, 2019)
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Notas

1 Este capítulo foi elaborado no contexto da pesquisa Saúde dos Povos Indígenas no Brasil: 
perspectivas históricas, socioculturais e políticas, que contou 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 desta coletânea.

Os documentos utilizados foram: relatórios da 1ª Conferência Nacional de Proteção à Saúde 
do Índio e 2ª Conferência Nacional de Saúde para os Povos Indígenas; atas de reuniões ordi-
nárias da Cisi, período 1992-1995 (da 1ª à 20ª atas, ou seja, todas as atas do período) e ata 
da Reunião Ordinária de 1 e 2 de outubro de 1996 (fizemos vários esforços para conseguir as 
demais atas da Cisi até 1999, porém não tivemos sucesso), obtidas na biblioteca do Conselho 
Indigenista Missionário (Cimi), em Brasília, DF; atas, resoluções, recomendações e moções do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS), período 1991-2000, obtidas na página eletrônica deste 
conselho; outros documentos relevantes para o tema da participação indígena, produzidos 
entre 1980 e 1999. 

Dado o interesse em trazer a representação dos indígenas nos espaços participativos e as 
suas manifestações registradas nos documentos, foi feita leitura na íntegra das atas da Cisi 
e dos demais documentos. No caso dos registros do CNS, a busca em cada ata (104 reuniões 
ordinárias e 19 reuniões extraordinárias, disponíveis em documento do Word®), foi feita com 
a ferramenta de busca do software tomando-se as seguintes palavras-chave (ou parte das 
palavras): “CISI”, “Intersetoria”, “ind”, “indígena” (“gena” nos arquivos com texto recuperado 
no Word®) e “índio” (“ndio” nos arquivos com texto recuperado no Word®). Dessa forma, 
resgataram-se somente os itens de pauta do plenário do CNS que trataram da temática indí-
gena. Para as resoluções, recomendações e moções do CNS relacionadas à saúde indígena, 
consultou-se ano a ano (1991-2000) na página eletrônica do conselho, selecionando-se ape-
nas os documentos de interesse, que foram lidos na íntegra. Embora o período sob análise se 
refira às décadas de 1980 e 1990, considerou-se adequado verificar como a pauta da saúde 
indígena foi tratada e repercutiu no plenário do CNS a partir da aprovação e primeiro ano de 
implantação do SasiSUS e dos DSEIs.

As entrevistas utilizadas neste capítulo foram feitas com os seguintes sujeitos: Ailton Krenak, 
Ana Maria Costa, Clóvis Ambrósio, José Souza da Silva Kaxarari/Zezinho Kaxarari, Letícia 
Yawanawá, Luiza Garnelo. Para outras informações sobre os entrevistados citados ao longo 
do texto, ver Apêndice deste volume.

As atas da Cisi aqui utilizadas foram obtidas na Biblioteca do Conselho Indigenista Missionário 
(Cimi), em Brasília. As atas e demais documentos do CNS utilizados foram obtidos na página 
eletrônica do Conselho, disponível em: <http://conselho.saude.gov.br>. Acesso em: set. 2019.

2 Segundo Côrtes (2009), a categoria “usuário” presente na definição legal da participação e 
controle social no SUS é “inadequada para analisar as relações sociais”, pois deriva “do campo 
da economia e se refere a indivíduos que usam bens ou serviços que são oferecidos por dife-
rentes vendedores e prestadores”. Em substituição a essa noção, a autora propõe os conceitos 
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de “atores estatais e societais”, fazendo “referência àqueles que agem, em geral, represen-
tando interesses de órgãos públicos ou de governo no caso dos primeiros; ou representando 
interesses de coletividades ou particulares no caso dos segundos” (Côrtes, 2009: 23).

3 Ailton Alves Lacerda Krenak, uma das lideranças indígenas mais importantes no Brasil, se 
posiciona em defesa dos direitos indígenas desde a década de 1980. É dele o histórico discurso 
proferido em 4 de setembro de 1987 na Assembleia Nacional Constituinte, representando a 
União das Nações Indígenas (UNI). O discurso está disponível no YouTube® sob o título “Índio 
cidadão?”, em: <www.youtube.com/watch?v=kWMHiwdbM_Q>. Acesso em: 24 out. 2019.

4 Ana Maria Costa é antropóloga e iniciou carreira na Funai, onde atuou até se tornar funcionária 
na Divisão Nacional de Saúde Materno-Infantil do Ministério da Saúde. Nesse posto, organizou 
a Subconferência da Saúde da Mulher e coordenou a 1ª Conferência Nacional de Proteção à 
Saúde do Índio. 

5 O Capoib foi criado durante a 3ª Assembleia da Coordenação das Organizações Indígenas da 
Amazônia Brasileira (Coiab), em abril de 1992, formado por 25 líderes de todas as regiões 
(Ricardo, 1996), com “o papel de facilitar o intercâmbio das experiências de luta” (Cimi, 2008). 
Ainda segundo o Cimi, em 1992, em meio à grande mobilização indígena em Brasília, o Capoib 
foi a opção “para discutir propostas para o novo Estatuto dos Povos Indígenas em debate no 
Congresso Nacional e para decidir sobre a forma de articulação do movimento indígena nacio-
nal” (Cimi, 2008).

6 Conforme Boletim da Cisi (1997), em 1996 houve ainda reunião em 28 e 29 de agosto e entre 
25 e 27 de novembro.

7 Os proponentes do Informativo defendiam que a Cisi assumisse o “‘Fórum’ como seu boletim 
informativo, uma vez que sabemos que a CISI reiteradas vezes discutiu a necessidade de ter 
seu boletim informativo” (Cimi, 1994: 2).

8 Os Nisis foram citados pela primeira vez na terceira reunião da Cisi, de novembro de 1992, 
após a leitura do documento “Informações sobre política de saúde indígena e atuação da FNS”. 
Nessa reunião, questionou-se sobre o lugar desses núcleos no organograma da FNS, ao que o 
representante da instituição respondeu que os Nisis estavam “sendo formados” e posicionados 
no organograma das unidades regionais da FNS (Cisi, Ata 3, 1992: 1).

9 Criado em junho de 1993, conforme Ata 8 da Cisi. Segundo a Ata 11, esse Nisi contava com 
representantes das seguintes instituições e entidades: FNS, Funai, Meva (Missão Evangélica 
da Amazônia), Diocese de RR, Médicos do Mundo, Médicos Sem Fronteiras, CCPY, CIR (Con-
selho Indígena de Roraima), Associação dos Povos Indígenas de Roraima e Organização dos 
Professores de Roraima. Nesta coletânea, o capítulo de Barroso aborda em profundidade o 
papel do Nisi-RR na constituição do DSEI Leste Roraima.

10 O relatório final foi responsabilidade da Comissão Executiva da 2ª CNSPI, formada por Ana 
Maria Costa, Antonio Ferreira da Silva, Cibele B. L. Verani, Douglas Antonio Rodrigues, Fran-
cisco C. Cardoso Campos, István Van Deursen Varga, Marcos A. Pellegrini, Maria Luiza Garnelo 
Pereira, Mauro Ribeiro Alves e Mirthes Versiani.
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11 Não estavam disponíveis na página eletrônica do CNS as atas de três reuniões ordinárias e 
cinco extraordinárias, o que pode significar que a saúde indígena foi tratada em um número um 
pouco maior de reuniões. Por exemplo, a ata da 19ª Reunião Extraordinária, realizada em 15 
de dezembro de 2000, não está disponível, porém essa reunião gerou a resolução n. 306/2000, 
que tratou da 3ª Conferência Nacional de Saúde Indígena (ver Quadro 7 no Apêndice).

12 Na página eletrônica do CNS estão disponíveis as recomendações a partir de 1995 e as moções 
a partir de 1998.
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Quadro 1 – Resumo do teor do documento “Os povos indígenas e o direito à saúde” (UNI) e do Relatório 
da I Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio, de 1986 

Documento da UNI Relatório da I Conferência

Introdução 
(p. 8)

O direito a uma existência plena para os povos 
indígenas exige ações que vão além do simples 
reconhecimento das especificidades étnico-
culturais. É necessário que assegurem o respeito 
à sua organização político-cultural; o acesso à 
assistência à saúde e à educação; a participação 
na organização e controle dos serviços prestados; 
a efetiva desintrusão e demarcação dos territórios 
ocupados pelos povos indígenas, lugar onde se dá o 
pleno exercício destes direitos (destaque meu).

Introdução

(p. 60)

Os participantes desta Conferência, 
reconhecendo a importância da elaboração 
de políticas para os indígenas com a sua 
participação, recomendam como princípio 
geral que esta participação deve ser extensiva 
a todos os momentos de decisão, tais como na 
formulação e no planejamento das ações e dos 
serviços de saúde, na sua implantação, execução 
e avaliação (destaques meus).

No caso da saúde indígena este conceito [de 
saúde da Organização Mundial de Saúde] 
implica considerar:

• que o acesso das nações indígenas às 
ações e serviços de saúde, bem como 
sua participação na organização, gestão 
e controle dos mesmos, respeitadas 
as especificidades etnoculturais e de 
localização geográfica, é dever do Estado 
(destaque meu).
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Quadro 1 – Resumo do teor do documento “Os povos indígenas e o direito à saúde” (UNI) e do Relatório 
da I Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio, de 1986 (continuação)

Documento da UNI Relatório da I Conferência

As Nações 
Indígenas e 
o Direito à 
Saúde (p. 8)

3. O direito à saúde passa necessariamente pelo 
reconhecimento da cidadania plena dos povos 
indígenas e por medidas que assegurem: a posse 
de suas terras; o respeito à sua organização 
político-cultural; o acesso às ações e serviços de 
promoção, proteção e recuperação de saúde; e a 
participação na organização, gestão e controle dos 
serviços e ações de saúde (destaque meu).

Não há 
uma seção 
correspondente 
ao documento 
da UNI.

Sistema de 
Atenção à 
Saúde do 
Índio (p. 9)

1. Dadas as especificidades étnico-culturais, o 
grau de contato, a localização geográfica e as 
dificuldades de acesso hoje presentes em relação 
a populações indígenas no Brasil, as ações em 
saúde para as mesmas devem ser coordenadas por 
uma secretaria a ser criada especificamente para 
este fim. A criação desta Secretaria deve contar, 
principalmente, com a participação de organizações 
indígenas (destaque meu).

2. A vinculação institucional dessa Secretaria 
deve ser com o Ministério da Saúde, responsável 
pela coordenação do Sistema Único de Saúde, 
possibilitando por um lado a coordenação e 
o controle dos serviços nos níveis estadual 
e municipal e, por outro lado, garantindo a 
viabilização de serviços próprios e locais para as 
populações indígenas de regiões de difícil acesso ou 
com pouco contato com a sociedade nacional.

3. Deve ser de competência dessa Secretaria 
designar grupos multiprofissionais, com a 
participação dos índios, para estudar e propor ações 
específicas para os casos especiais (populações 
isoladas em vias de contato ou de contato recente e 
outros casos encarados como tal (destaque meu).

4. Princípios de Organização dos Serviços:

• garantir a participação da população indígena, 
através de suas organizações, na formulação 
da política, no planejamento, na gestão, na 
execução e na avaliação das ações de saúde;

• enfatizar o desenvolvimento da educação 
em saúde como estratégia de participação 
das comunidades no controle e na avaliação 
contínuos das ações em saúde nas áreas 
(destaques meus).

5. Princípios em relação à Condição de Acesso e 
Qualidade dos Serviços

6. Princípios da Política de Recursos Humanos

Sistema de 
Atenção à
Saúde do 
Índio (p. 60)

Do Gerenciamento:

• o gerenciamento das ações e serviços de 
atenção à saúde para as nações indígenas, 
deverá ser da responsabilidade de um único 
órgão, criando-se uma agência específica 
para tal fim, com representação indígena 
(destaques meus);

• a vinculação institucional desta agência 
deve ser com o ministério responsável pela 
coordenação do Sistema Único de Saúde, 
de modo a integrar o sistema específico de 
saúde para os índios ao sistema nacional;

• é de competência desta agência designar 
grupos multiprofissionais para estudar e 
propor ações específicas para casos especiais 
(populações em vias de contato ou de contato 
recente e outros casos considerados como 
tal) (destaque meu).

Da Execução:

• A execução das ações de saúde ao 
nível primário de atenção deve ser de 
responsabilidade da agência supracitada aqui 
proposta, a integração com os demais níveis 
de atenção aqui contemplados e pelo (sic) 
Sistema Único de Saúde.

Da Organização dos Serviços:

• garantir a participação das nações indígenas 
através de seus representantes, na 
formulação da política, no planejamento, na 
gestão, na execução e na avaliação das ações 
e dos serviços de saúde (destaque meu).

Do Acesso e da Qualidade dos Serviços

Da Política de Recursos Humanos

Do Sistema de Informação

Fonte: adaptado de CEBES. A Saúde do Índio. Saúde em Debate, edição especial, 1988.
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Quadro 2 – Membros representantes da Comissão Intersetorial de Saúde do Índio (Cisi) presentes na 
reunião de instalação da comissão – 22 set. 1992

Organização Membro representante

R
ep

re
se

nt
an

te
s 

es
ta

ta
is Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde Marcos Antonio Monteiro Guimarães

Ministério da Saúde/Fundação Oswaldo Cruz/Escola 
Nacional de Saúde Pública

Ausente

Ministério da Justiça/Fundação Nacional do Índio Deurides Ribeiro Navega Cruz

Ministério da Educação/Escola Paulista de Medicina Douglas Antonio Rodrigues

Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República Ausente

R
ep

re
se

nt
an

te
s 

so
ci

et
ai

s Associação Brasileira de Antropologia (ABA) Ausente

União das Nações Indígenas (UNI) Ausente

Aliança dos Povos da Floresta Ausente

Confederação Nacional dos Bispos/Conselho Indigenista 
Missionário (CNBB/Cimi)

Mirthes Versiani dos Anjos

Fundação Universidade do Amazonas (FUA) Alba Lucy Giraldo Figueroa

Conselho Nacional de Saúde Mozart de Abreu e Lima

Fonte: adaptado da ata da Reunião de Instalação da Cisi, setembro de 1992.

Quadro 3 – Membros indígenas na Comissão Intersetorial de Saúde do Índio (Cisi) – 1992-1995 

Ata Data Coordenador Secretaria Indígenas membros Organização Indígenas convidados Organização

1 22 set. 
1992

Mozart de 
Abreu e Lima 
(CNS)

Alba Figueroa 
(FUA)

2 21 out. 
1992

Marcos 
Antonio 
Monteiro 
Guimarães 
(FNs-Cosai)

Alba Figueroa 
(FUA)

Nailton Muniz de 
Andrade

Apinb

Waldir Tobias (Macuxi) CIR-RR

Severo Ferreira 
(Guarani) 

Caguateka/
Conselho de 
Articulação 
Guarani, Terena 
e Kaiwá 

Orlando Melgueiro da 
Silva (Baré)

Coaib

Célio dos Santos 
Francisco (Terena)

Comitê Terena

José Souza da Silva UNI-AC
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Ata Data Coordenador Secretaria Indígenas membros Organização Indígenas convidados Organização

3 18 nov. 
1992

Marcos 
Antonio 
Monteiro 
Guimarães 
(FNs-Cosai)

Alba Figueroa 
(FUA)

Biraci Brasil  MPIVJ-AC Nailton Muniz de 
Andrade

Bahia

José Souza da Silva UNI-AC

Bruno Ferreira Onisul

Celina Cadena da Silva Coiab

4 16 e 
17 dez. 
1992

Marcos 
Antonio 
Monteiro 
Guimarães 
(FNs-Cosai)

Alba Figueroa 
(FUA)

Biraci Brasil MPIVJ-AC José Orestes do 
Nascimento

Conselho 
Indígena de 
Santa Catarina

Andila Inácio Belfort Posto Indígena 
Ligeiro (RS)

Mário de Camila 
(Terena)

Posto Indígena 
Kopenoti Avaí e 
Vereador

Claudinei Marcolino 
(Guarani)

Posto Indígena 
Nimuendaju 
Avaí (SP)

Neri Kame Si Ribeiro Funai, Passo 
Fundo (RS)

5 10 e 11 
mar. 
1993

Ulisses 
Confalonieri 
(Fiocruz)

Alba Figueroa 
(FUA)

Biraci Brasil MPIVJ-AC

Nailton Muniz de 
Andrade

Capoib

José Souza da Silva UNI-AC

6 27 e 
28 abr. 
1993

Ulisses 
Confalonieri 
(Fiocruz)

Alba Figueroa 
(FUA)

Biraci Brasil MPIVJ-AC Maiowe Kayabi Representante 
dos monitores 
indígenas de 
saúde do Parque 
Indígena do 
Xingu

Nailton Muniz de 
Andrade

Capoib Sergio Mbia Guarani

José Souza da Silva UNI-AC Pedro Salles (Kaingang) UNI-Sul

Clóvis Ambrósio CIR-RR

7 23 e 
24 jun. 
1993

Ulisses 
Confalonieri 
(Fiocruz)

Alba Figueroa 
(FUA)

José Souza da Silva UNI-AC Pedro Mendes Gabriel 
(Tikuna)

Amazonas

Clóvis Ambrósio CIR-RR Cláudio Pereira Mura Coiab

Darcy Duarte Comapa 
(Marubo)

Civaja-AM

João Pereira da Silva Roraima

Braz de Oliveira França Foirn-AM

Quadro 3 – Membros indígenas na Comissão Intersetorial de Saúde do Índio (Cisi) – 1992-1995 
(continuação)
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Ata Data Coordenador Secretaria Indígenas membros Organização Indígenas convidados Organização

8 11 e 
12 ago. 
1993

Ulisses 
Confalonieri 
(Fiocruz)

Alba Figueroa 
(FUA)

Nailton Muniz de 
Andrade

Comissão 
LE-NE

Jupira Terena Coordenadora 
do Movimento 
de Mulheres 
Indígenas 
Guarani

José Souza da Silva UNI-AC Maiowe Kayabi Xingu

Francisca das Chagas 
Corrêa

UNI (supl.)

Clóvis Ambrósio CIR-RR

9 23 e 
24 set. 
1993

Ulisses 
Confalonieri 
(Fiocruz)

Alba Figueroa 
(FUA)

Nailton Muniz de 
Andrade

Capoib

José Souza da Silva UNI-AC

10 8 e 9 
nov. 
1993

Ulisses 
Confalonieri 
(Fiocruz)

Sem inform. Nailton Muniz de 
Andrade

Capoib

Clóvis Ambrósio CIR/RR

11 11 e 
12 abr. 
1994

Ulisses 
Confalonieri 
(Fiocruz)

Sem inform. Wilson Jesus de Souza Comissão 
LE-NE
Capoib

Clóvis Ambrósio CIR-RR

12 11 e 12 
maio 
1994

Ulisses 
Confalonieri 
(Fiocruz)

Sem inform. Clóvis Ambrósio CIR-RR

13 6 jun. 
1994

Ulisses 
Confalonieri 
(Fiocruz)

Sem inform. José Souza da Silva UNI-AC Sebastião Manchinery Coiab

Wilson Jesus de Souza Comissão 
LE-NE
Capoib

Antonio Araujo da Silva UNI-AC

João Sateré Capoib

14 30 jun. 
e 1 jul. 
1994

Ulisses 
Confalonieri 
(Fiocruz)

Sem inform. Wilson Jesus de Souza Comissão 
LE-NE
Capoib

Sebastião Manchinery Coiab

Clóvis Ambrósio CIR-RR

15 28 e 
29 jul. 
1994

Ulisses 
Confalonieri 
(Fiocruz)

Sem inform. Antonio Araujo da 
Silva

UNI-AC José Frederico da Silva 
(Fulni-ô)

Associação 
Indígena 
Comunitária 
Fowha-
Pypny-So, PE

Clóvis Ambrósio CIR-RR

Quadro 3 – Membros indígenas na Comissão Intersetorial de Saúde do Índio (Cisi) – 1992-1995 
(continuação)
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Ata Data Coordenador Secretaria Indígenas membros Organização Indígenas convidados Organização

16 25 e 
26 ago. 
1994

Ulisses 
Confalonieri 
(Fiocruz)

Sem inform. Antonio Araujo da 
Silva

UNI-AC João Sateré Capoib

Wilson Jesus de Souza Comissão 
LE-NE
Capoib

Julião Viana Pereira CIR-RR

17 29 e 
30 set. 
1994

Ulisses 
Confalonieri 
(Fiocruz)

Sem inform. Antonio Araujo da 
Silva

UNI-AC

Wilson Jesus de Souza Comissão 
LE-NE
Capoib

18 24 e 
25 nov. 
1994

Ulisses 
Confalonieri 
(Fiocruz)

Sem inform. Celina Cadena da Silva Coiab Osmar Júlio Pataxó Aldeia 
Caramuru-NE

Antonio Araujo da 
Silva

UNI-AC

Wilson Jesus de Souza Comissão 
LE-NE 

Clóvis Ambrósio CIR-RR

19 17 e 18 
maio 
1995

Ulisses 
Confalonieri 
(Fiocruz)

Sem inform. André da Cruz Coiab

Clóvis Ambrósio CIR-RR

20 16 e 
17 ago. 
1995

Ulisses 
Confalonieri 
(Fiocruz)

Sem inform. Antonio Araújo da 
Silva

UNI-AC

Clóvis Ambrósio CIR-RR

Fonte: adaptado das atas da Cisi, 1ª à 20ª reuniões.

Observação: A grafia dos nomes dos indígenas e o pertencimento à organização variaram no registro das atas, 
porém neste quadro padronizei as informações.

Organizações indígenas (por ordem alfabética de sigla)

Apinb: Articulação dos Povos Indígenas do Norte do Brasil; Capoib: Conselho de Articulação do Povos e 
Organizações Indígenas do Brasil; CIR-RR: Conselho Indígena de Roraima; Civaja-AM: Conselho Indígena do Vale 
do Javari; Coiab: Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira; Comissão LE-NE: Comissão 
de Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste e Leste; Foirn-AM: Federação das Organizações Indígenas do 
Rio Negro; MPIVJ-AC: Movimento dos Povos Indígenas do Vale do Juruá-Acre; Onisul: Organização das Nações 
Indígenas do Sul; UNI: União das Nações Indígenas; UNI-AC: União das Nações Indígenas do Acre e Sul do 
Amazonas; UNI-Sul: União das Nações Indígenas do Sul.

Outras siglas - CNS: Conselho Nacional de Saúde; FNs-Cosai: Fundação Nacional de Saúde-Coordenação de 
Saúde do Índio; Fiocruz: Fundação Oswaldo Cruz; FUA: Fundação Universidade do Amazonas; Funai: Fundação 
Nacional do Índio.

Quadro 3 – Membros indígenas na Comissão Intersetorial de Saúde do Índio (Cisi) – 1992-1995 
(continuação)
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Quadro 4 – Reestruturação da Comissão Intersetorial de Saúde do Índio (Cisi) – Out. 1996

Número de 
representantes

Organizações

Órgãos executivos

Fundação Nacional de Saúde-Coordenação 
de Saúde do Índio (FNS-Cosai)

1 FNS-Cosai

Fundação Nacional do Índio (Funai) 1 Funai

Órgão de pesquisa, ensino e/ou extensão que desenvolvem projetos institucionais de saúde indígena

Instituição de ensino superior 2 Universidade Federal de São Paulo
Fundação Universidade do Amazonas

Instituição de pesquisa e desenvolvimento 
de ciência e tecnologia

1 Fundação Oswaldo Cruz 

Entidades da sociedade civil

Entidades indigenistas 1 Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil/Conselho Indigenista 
Missionário

Entidades científicas 1 Associação Brasileira de Antropologia

Usuários

Amazônia Ocidental/Amazônia Oriental 1 União das Nações Indígenas do Acre e 
Sul do Amazonas

Amazônia Meridional 1 Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira

Amazônia Setentrional 1 Conselho Indígena de Roraima

Leste-Nordeste/Sul 1 Articulação dos Povos Indígenas do 
Nordeste, Minas Gerais e Espírito 
Santo

Fonte: adaptado da ata da reunião de 1 e 2 out. 1996 da Cisi e da resolução n. 197, de 10 out. 1996 (CONSELHO 
NACIONAL DE SAÚDE. Resolução n. 197, de 10 out. 1996. Estabelece que a composição da Cisi passa a ter a 
seguinte representação. Diário Oficial da União, Brasília, 1996. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/
resolucoes/reso_96.htm>. Acesso em: 22 out. 2019).
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Quadro 5 – Organizações indígenas e lideranças que ocuparam a representação na Comissão Intersetorial 
de Saúde do Índio (Cisi) – Nov. 1992 a jun. 1997

Organização indígena Indígena representante Número de 
vezes que 
participou*

Movimento dos Povos Indígenas do Vale do 
Juruá-Acre (MPIVJ-AC)

Biraci Brasil 4

Conselho de Articulação do Povos e Organizações 
Indígenas do Brasil (Capoib)

Nailton Muniz de Andrade** 5

União das Nações Indígenas do Acre e Sul do 
Amazonas (UNI-AC)

José Souza da Silva*** 7

Antonio Araujo da Silva‡ 5

Conselho Indígena de Roraima (CIR-RR) Clóvis Ambrósio 12

Julião Viana Pereira 1

Comissão de Articulação dos Povos Indígenas do 
Nordeste e Leste (Comissão LE-NE) e Capoib

Wilson Jesus de Souza‡‡ 7

União das Nações Indígenas (UNI) Francisca das Chagas Corrêa 1

Coordenação das Organizações Indígenas da 
Amazônia Brasileira (Coiab)

Celina Cadena da Silva‡‡‡ 1

André da Cruz 1

Maria do Carmo Trindade Serra± 1

Fonte: adaptado das atas da Cisi (1ª à 20ª reuniões; reunião de reestruturação out. 1996) e do Boletim da Cisi 
(1997).

* Considerando da 1ª à 20ª reuniões e a reunião de reestruturação, em outubro de 1996.

** Ainda esteve presente na 1ª e 2ª reuniões como convidado. Em diferentes atas, também é descrito como 
representante da Articulação dos Povos Indígenas do Norte do Brasil (Apinb) e da Comissão de Articulação dos 
Povos Indígenas do Nordeste e Leste (Comissão LE-NE).

*** Também esteve presente na 1ª e 2ª reuniões como convidado.

‡ Ainda participou da 13ª reunião como convidado.

‡‡ Na reunião de reestruturação (outubro de 1996), representou a Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, 
Minas Gerais e Espírito Santo (Apoinme), mantendo essa representação segundo o Boletim da Cisi (1997).

‡‡‡ Ainda participou da 3ª reunião como convidada.

± Segundo o Boletim da Cisi (1997), foi designada membro representante na Cisi.
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Quadro 6 – Resumo do teor relativo ao tema “participação indígena” no Relatório Final da 2ª Conferência 
Nacional de Saúde para os Povos Indígenas – 1993

Relatório Final da 2ª Conferência

Introdução (...) participação de 200 delegados, indígenas e não indígenas, seguindo a 
recomendação de que os usuários constituiriam 50% dos delegados do evento 
(destaque meu).

Este processo [II CNSPI] tentou contemplar o momento histórico do contato 
interétnico, sendo que muitas entidades indígenas já estão organizadas e participam 
do processo decisório na política indigenista do país (destaque meu).

Dos princípios gerais Para que sejam garantidas as diretrizes de descentralização, universalização, 
equidade e participação comunitária como princípios do SUS, e para que os povos 
indígenas do país sejam atendidos de acordo com suas especificidades socioculturais 
e sanitárias, é imperativo que se definam políticas públicas setoriais também 
específicas (destaque meu). 

Modelo assistencial: o 
subsistema de saúde para os 
povos indígenas - Princípios

A descentralização é fundamental para garantir a tomada de decisão com 
participação indígena (destaque meu).

Modelo assistencial: o 
subsistema de saúde para os 
povos indígenas - Diretrizes

Os DSEIs serão formados com base em projeto elaborado junto com as comunidades, 
sob a supervisão dos Núcleos Interinstitucionais de Saúde Indígenas (Nisis), e 
com consultores técnicos, se necessário, definirão as atribuições de cada entidade 
(destaque meu). 

• O Distrito Sanitário Especial Indígena deve ser caracterizado por:

• controle social da rede distrital exercido através dos conselhos distritais de Saúde 
Indígena (CDSI), de composição paritária e de caráter deliberativo das ações de 
saúde em sua área de abrangência (destaques meus).

Controle de gestão e 
participação indígena, 
em relação à Comissão 
Intersetorial de Saúde do 
Índio (Cisi)

Ampliar a representação indígena na Cisi para seis representantes indígenas, 
sendo um por Macrorregional (Amazônia Ocidental, Amazônia Oriental, Nordeste, 
Leste, Sul-Sudeste e Centro-Oeste), devendo um deles ser o representante da Cisi 
no Conselho Nacional de Saúde. O representante indígena no CNS teria entre suas 
atribuições a de defender as propostas da Cisi naquele órgão (destaque meu).

Controle de gestão e 
participação indígena, 
em relação aos Núcleos 
Interinstitucionais de Saúde 
Indígena (Nisis)

Garantir a imediata implantação de todos os Nisis no país, com representação 
paritária entre usuários e prestadores de serviços de saúde (destaques meus).

Recursos humanos: formação, 
seleção e perspectivas de 
carreira dos profissionais 
da saúde indígena nas 
instituições públicas - Da 
contratação

Criação pelo Nisi de uma comissão paritária, composta por profissionais 
e representantes indígenas, para a avaliação da situação de saúde, com o 
levantamento dos recursos humanos existentes nas instituições envolvidas na 
atenção à saúde indígena e da necessidade de contratação de pessoal para os 
distritos sanitários (destaque meu).

Sistemas tradicionais de  
saúde - Diretrizes

Criar um grupo paritário de trabalho para estudo e acompanhamento da coexistência 
dos dois sistemas médicos, dentro de cada distrito sanitário, para adequar as ações 
de saúde à cultura de cada povo (destaque meu).

Fonte: adaptado de II CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE PARA OS POVOS INDÍGENAS. Relatório Final. 1993. 
Brasília: Biblioteca do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), 1993. 
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Quadro 7 – Principais assuntos relacionados à saúde indígena debatidos no plenário do Conselho Nacional 
de Saúde e resoluções ou recomendações aprovadas – 1991-2000

Assunto Reunião ordinária Resolução ou recomendação

Criação, representação e composição da 
Comissão Intersetorial de Saúde do Índio

7ª, 29 e 30 out. 1991
20ª, 2 e 3 dez. 1992
37ª, 6 e 7 jul. 1994
86ª, 5 e 6 maio 1999
88ª, 7 e 8 jul. 1999

Resol. n. 11, de 31 out. 1991
Resol. n. 34, de 23 dez. 1992
Resol. n. 123, de 7 jul. 1994
Resol. n. 197, de 10 out. 1996
Resol. n. 293, de 8 jul. 1999

Funcionamento da Comissão Intersetorial 
de Saúde do Índio (reativação e Plano de 
Trabalho) 

56ª, 12 e 13 jun. 1996
59ª, 9 e 10 out. 1996
88ª, 7 e 8 jul. 1999

Resol. n. 114, de 6 jun. 1994
Resol. n. 198, de 10 out. 1996

Representação indígena no Conselho 
Nacional de Saúde

61ª, 4 e 5 dez. 1996
81ª, 7 e 8 out. 1998
82ª, 4 e 5 nov. 1998

Decreto n. 23/1991 27ª, 4 e 5 ago. 1993

Decreto n. 1.141/1994 36ª, 8 e 9 jun. 1994
37ª, 6 e 7 jul. 1994
46ª, 5 e 6 jul. 1995
61ª, 4 e 5 dez. 1996
83ª, 2 e 3 dez. 1998

Resol. n. 120, de 7 jul. 1994
Recom. n. 18, de 5 dez. 1996
Recom. n. 38, de 3 dez. 1998

Problemas político-institucionais entre 
Fundação Nacional do Índio e Fundação 
Nacional de Saúde

24ª, 5 e 6 maio 1993 Resol. n. 61, de 6 maio 1993

Adequação da Fundação Nacional de Saúde e 
denúncias contra esta instituição

67ª, 2 e 3 jul. 1997
69ª, 3 e 4 set. 1997
73ª, 4 e 5 fev. 1998
74ª, 4 e 5 mar. 1998
79ª, 5 e 6 ago. 1998
94ª, 9 e 10 fev. 2000

Modificações no Estatuto do Índio 22ª, 3 a 5 mar. 1993
37ª, 6 e 7 jul. 1994
46ª, 5 e 6 jul. 1995

Resol. n. 45, de 3 mar. 1993
Resol. n. 121, de 7 jul. 1994

Autogestão indígena 24ª, 5 e 6 maio 1993 Resol. n. 56, de 6 maio 1993

Modelo de atenção à saúde indígena e 
Distritos Sanitários Especiais Indígenas

22ª, 3 a 5 mar. 1993
81ª, 7 e 8 out. 1998
88ª, 7 e 8 jul. 1999

Resol. n. 46, de 3 mar. 1993
Recom. n. 34, de 3 dez. 1998
Recom. n. 39, de 3 dez. 1998

Recursos humanos para a saúde indígena 24ª, 5 e 6 maio 1993
31ª, 1 e 2 dez. 1993
46ª, 5 e 6 jul. 1995
88ª, 7 e 8 jul. 1999

Resol. n. 55, de 6 maio 1993
Resol. n. 59, de 6 maio 1993

1º Fórum Nacional de Saúde Indígena 24ª, 5 e 6 maio 1993 Resol. n. 58, de 6 maio 1993
Resol. n. 60, de 6 maio 1993

2º Fórum Nacional de Saúde Indígena 83ª, 2 e 3 dez. 1998 Recom. n. 33, de 3 dez. 1998
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Assunto Reunião ordinária Resolução ou recomendação

Núcleos Interinstitucionais de Saúde 
Indígena

24ª, 5 e 6 maio 1993 Resol. n. 57, de 6 maio 1993

2ª Conferência Nacional de Saúde para os 
Povos Indígenas

22ª, 3 a 5 mar. 1993
23ª, 14 e 15 abr. 1993
24ª, 5 e 6 maio 1993
27ª, 4 e 5 ago. 1993
29ª, 6 e 7 out. 1993
35ª, 4 e 5 maio 1994
36ª, 8 e 9 jun. 1994
38ª, 3 e 4 ago. 1994

Resol. n. 54, de 6 maio 1993

Projeto de Lei n. 4.681, do deputado federal 
Sergio Arouca

46ª, 5 e 6 jul. 1995
70ª, 30 set. e 1 out. 1997
92ª, 10 nov. 1999

3ª Conferência Nacional de Saúde para os 
Povos Indígenas

61ª, 4 e 5 dez. 1996
67ª, 2 e 3 jul. 1997
101ª, 13 e 14 set. 2000

Recom. n. 16, de 5 dez. 1996
Resol. n. 305, de 14 set. 2000
Resol. n. 306, de 15 dez. 2000

Política Nacional de Atenção à Saúde 
Indígena

67ª, 2 e 3 jul. 1997
88ª, 7 e 8 jul. 1999
94ª, 9 e 10 fev. 2000
100ª, 10 e 11 ago. 2000
103ª, 8 e 9 nov. 2000

Problemas relacionados a doenças em 
comunidades indígenas

39ª, 31 ago. e 1 set. 1994
40ª, 19 e 20 out. 1994
41ª, 16 e 17 nov. 1994
73ª, 4 e 5 fev. 1998
74ª, 4 e 5 mar. 1998
75ª, 1 e 2 abr. 1998

Ações de saúde realizadas por agências 
missionárias

61ª, 4 e 5 dez. 1996 Recom. n. 19, de 5 dez. 1996

Ética em pesquisa com população indígena 58ª, 7 e 8 ago. 1996
64ª, 2 e 3 abr. 1997
67ª, 2 e 3 jul. 1997
72ª, 4 e 5 dez. 1997
82ª, 4 e 5 nov. 1998
95ª, 15 e 16 mar. 2000
96ª, 5 e 6 abr. 2000
98ª, 7 e 8 jun. 2000

Resol. n. 304, de 9 ago. 2000

Fonte: adaptado das atas, resoluções e recomendações do Conselho Nacional de Saúde, período 1991-2000. 

Quadro 7 – Principais assuntos relacionados à saúde indígena debatidos no plenário do Conselho Nacional 
de Saúde e resoluções ou recomendações aprovadas – 1991-2000 (continuação)




