
5 SAÚDEINDÍGENA

A saúde não é um processo isolado e pessoal, mas está conectado a tudo a sua volta. 
Pode-se pensar o planeta como um organismo, e nele todos os seres vivos são 
pequenas partes. 

Ter saúde é poder alimentar o corpo e o espírito, ter liberdade para andar, sonhar, 
dançar, sorrir, pescar, fazer roça e caçar. 

Cada um possui costumes próprios, tradições 
milenares diferentes, línguas e histórias particulares. 
Não existe uma forma genérica de se referir a todos. 
Essas especi�cidades tornam fundamental a 
existência do subsistema de saúde indígena, com 
pro�ssionais capacitados para entender e respeitar 
todos. O desa�o que ainda não foi plenamente 
alcançado é garantir o acesso à saúde, seja para 
indígenas habitantes das cidades ou não.

Em 2009, notícias sobre a alta mortalidade infantil em áreas indígenas geraram 
comoção nacional e pressão por atitudes do Congresso Nacional. O TCU foi acionado 
e realizou uma auditoria operacional na FUNASA, para veri�car a efetividade na 
aplicação de recursos federais em ações assistenciais e de saúde aos povos indígenas 
nos DSEIs (Distritos Sanitários Especiais Indígenas).

Foram constatados problemas na função da União como principal executor das ações 
do Subsistema de Saúde Indígena. Foram realizadas determinações detalhadas e 
recomendações para fortalecer o papel principal da União na assistência à saúde dos 
indígenas brasileiros, de modo a aumentar a efetividade do programa e da ação objeto 
da auditoria.
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+300 DE POVOS 
INDÍGENAS

O QUE É SAÚDE INDÍGENA?

POVOS INDÍGENAS NO BRASIL

AUDITORIA SOBRE SAÚDE INDÍGENA E A ATUAÇÃO DA FUNASA



Distribuir os recursos de forma mais equânime entre os DSEIs;

Adotar medidas para garantir que toda a equipe multidisciplinar tenha, dentro do 
possível, um médico, odontólogos e técnicos em saúde bucal, em número su�ciente 
para a quantidade de indígenas da comunidade a ser atendida;

Adotar as medidas necessárias para viabilizar o transporte e a comunicação, a �m de 
garantir o acesso das comunidades indígenas às ações de nível primário, secundário e 
terciário do SUS;

Avaliar a conveniência e oportunidade de transformar os DSEIs em unidades gestoras, 
mediante análise do Ministério da Saúde, e dotá-los de estrutura administrativa.
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