HISTÓRICO DO PAPEL DA FUNAI NA SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS
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1986 - I Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio (proposição de um modelo
de atenção diferenciado, sendo os Distritos Sanitários Especiais Indígenas a base de
uma organização dos serviços de saúde).
1988 - Constituição Federal: reconhece aos Povos Indígenas suas especificidades
étnicas e culturais e seus direitos territoriais.
1990 - Lei nº 8.080: dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes (...)
Regulamenta o SUS, cujos princípios foram definidos na CF de 1988.
4 de fevereiro de 1991- Decreto Presidencial nº 23: transferência para o Ministério da
Saúde a responsabilidade pela Coordenação das ações de saúde destinadas aos Povos
Indígenas, estabelecendo os Distritos Sanitários Especiais Indígenas como a base de
uma organização dos serviços de saúde. Foi então criada, no Ministério da Saúde, a
Coordenação de Saúde do Índio (COSAI), subordinada ao Departamento de Operações
(DEOPE), da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), com a atribuição de implementar
o novo modelo de atenção à saúde indígena.
13 de outubro de 1991- Resolução 11 do Conselho Nacional de Saúde: criação da
Comissão Intersetorial de Saúde do Índio (CISI/CNS), tendo como principal atribuição
assessorar o CNS na elaboração de princípios e diretrizes de políticas governamentais
no campo da saúde indígena.
1993 - 2ª Conferência Nacional de Saúde para os Povos Indígenas (proposição de um
modelo de atenção diferenciado).
1994 - Decreto Presidencial nº 1.141: revoga o Decreto Presidencial nº 23, de 1991,
constituindo uma Comissão Intersetorial de Saúde (CIS), com a participação de vários
Ministérios relacionados com a questão indígena, sob a coordenação da Funai. Na
prática, o Decreto devolve à Funai a coordenação das ações de saúde à Funai. A CIS
aprovou o "Modelo de Atenção Integral à Saúde do Índio", que atribuía à Funai a
recuperação da saúde dos índios doentes, e a prevenção, ao Ministério da Saúde (ações
de imunização, saneamento, formação de recursos humanos e controle de endemias).
De 1994 a 1999: Funasa e Funai dividiram a responsabilidade sobre a atenção à saúde
indígena, passando a executar cada uma, parte das ações, de forma fragmentada e
conflituosa. Ambas já tinham estabelecido parcerias com municípios, organizações
indígenas e não-governamentais, universidades, instituições de pesquisa e missões
religiosas. Os convênios celebrados, no entanto, tinham pouca definição de objetivos e
metas a serem alcançados e de indicadores de impactos sobre a saúde da populações
indígenas.
29 de julho de 1999 - Medida Provisória nº 1.911-8: trata da organização da Presidência
da República e dos Ministérios, onde está incluída a transferência de recursos humanos
e outros bens destinados às atividades de assistência à saúde da Funai para a Funasa.
27 de agosto de 1999 - Decreto nº 3.156: dispõe sobre as condições de assistência à
saúde dos Povos Indígenas, no âmbito do SUS, pelo Ministério da Saúde(...).
23 de setembro de 1999 - Lei nº 9.836: acrescenta dispositivos à Lei nº 8.080 (criação
do SUS) e institui o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (Sasi-SUS).
2001 - 3ª Conferência Nacional de Saúde Indígena.
31 de janeiro de 2002 - Portaria nº 254: aprova a Política Nacional de Atenção à Saúde
dos Povos Indígenas (PNASPI).
2006 - 4ª Conferência Nacional de Saúde Indígena.
2010 - Criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai/MS).
5 de junho de 2012 - Decreto nº 7.747: Institui a Política Nacional de Gestão Territorial e
Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI).
27 de dezembro de 2012 - Portaria nº 1.733/2012: Regimento Interno da Funai: Criação
da Coordenação de Articulação e
Acompanhamento das Ações de Saúde e
Segurança Alimentar (Coasa/CGPDS).
2013 - 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena.
2015 - PPA 2016-2019 - Iniciativa 04LT: normatizar o acompanhamento da saúde
indígena pela Funai.
17 de julho de 2017 - Portaria nº 666: novo regimento interno da Funai: Coasa vira
Coordenação de Acompanhamento de Saúde Indígena (Coasi-CGPDS).
2018: I Oficina sobre o papel da Funai na Saúde dos Povos Indígenas.
2018-2019: 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena (em andamento).

