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-Relatório de Atividades:

1. Introdução

O Grupo de Trabalho Saúde Indígena (GTSI) foi regulamentado pela Portaria nº

01/2012, de 29 de agosto de 2012. No exercício de suas atribuições, o GTSI pode, ainda,

escolher temas prioritários no seu âmbito de atuação, visando à solução dos problemas que

estejam afetando as populações indígenas.

2. Temas acompanhados durante 2014

Foram objeto de acompanhamento pelo GT, em 2014, os seguintes temas:

2.1  Cumprimento  do  Acordo  Judicial  para  realização  do  concurso  para  os  cargos  de

profissionais de saúde indígena

Como desdobramento das reuniões realizadas ao longo de 2012  e 2013, em

2014 foi  ajuizada,  pelo  Ministério  Público  do Trabalho,  com acompanhamento de todas as

etapas pelo Grupo de Trabalho, a execução do Termo de Conciliação Judicial, visando obrigar a

União ao cumprimento da realização do concurso público para profissionais de saúde indígena.

No âmbito do processo de execução foi estabelecido prazo para as partes realizarem reuniões,
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no  intuito  de  analisar  a  possibilidade  de  acordo  para  realização  do  concurso.  Em 7  de

novembro de 2014, foi realizada reunião, na 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, com a

coordenadora  da  6ª  CCR,  Deborah  Duprat,  o  procurador  do  trabalho  responsável  pela

condução do processo no âmbito trabalhista  e com a  Secretaria Especial de Saúde Indígena

(Sesai), representada pelo secretário Antônio Alves. Na oportunidade, ficou acordado que a

Sesai faria processo seletivo simplificado para possibilitar a contratação dos profissionais de

saúde indígena.

2.2 Criação do Instituto Nacional de Saúde Indígena

No  segundo semestre  de  2014,  a  Sesai  encaminhou proposta  de  criação  do

Instituto Nacional de Saúde Indígena, que se constituiria como serviço social autônomo, ou

seja, pessoa jurídica de direito privado, o que surge como alternativa do governo para não dar

cumprimento ao  Termo de Conciliação Judicial (TCJ) firmado perante a Justiça do Trabalho.

Como  benefícios  da  criação  de  tal  ente,  a  Sesai  apresenta  facilidade  de  contratação  de

profissionais, sem a necessidade de concurso público, e a maior agilidade de aquisição de

medicamentos  e  insumos  para  atividades  de  saúde  indígena,  sem  a  regência  da  Lei  nº

8.666/93.

De acordo com a própria apresentação do governo, “a proposta de um novo

modelo  de  gestão  da  saúde  indígena  pretende  dar  mais  agilidade  aos  processos

administrativos e às contratações de profissionais que atuam junto aos povos indígenas. O

projeto idealizado pelo Ministério da Saúde – em parceria com o Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão – ficará responsável pela execução das ações que integram a Política

Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI) definida pela Secretaria Especial

de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Saúde.” 1

Visualizando  diversos  problemas  na  proposta,  o  GTSI  elaborou,  em 08  de

setembro de 2012, com o Ministério Público do Trabalho, nota, divulgada em 9 de setembro de

2014  e  disponível  em:  <http://6ccr.pgr.mpf.mp.br/destaques-do-site/6a-camara-de-

coordenacao-e-revisao-divulga-nova-nota-publica-sobre-a-criacao-do-insi>.  Dentre  os  itens

abordados, demonstrou-se  que:  a  proposta  representaria  retrocesso  nas  conquistas  já

alcançadas do Sistema Único de Saúde (SUS); significaria privatização da execução da saúde

indígena,  o  que  viola  a  Constituição  da  República  de  1988;  o  modelo  poderia  suscitar

alegações  de  falta  de  atribuição  do  MPF  para  investigar  temas  relativos  à improbidade  e

crimes; fragilizaria o controle social;  a proposta não havia sido  tratada  na 5ª Conferência

Nacional de Saúde Indígena; as premissas que fundavam a proposta seriam falsas, seja acerca

dos moldes  em que deveria o concurso público ser realizado, seja nas supostas vantagens

trazidas pelo Insi; e, por fim, não teria sido submetida à consulta prévia, livre e informada,

conforme prevê a Convenção 169 da OIT.

1 Disponível  em:  <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-
ministerio/principal/secretarias/secretaria-sesai/mais-sobre-sesai/14416-insi.>. Acesso em 20 de jan.
2015, às 14:46.
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A publicação da nota em tempo hábil,  em 9 de setembro de 2014,  impediu a

imediata  aprovação  da  proposta  pelo  Conselho  Nacional  de  Saúde,  que  deliberou  pelo

adiamento de análise da proposta, exigindo a presença dos presidentes de Conselhos Distritais

Indígenas (Condisis) contrários à proposta  – que não estavam presentes na  oportunidade –,

além de realização de oficina,  com intuito  de analisar melhor  a proposta e apresentar  os

detalhes do modelo.

No intuito de garantir  o adequado debate entre MPF e os diversos Condisis, o

GTSI expediu ofício circular aos procuradores com atuação na matéria para que dialogassem

com os órgãos de controle social, apresentando os diversos problemas da criação do Insi nos

moldes propostos pela Sesai.

A pronta atuação da 6ª Câmara  e do GTSI fomentou o debate e os estudos

acerca da proposta, impedindo a aprovação sem transparência, conforme se descortinava. Até

o  fim do  ano,  em razão  desse  acompanhamento,  não  houve  aprovação  do  instituto  nem

remessa de projeto de lei ou elaboração de medida provisória, embora se tenha notícias de

que, mesmo após o acordo acerca do processo seletivo, realizado  em 08 de novembro de

2014,  não  houve  recuo  do  governo  na  intenção  de  aprovação  do  instituto,  o  que  exigirá

acompanhamento do MPF em 2015.

Metas para 2015

O presente Plano de Ação tem por objetivo estabelecer as atividades a  serem

desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho Saúde Indígena (GTSI) durante 2015 e tem por base as

deliberações tomadas nas reuniões ocorridas e nas decisões adotadas pelo GTSI  nos anos

anteriores.

1. Reuniões Ordinárias: o GTSI realizará três reuniões ordinárias em 2015: em fevereiro, junho

e novembro. A reunião prevista para fevereiro terá como objeto de discussão a elaboração de

projeto finalístico na área do controle social, estudo de medidas em face da possível criação do

Instituto Nacional de Saúde Indígena e estratégias para cumprimento do Plano de Ação de

2015. Com intuito de propiciar qualificação dos procuradores da República, conjuntamente com

os órgãos de controle social, para atuação em temáticas de saúde indígena, serão definidos

outros  encaminhamentos  que  possam contribuir,  a  exemplo  de  elaboração  de  manual  de

atuação específico sobre a temática e enviar proposta de curso  para a Escola Superior do

Ministério Público da União (ESMPU). Na mesma reunião será encaminhada requisição, via GT

ou  por  meio  dos  procuradores  naturais  (modo  a  ser  deliberado  em reunião), à  Sesai  de

informações acerca da  estruturação e  composição dos órgãos de controle  social  da saúde

indígena, visando subsidiar a atuação dos membros e do próprio GTSI nessa área. Na reunião

prevista para julho de 2015 serão debatidos os resultados iniciais do projeto finalístico sobre

controle social e necessidades de eventuais ajustes, além de novas ações coordenadas na área

de saúde. Também será, na mesma oportunidade, deliberado  acerca do encontro temático



sobre saúde indígena em Novo Airão-AM. Por fim, na terceira reunião, prevista para novembro,

serão analisados os resultados obtidos em 2015 e aprovado o Plano de Ação de 2016.

2. Encontro Temático:  em  setembro de 2015, o GTSI realizará encontro temático em Novo

Airão-AM, com a participação de procuradores da República que atuem na matéria indígena,

quando serão debatidos temas atuais da  saúde indígena, com a exposição de membros do

MPF, de autoridades governamentais, especialistas e lideranças indígenas.

3. Audiência Pública:  o GTSI fará, no primeiro semestre de 2015, em local a ser definido,

audiência pública sobre a  importância do controle social e da atuação conjunta deste com o

Ministério Público Federal, com vistas a garantir melhorias na saúde indígena.

4.  Conclusão  e  publicação  de  nova  edição  do  manual  de  atuação  em  saúde  indígena:

consolidar o trabalho de elaboração de nova edição do manual de atuação indígena.

5. Temas que deverão ser acompanhados durante 2015:

a)  cumprimento  do  Acordo  Judicial  para  realização  do  concurso/processo  seletivo  para  os

cargos de profissionais de saúde indígena e demais desdobramentos;

b) acompanhamento das fiscalizações realizadas pela Controladoria-Geral da União (CGU) na

Sesai e nos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs);

c) acompanhamento da questão envolvendo a regularização das pistas de pouso em áreas

indígenas;

d) criação de políticas públicas de saúde para os agravos envolvendo o alcoolismo e o uso de

drogas ilícitas em áreas indígenas;

e) aprovação e execução de projeto finalístico relacionado ao controle social;

f)  acompanhamento dos encaminhamentos do governo  que objetivem aprovar a criação do

Instituto Nacional de Saúde Indígena, e demais consequências provenientes dessa medida.


