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• Além dos DSEIs, há, ainda, os Polos Base, Casas de Saúde Indígena (Casais) e
postos de saúde.

DSEI – DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA

SESAI – Secretaria Especial de Saúde Indígena
A Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) é a área do Ministério da
Saúde responsável por coordenar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos
Indígenas e todo o processo de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena
(SasiSUS), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Criada em outubro de
2010, a Sesai surgiu a partir da necessidade de reformulação da gestão da saúde
indígena no país, demanda reivindicada pelos próprios indígenas durante as
Conferências Nacionais de Saúde Indígena.
A missão da secretaria é implementar um novo modelo de gestão e de
atenção no âmbito do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, articulado com o
SUS (SasiSUS), descentralizado, com autonomia administrativa, orçamentária,
financeira e responsabilidade sanitária dos 34 Distritos Sanitários Especiais
Indígenas (DSEIs).
Entre as atribuições da Sesai destacam-se:
• Desenvolver ações de atenção integral à saúde indígena e educação em saúde, em
consonância com as políticas e os programas do SUS e observando as práticas de
saúde tradicionais indígenas;
• Planejar e coordenar as ações de saneamento e edificações de saúde indígena;
• Articular com estados e municípios e organizações não-governamentais ações de
atenção à saúde indígena, respeitando as especificidades culturais e o perfil
epidemiológico de cada povo;
• Promover o fortalecimento do Controle Social no Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena.
Para executar essas ações, a estrutura administrativa da Sesai conta com:
• 3 departamentos: Departamento de Gestão da Saúde Indígena (DGESI),
Departamento de Atenção à Saúde Indígena (DASI), Departamento de Saneamento
e Edificações de Saúde (DSESI).
• 34 DSEIs (Distritos Sanitários Especiais Indígenas): unidade gestora
descentralizada do Subsistema, responsável pela execução de ações de atenção à
saúde nas aldeias e de saneamento ambiental e edificações de saúde indígena. Os
Distritos foram divididos por critérios territoriais, tendo como base a ocupação
geográfica das comunidades indígenas. Os DSEIs abrangem mais de um município e
em alguns casos mais de um estado;

O Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) é a unidade gestora
descentralizada do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS). Trata-se de
um modelo de organização de serviços – orientado para um espaço etno-cultural
dinâmico, geográfico, populacional e administrativo bem delimitado –, que
contempla um conjunto de atividades técnicas, visando medidas racionalizadas e
qualificadas de atenção à saúde, promovendo a reordenação da rede de saúde e das
práticas sanitárias e desenvolvendo atividades administrativo-gerenciais necessárias
à prestação da assistência, com o Controle Social.
No Brasil, são 34 DSEIs divididos estrategicamente por critérios territoriais
e não, necessariamente, por estados, tendo como base a ocupação geográfica das
comunidades indígenas. Além dos DSEIs, a estrutura de atendimento conta com
postos de saúde, com os Polos base e as Casas de Saúde Indígena (Casais).

DSEI ARAGUAIA
* Extensão Territorial: 15.375 km²
* Município sede do DSEI: São Félix do Araguaia-MT
•

Nº de Municípios com área indígena: 14 (Quatorze) - Aruanã-GO, Nova America-GO,
Rubiataba-GO, Minaçú-GO, Cocalinho-MT, Formoso do Araguaia-TO, Lagoa da ConfusãoTO, Pium-TO, Sandolândia-TO, Luciara-MT, Santa Terezinha-MT, Confresa-MT, Cana
Brava do Norte-MT e Porto Alegre do Norte-MT.

•

População Indígena: 4.792

•

Etnias: Karajá, Tapirapé, Tapuia, Avá Canoeiro, Krenak, Guarani e Kanela.

* Nº de Polos Base: 04 (Santa Terezinha, Confresa, São Felix do Araguaia e Goiânia)
•

Nº de Aldeias: 30

* Nº de CASAI: 01 (Goiânia-GO)
* Nº de equipes de saúde: 06 (04 EMSI, 01 DSEI e 01 CASAI)
* Meio(s) de transporte utilizado: Carro / Barco / Avião

