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PARECER JURÍDICO 

 

Interessado: Secretária Municipal de Saúde de Itacarambi 

 

1. Consulta: A Secretária Municipal de Saúde de Itacarambi solicita orientações 
em como proceder com relação ao Incentivo Indígena recebido pelo município 
de Itacarambi diante da seguinte questão: “O incentivo total é no valor de 
R$720.000,00, conforme Portaria Nº 954, De 15 De Maio de 2012 que 
Estabelece Recurso a ser Incorporado ao Limite Financeiro de Média e Alta 
Complexidade do Estado de Minas Gerais e ao Município de Itacarambi (MG), 
segue anexo. A dúvida é que recebemos a solicitação do Prefeito de São João 
das Missões para que contratássemos um médico cirurgião exclusivo para 
atendimento na área indígena.”  
 

2. Fundamentação: 
 
A questão trata da possibilidade de contratação de profissional médico – 
especialidade neurocirurgião – para atendimento exclusivo na área indígena. 
 
A legislação que trata da política de atenção à saúde indígena – o DECRETO Nº 
3.156/1999, dispõe sobre as condições para a prestação de assistência à saúde 
dos povos indígenas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, e determina: 

                Art. 1º  A atenção à saúde indígena é dever da União e será prestada 
de acordo com a Constituição e com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
bjetivando a universalidade, a integralidade e a equanimidade dos serviços de 
saúde. 

(...) 

                Art. 2º  Para o cumprimento do disposto no artigo anterior, deverão 
ser observadas as seguintes diretrizes destinadas à promoção, proteção e 
recuperação da saúde do índio, objetivando o alcance do equilíbrio bio-psico-
social, com o reconhecimento do valor e da complementariedade das práticas 
da medicina indígena, segundo as peculiaridades de cada comunidade, o perfil 
epidemiológico e a condição sanitária: 

(...) 
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Parágrafo único.  A organização das atividades de atenção à saúde das 
populações indígenas dar-se-á no âmbito do Sistema Único de Saúde e efetivar-
se-á, progressivamente, por intermédio dos Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas, ficando assegurados os serviços de atendimento básico no âmbito 
das terras indígenas. 

(...) 

        Art. 3º  O Ministério da Saúde estabelecerá as políticas e diretrizes para a 
promoção, prevenção e recuperação da saúde do índio, cujas ações serão 
executadas pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA. 

 

Diante das considerações trazidas pelo Decreto nº 3156/1999, concluímos que 
o município deve assegurar os serviços de atendimento básico nas terras indígenas. 

Não podemos pressupor que a existência de um neurocirurgião – em terras 
indígenas – seja viável -  haja vista a complexidade das ações exercidas por esse 
profissional e do aparato necessário para a consecução de tais atividades. 

Além do que, o art. 3º do mesmo decreto, menciona que a FUNASA executará 
ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde do índio, e nesse mister, 
podemos concluir, que os devidos encaminhamentos, a procedimentos de alta 
complexidade, serão tratados conjuntamente entre o Ministério da Saúde(União), 
Município, Estado e FUNASA. 

Inobstante, devemos ressaltar que o conceito de exclusividade de médico, não 
cabe aplicação no SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, em consideração aos princípios 
organizativos, especialmente ao Princípio da Universalização,  vejamos: 

• Universalização  - a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas 
e cabe ao Estado assegurar este direito. Neste sentido, o acesso às ações e 
serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, 
raça, renda, ocupação, ou outras características sociais ou pessoais. 
 

3. Conclusão 
Por todo o exposto, entendemos ser inviável a manutenção de médico 
neurocirurgião em área indígena, ante a complexidade das atividades a serem 
desenvolvidas, e também pela observância do Principio da Universalidade, 
norteador do Sistema único de Saúde. 
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Para solução do caso concreto, sugerimos que a atenção de média e alta 
complexidade, necessária ao tratamento dos indígenas, deve ser executada  
 
 
conjuntamente, entre Ministério da Saúde (União), Município, Estado e 
FUNASA, podendo ser pactuadas ações específicas. 
 
É o parecer, s.m.j. 
 
Belo Horizonte, 30 de julho de 2013. 
 

 


