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Ordenar a formação de recursos humanos para o Sistema Único de 
Saúde (SUS) por meio do planejamento, coordenação e apoio às 
atividades relacionadas ao trabalho e à educação na área de saúde 

tem sido um compromisso constante do Ministério da Saúde, sobretudo, 
a partir da criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde (SGTES). 

Para garantir o direito à saúde, previsto na Constituição Federal e no âm-
bito de seu escopo de atuação, a SGTES realiza parcerias com as demais 
secretarias do Ministério da Saúde, bem como com as Escolas Técnicas do 
SUS (ETSUS), docentes e profi ssionais de saúde de instituições de ensino 
e de serviços de saúde. A partir dessas parcerias, a SGTES defi ne diretrizes 
para a formação e qualifi cação dos profi ssionais, produzindo materiais di-
dáticos e de apoio ao desenvolvimento dos cursos, sob a coordenação do 
Departamento de Gestão da Educação na Saúde (DEGES)/Coordenação 
Geral de Ações Técnicas da Educação na Saúde. 

Este material é uma ação conjunta entre a Secretaria de Gestão do Tra-
balho e da Educação na Saúde (SGTES) e a Secretaria Especial de Saúde 
Indígena (SESAI) em parceria com a Fiocruz Mato Grosso do Sul, a partir 
do reconhecimento da importância da missão do Agente Indígena de Saúde 
(AIS) e do Agente Indígena de Saneamento (AISAN) no contexto da quali-
fi cação das ações de saúde junto às famílias indígenas.

Os AIS e os AISAN estão distribuídos em todas as regiões do país e con-
tribuem signifi cativamente para os avanços e as melhorias da saúde dos 
povos indígenas brasileiros, principalmente nas ações voltadas à redução 
da mortalidade infantil, cobertura pré-natal, melhorias nas condições sani-
tárias, acesso à água de qualidade, acompanhamento das crianças, vacina-
ção e vigilância à saúde da população indígena em geral.

Esta iniciativa pretende, portanto, contribuir e facilitar o trabalho dos 
AIS e AISAN na desafi adora missão diária de ser um promotor de saúde 
e um agente de cidadania. Com base neste objetivo central, este material 
didático oferece subsídios para a otimização dos seus resultados e melhor 
utilização das ferramentas de trabalho disponíveis. Agradecemos a todas 
e todos que contribuíram para a elaboração do presente material didático, 
trazendo os seus conhecimentos teóricos e práticos, numa construção co-
letiva, democrática e participativa, valorizando mais ainda o resultado fi nal 
do trabalho.

Desejamos, por fi m, que este curso contribua para a qualifi cação dos 
AIS e AISAN, tornando-os mais preparados para o cumprimento de suas 
missões sociais.

SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
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Nesta Unidade, iremos entender mais sobre o con-
ceito de saúde e os principais problemas de saúde 
dos povos indígenas no Brasil. Para isso, começa-

remos refl etindo sobre as diferentes formas de entender 
o que é saúde, nas diferentes culturas. Em seguida, apre-
sentaremos as principais maneiras de discutir a saúde na 
medicina ocidental - não indígena - dando destaque para 
o modelo das doenças transmissíveis, a multicausalida-
de das doenças crônicas e os determinantes sociais em 
saúde. Terminaremos a Unidade conhecendo o panorama 
das doenças que afetam os povos indígenas no Brasil, 
para avaliar sua situação de saúde.

Texto 1: Saúde, um fenômeno Cultural.
Texto 2: Processo saúde e doença para os não indígenas.
Texto 3: Do que adoecem e morrem os povos indígenas no 
Brasil?





UNIDADE II



SAÚDE, UM 
FENÔMENO 
CULTURAL
n este texto, discutiremos como a saúde é parte da cultura 

dos diferentes povos. Toda sociedade e grupo social possui 
conhecimentos sobre saúde. Este conjunto de conhecimen-

tos e saberes pode ser denominado de sistema de cura ou de siste-
ma médico e inclui os conhecimentos sobre a construção do corpo, 
o adoecimento das pessoas, as causas das doenças, como fazer o 
diagnóstico, as formas de tratamento, de prevenção e de cura. Eles 
são construídos dentro de cada cultura, de acordo com a cosmovi-
são, crenças e valores sociais. Por isso, as práticas de saúde variam 
de uma cultura para outra. O Agente Indígena de Saúde (AIS) e o 
Agente Indígena de Saneamento (AISAN) trabalham com os di-
ferentes sistemas médicos que existem na sua região, tais como 
o sistema médico não indígena (sistema ofi cial) e os tradicionais. 
Para aprofundar a refl exão, vamos conversar sobre o que é cultura 
e como ela faz parte das práticas de saúde.

TEXTO 1

Ana Lucia de Moura Pontes e Ana Paula Massadar Morel
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A Antropologia é o 
ramo da Ciência que 
estuda as diferentes 
culturas. Existem vários 
conceitos de cultura, mas 
de uma forma geral o que 
se chama de “cultura” 
são os conhecimentos, 
crenças, costumes, leis, 
moral, arte e todos os 
hábitos adquiridos pelo 
homem como membro de 
uma sociedade. Segundo 
o antropólogo Clifford 
Geertz, “o homem é um 
animal amarrado a teias 
de signifi cados que ele 
mesmo teceu” – e ele 
chama essas teias de 
cultura. 

Por que o AIS e AISAN devem conhecer a cultura de sua etnia e al-
deia? Discuta com seus colegas que palavras vocês relacionam com 
“cultura”.

ATIVIDADE PROPOSTA

A cultura envolve os sím-
bolos, os valores, as regras 
da vida e os costumes que 
são aprendidos e compar-
tilhados por um povo. A 
cultura irá orientar nossos 
modos de pensar sobre os 
assuntos e problemas coti-
dianos, o papel de homens e 
mulheres, de jovens e velhos 
na sociedade e, inclusive, so-
bre como percebemos e nos 
comportamos diante de nos-
sos sofrimentos e doenças. 

As pinturas corporais, 
os artesanatos, a forma de 
construir as armas e os ins-
trumentos de caça e de pes-
ca, as danças, as músicas, os 
rituais de passagem: tudo é 
orientado pelo conjunto de 
conhecimentos e signifi ca-
dos desenvolvidos em cada 
sistema cultural, sociedade 
ou etnia.
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FIGURA 1: Índio da 
etnia Pataxó posa 
para foto durante 
a 9ª edição dos 
Jogos dos Povos 
Indígenas.
Foto: Valter 
Campanato/ABr

FIGURA 2: 
Cerâmica e 
artesanato 
indígenas. Torrador 
de beiju - Índios 
Yawalapiti, 
1974. Acervo de 
etnologia indígena 
brasileira do Museu 
Nacional/UFRJ, Rio 
de Janeiro, Brasil.
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Vejamos alguns exemplos da diversidade sociocultural dos po-
vos indígenas brasileiros:

CONHEÇA UM POUCO SOBRE 
A DIVERSIDADE DOS RITUAIS 
INDÍGENAS BRASILEIROS
http://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/modos-
de-vida/rituais

Panorama da Diversidade 
O ritual funerário dos Bororo (MT) marca um 

momento especial de socialização dos jovens. Não só 
porque muitos deles são formalmente iniciados, mas, 
também, porque é por meio de sua participação nos 
cantos, danças, caçadas e pescarias coletivas que eles 
têm a oportunidade de aprender e perceber a riqueza 
de sua cultura.

Na corrida de toras, que está relacionada à realização 
de diferentes rituais, os Krahô (TO) dividem-se em 
duas equipes, ditas “metades”. Cada uma delas 
carrega uma seção de tronco de buriti (ou outro 
vegetal), cujo formato, tamanho e ornamentação são 
variáveis. Os Krahô são um grupo Timbira, da família 
linguística Jê. Outros povos Timbira e Jê também 
realizam corridas de toras.

Entre os Canela (MA), grupo Timbira, os meninos 
são introduzidos na sua classe de idade por meio de 
alguns rituais de iniciação. Esses rituais treinam os 
meninos para se tornarem guerreiros. 

SAÚDE, UM FENÔMENO CULTURAL  17



Tradicionalmente, a maioria das meninas está 
associada de modo a receber cintos de maturidade, 
necessários para que elas se casem.

No yãkwa, ritual realizado pelos Enawenê-Nawê 
(MT), os habitantes da aldeia, divididos em clãs, 
realizam uma troca generalizada de alimentos, cantos 
e danças. O ritual, que dura vários meses e possui 
duas fases distintas, visa cumprir os ensinamentos 
dos espíritos subterrâneos, yakairiti.

A primeira iniciação dos meninos Karajá (MT/TO) 
se dá por volta dos sete ou oito anos de idade. Consiste 
na perfuração do lábio inferior, que irá receber um 
adorno. A perfuração é feita com a clavícula de um 
macaco e se dá na presença dos pais.

Na maloca Toototobi, dos Yanomami (AM), homens 
realizam sessão com o pó alucinógeno, yãkuãna. Este 
é muito presente na iniciação dos pajés Yanomami e 
deve sempre se dar sob a condução dos mais velhos. 

Homens xinguanos disputam o huka-huka na aldeia 
dos Yawalapiti (MT). A luta integra o ritual intertribal 
kwarúp, que se dá em homenagem aos mortos dos 
diferentes grupos que habitam a região do alto Xingu.

Os bobos (bobotegi) são personagens que fi guram 
na Festa do Navio, realizada pelos Kadiwéu. Este longo 
ritual remonta aos tempos da Guerra do Paraguai, 
quando este povo lutou pelo Brasil. 

Apesar de desterrados na cidade de São Paulo, os 
Pankararu, que migraram do Estado de Pernambuco, 
continuam realizando suas cerimônias, cantos e 
danças.
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As professoras Jean Langdon e Eliane Diehl dizem: 
“O ser humano nasce com a capacidade de participar de qual-

quer cultura, aprender qualquer idioma e desempenhar qualquer 
tarefa, mas é a cultura específi ca na qual ele nasce e se desenvolve 
que determina o idioma que fala, as atividades que faz segundo 
idade, sexo e posição social e como pensa sobre o mundo em que 
vive” (Langdon e Diehl, 2011: 147).

Assim, cada povo indígena e cada sociedade tem um modo de 
explicar o mundo e todas as coisas que existem. Vejamos o exem-
plo da origem do mundo segundo a cultura Ipixuna. 

TEXTO “O MUNDO” 
“No começo, os humanos (bïde) e os 

deuses (Maï) moravam todos juntos. Esse era 
um mundo sem morte e sem trabalho, mas 
também sem fogo e sem plantas cultivadas. 
Um dia, insultado por sua esposa humana, 
o deus Aranãmi decidiu abandonar a Terra. 
Acompanhado pelo seu sobrinho Hehede’a, 
ele tomou seu chocalho de pajé e começou 
a cantar e a fumar. Cantando, fez com que 
o solo de pedra onde estavam subisse às 
alturas. Assim se formou o fi rmamento: o céu 
que se vê hoje é o lado de baixo dessa imensa 
placa de pedra. Junto com Aranâmi e seu 
sobrinho subiram dezenas de outras raças 
divinas: os Maï hete, os Awerikã, Marairã, 
Ñã-Maï, Tiwawi, Awi Peye, Moropïã. Os Iwã 
Pïdi Pa subiram ainda mais alto, formando um 
segundo céu, o ‘ céu vermelho’. “
Fonte: Viveiros de Castro, E. Arawetê: O povo do Ipixuna, 2000:45
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FIGURA 3: Índios 
da tribo Ticuna 
da região do 
Rio Caldeirão 
na província do 
Amazonas. Fonte: 
VASQUEZ, Pedro 
Karp. O Brasil 
na fotografi a 
oitocentista.  São 
Paulo: Metalivros, 
2003. Albert Frisch.

Pesquise com os mais velhos a história da origem do mundo se-
gundo a sua etnia.

ATIVIDADE PROPOSTA

Discuta como a cultura de um povo indígena influencia a sua 
saúde.

ATIVIDADE PROPOSTA

E qual a relação da cultura com a saúde?

A cultura está associada à saúde de diferentes formas, por 
exemplo, nos informa sobre os cuidados com o corpo, os hábitos 
de higiene, as formas de alimentação que vão repercutir nas condi-
ções de saúde das pessoas. Cada povo tem práticas e crenças so-
bre como devemos cuidar do corpo para mantê-lo saudável, o que 
devemos fazer para prevenir as doenças, quais são os alimentos 
considerados bons e quais não devem ser consumidos.
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FIGURAS 4 e 5: Preparo de alimentos por diferentes grupos 
indígenas. Foto: Wilson Dias/ABR.

A alimentação é muito importante para as condições de saúde 
de um povo. Por isso, devemos conhecer os alimentos disponíveis 
no território e suas formas de produção, mas também temos que 
atentar para algumas regras de consumo. Por exemplo, em alguns 
povos indígenas, quando um jovem deixa a infância para se tornar 
adulto, ele deve fi car afastado de sua comunidade, o que chama-
mos de reclusão, e deve obedecer a algumas regras alimentares 
bem defi nidas.
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O TEXTO ABAIXO, RETIRADO DO LIVRO 
“SAÚDE, NUTRIÇÃO E CULTURA NO XINGU” 
(2004), CONTA COMO É A ALIMENTAÇÃO 
NO PERÍODO DE RECLUSÃO DAS JOVENS  
YUDJA QUE VIVEM NO PARQUE INDÍGENA 
DO XINGU. 

A moça Yudja na reclusão
No início da reclusão uma pessoa não pode comer 

o que não deve, ou seja, as frutas que amadurecem 
mais cedo, como banana, mamão, melancia e frutas 
do mato (api, ingá e outras). A moça não deve mexer 
com o fogo ou preparar alimentos. 

Neste momento só a mãe ou as irmãs mais velhas 
vão cuidar dela, não pode ter contato com qualquer 
pessoa, somente com a família.

A reclusão da mulher começa logo após a primeira 
menstruação. O homem jovem também fi ca recluso. 
Durante a vida na reclusão, a pessoa come os seguintes 
alimentos: peixe cozido e assado sem sal, mingau de 
mandioca, beiju de polvilho e farinha fi na.

A reclusão tem seu signifi cado. Se é menina, a mãe, 
as irmãs ou a avó podem ensinar para ela como se 
faz rede, a tecelagem de vários desenhos, pintura no 
corpo e nos objetos. O menino é a mesma coisa. O pai 
tem que ensinar seu fi lho a fazer fl echa, arco, peneira, 
borduna, remo e outras coisas que são necessárias 
aprender.

Durante esse tempo que a menina fi ca reclusa, o pai 
e a mãe dão ervas para ela. Algumas ervas ela precisa 
beber e vomitar para fazer a limpeza do corpo. 
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Em povos com diferentes culturas é comum encontrar pontos de 
vistas distintos sobre o que são problemas de saúde, como expres-
sá-los e tratá-los. Veja o exemplo abaixo de um problema comum 
em mulheres que moram na cidade (algumas pessoas chamam 
esta doença de “nervos”).

“Numa pesquisa realizada entre as mulheres 
de uma comunidade no sul do Brasil, a médica-
antropóloga Maria Lúcia da Silveira (2000) descobriu 
que os médicos e as mulheres têm percepções muito 
diferentes sobre uma afl ição corporal e psíquica 
conhecida localmente como “nervos”. Os médicos 
não conseguem identifi car um diagnóstico com 
correspondência em seus manuais de Medicina, 
enquanto essa afl ição é comum e muito conhecida 
entre os membros da comunidade. De fato, “nervos” 
é uma doença bastante conhecida entre muitas 
comunidades por todo o nosso país. No caso dessa 
pesquisa, a médica-antropóloga observou que 
os médicos, nas unidades de saúde, tenderam a 
descartar a importância da doença na vida das 
mulheres e, frente à impotência deles para resolvê-
la, a rotularam como doença “psi” (Langdon e Diehl, 
2011:151)

Outra erva serve para tomar banho. Isso no caso da 
menina. Se for menino, muito mais ele precisa usar: 
para vomitar, tomar banho, pingar nos olhos e algumas 
que podem ser esfregadas no corpo.

Durante esse tempo a pessoa muda de vida, passa 
do tempo de criança para o tempo de adulto.

(Texto de Yapariwa Yudja)
Fonte: http://pibmirim.socioambiental.org/como-vivem/alimentacao
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“O índio, de mais ou menos 70 anos, se queixava de 
uma coceira que não deixava marcas ou manchas na 
pele, mas que o incomodava sufi cientemente para lhe 
tirar o sono durante as noites. Quando perguntado 
sobre o início da doença, ele respondeu: “ah, eu estava 
caminhando para a minha roça, depois que eu tinha 
voltado de uma viagem para Loma Linda, o centro 
dos missionários do Instituto Linguístico de Verão. Lá 
conheci alguns índios do Vaupés”. O Vaupés localiza-
se no lado da Colômbia, na fronteira com a região 
do Alto Rio Negro, no Brasil. Continuando com sua 
narrativa, o índio explicou que “os pajés do Vaupés são 
muito poderosos” e, prosseguindo, disse que, naquele 
dia, no caminho da roça, ele sentiu algo, como uma 
folha seca, cair na sua cabeça. 

A interpretação do sofrimento de uma pessoa e o reconheci-
mento dos sinais de uma doença também são um processo cultu-
ral. E cada cultura tem um conhecimento próprio para identifi car 
os sinais e sintomas de uma doença, para fazer o diagnóstico, para 
encontrar as causas e para explicar o que pode acontecer com a 
pessoa. De modo geral, o processo de identifi cação e diagnóstico 
de uma doença é coletivo e se inicia no contexto familiar e na vi-
zinhança. As pessoas e familiares envolvidos discutem e tentam 
chegar a uma opinião sobre o diagnóstico e indicação de trata-
mento. Uma vez iniciado o tratamento, as pessoas refl etem sobre 
os resultados e avaliam se o tratamento está sendo bom, se deve 
ser continuado ou não. Os membros de uma família ou grupo so-
cial usam seus conhecimentos e experiências pessoais para essas 
discussões. Esse conhecimento muda de uma pessoa para outra, 
dependendo da idade, sexo, posição social, etnia e cultura. Um pro-
blema de saúde pode ser resolvido pela própria família ou pode 
demandar um especialista tradicional, como um pajé, um raizeiro, 
uma parteira ou um rezador.

A melhor maneira de conhecermos as diferentes formas de 
identifi car, diagnosticar e tratar as doenças segundo as culturas é 
conversar com as pessoas e pedir para elas contarem a história da 
sua doença. Veja um exemplo abaixo:
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Tentou tirá-la, mas não achou nada e seguiu para 
o trabalho. Depois de passar o dia trabalhando no 
sol e sob calor, começou a sofrer uma coceira que 
aumentava e então agiu segundo uma lógica que 
reconhecemos: tomou um banho e trocou a roupa, 
achando que a sujeira da roça misturada com o suor 
e calor haviam causado a coceira. Porém, essas ações 
não deram resultados e a partir de então ele sofreu da 
coceira até o fi nal da sua vida. (...) Ele realizou banhos 
com ervas recomendadas por sua mulher, especialista 
em plantas, e por vizinhos, caboclos também 
reconhecidos como tendo esse saber. Procurou o 
missionário evangélico que estava na sua aldeia e 
também a mim, a antropóloga. (...) Ele foi à unidade 
de saúde, onde o médico disse que o problema era 
alergia ao sol e receitou dois medicamentos, um sob 
a forma de comprimidos e outro de uma pomada. 
(...) A experiência do toque invisível na cabeça, no 
caminho para a roça, foi interpretada como um sinal 
de feitiçaria, possivelmente de um desses pajés, ou de 
outra pessoa com quem ele tinha brigado” 

(Langdon e Diehl, 2011: 162-163).

Com esse relato, observamos que o doente procurou várias pes-
soas e especialistas para diagnosticar e tratar seu problema, desde 
sua esposa até missionários e médico, dentre outros. Cada pessoa 
ou profi ssional consultado elaborou um diagnóstico e fez uma indi-
cação terapêutica. O índio avaliou o resultado de cada tratamento 
e combinou diversos, sendo que ele próprio deu uma explicação 
para a causa da sua coceira, como a feitiçaria. 

Quando conversamos com uma pessoa com um problema ou 
situação de saúde devemos pedir que ela conte a sua história e 
relate tudo o que fez e como entende o seu problema. Muitas ve-
zes, precisamos conversar sobre o caso também com a família do 
doente ou com um pajé. 
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Somente assim podemos entender o que está acontecendo, para 
então apresentar nossa opinião e decidir junto com a família o que 
deve ser feito. É importante que os profi ssionais de saúde reconhe-
çam o que as pessoas e famílias pensam e como elas identifi cam e 
tratam os problemas de saúde. Muitas vezes, o problema de uma 
pessoa afeta a vida de toda a família; algumas vezes afeta a vida 
de toda a aldeia. Neste caso, é muito comum que as lideranças e 
donos de festa façam um grande ritual para acalmar os espíritos ou 
donos da festa. Dependendo do problema que a pessoa tem, pode 
ser realizado um ritual para os espíritos da mata, das águas ou de 
algum animal. Os povos indígenas costumam ver as coisas de for-
ma mais ampla e coletiva e sempre consideram todo o ambiente, 
o sobrenatural e a natureza na explicação de tudo, inclusive dos 
problemas de saúde. Os não índios costumam ver as coisas apenas 
naquela pessoa, como um problema de saúde só daquele paciente. 

É importante lembrar que os conhecimentos e práticas de saúde 
não acontecem apenas quando uma pessoa está doente. Os cui-
dados com o corpo e a prevenção das doenças se iniciam desde 
a gravidez, parto e durante toda a vida. Cada cultura estabelece 
quais cuidados devem ser feitos para termos saúde e prevenirmos 
doenças.

Relate ou pesquise quais são os cuidados para promover a saúde 
e evitar doenças em sua aldeia. 

ATIVIDADE PROPOSTA
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LEIA SOBRE A GRAVIDEZ ENTRE OS 
GUARANI 

A gravidez é anunciada por meio de um 
sonho, é assim que um parente falecido, um 
herói do grupo ou mesmo um pássaro divulga 
a gestação. As mulheres, durante a gestação, 
precisam tomar alguns cuidados, como não 
sofrer emoções fortes, como susto, raiva, inveja, 
tristeza; não manter relações extraconjugais; ou 
não responsabilizar-se pela família. A mulher 
deve alimentar-se adequadamente; não deve 
ingerir alimentos do homem branco (salgados, 
açucarados, gordurosos), não ingerir grandes 
quantidades de alimentos, carne de quati, pois 
é lombriguento, tatu, por ter casco de proteção, 
que faria com que o bebê no momento do parto 
fi casse preso no útero da mãe; não comer banha 
de coco pelo fato de estar trancado dentro do 
coco, o que levaria o bebê a permanecer no útero 
materno; é incentivado o consumo de carne de 
caça... Quebrar tais regras pode comprometer 
a gestação e o parto, sendo que estes riscos 
atingem a mãe e o feto, ocasionando até o óbito 
(LÓPEZ, 2000; WAKANÃ; GIL, 2007; GIL, 
2007).  

Fonte: Texto “Aspectos Culturais da Mulher Indígena Guarani
ROZIN, Arnei Júnior; LAZZAROTTO, Elizabeth Maria; SOUZA, Alcy Aparecida 
Leite; MEZA, Sheila Karina Lüders; BARATIERI Tatiane; VIDAL, Kiussa Taina 
Geteins; CINTRA,  ans Doner Eric & DELL’ARINGA, Fernando Kami.

Disponível em: http://eventos.uepg.br/seminariointernacional/
agenda21parana/trabalho_cientifi co/TrabalhoCientifi co007.pdf
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FIGURA 6: Encontro de Mulheres Indígenas da Bahia, 2008 - Fonte: Secretaria de 
Cultura do Estado da Bahia.

Esse processo ocorre nas diferentes fases da vida, por exemplo, 
na experiência do parto. Leia o trecho a seguir:

“Enquanto mulheres de certos grupos 
enfrentam o parto com grande medo 
da dor e expressam a experiência por 
meio dela, mulheres de outros lugares 
ou classes passam pela experiência 
com pouca referência à dor. Sempre tive 
admiração pelas mulheres indígenas 
Siona da Colômbia, com quem eu, Jean, 
convivi durante três anos. Apesar da 
gravidez e do período de pós-parto serem 
permeados por vários tabus quanto à 
alimentação e outras restrições, o parto 
em si recebe pouca atenção. Não existe 
o papel de parteira, nem de uma pessoa 
reconhecida com um saber especial. 
Na primeira gravidez, a moça vai à roça 
para dar à luz acompanhada por sua mãe 
ou outra mulher com experiência. Em 
partos subsequentes, ela simplesmente 
vai sozinha, dá à luz e volta para casa.” 
(Langdon e Diehl, 2011: 157).
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Discuta como é o parto na sua região, compare com os colegas e 
os profissionais que estiverem presentes.

ATIVIDADE PROPOSTA

Os AIS e AISAN, como membros das comunidades, já possuem 
diversos conhecimentos sobre como o processo saúde-doença 
ocorre nas suas aldeias. Essas informações são muito importantes 
e devem ser compartilhadas com o restante da equipe de saúde.

Faça uma pesquisa ou relato conversando com outras pessoas da 
comunidade sobre:
• Para o seu povo, que doenças ocorrem na aldeia? 
• Para o seu povo, quais são as doenças mais perigosas?
• Quais especialistas e conhecedores existem na sua aldeia e re-

gião?
•Quais são os tratamentos que as famílias e comunidades usam 

para tratar os problemas mais comuns de saúde?

ATIVIDADE PROPOSTA

Convide um velho ou conhecedor local para falar sobre os dife-
rentes tipos de doenças e tratamentos tradicionais.

ATIVIDADE PROPOSTA

Veremos mais adiante que uma das diretrizes do subsistema de 
saúde indígena é o trabalho em contextos interculturais. Os profi s-
sionais de saúde devem estar preparados para o trabalho junto a 
diferentes culturas, que têm práticas de diagnóstico, tratamento e 
cura distintas. Esses profi ssionais devem conhecer e dialogar com 
as famílias e com os especialistas tradicionais, como os pajés, re-
zadores, raizeiros, parteiras e outros conhecedores da cultura. Em 
muitos casos, os doentes e suas famílias procuram a equipe local 
de saúde e também procuram os especialistas tradicionais. Cada 
um pode participar do tratamento e cura do doente.

A medicina ocidental, do não índio, explica muitas coisas das 
doenças, como por exemplo, que tipo de micróbio causa aquela 
doença, ou se é pneumonia, ou se a pessoa tem pressão alta. 
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Mas não explica por que “aquela” pessoa fi cou doente. Já os es-
pecialistas tradicionais explicam porquê a pessoa fi cou doente: se 
foi um espírito que fez mal para ela ou se foi um feitiço, por exem-
plo. Então, é fundamental que os AIS e AISAN conheçam sua cul-
tura local e expliquem para os profi ssionais de saúde não indígenas 
quais são os conhecimentos e práticas de saúde na sua aldeia. O 
tratamento pode ser melhor e mais efi ciente se a medicina ociden-
tal e a medicina tradicional indígena trabalharem juntas.

É comum olharmos e julgarmos alguém de uma cultura diferen-
te a partir dos nossos próprios valores e práticas. Quando vemos 
hábitos culturais muito diferentes dos nossos costumes, sejam de 
alimentação ou de cuidados com o corpo, podemos achar estranho 
e não entender a razão daquelas práticas. O importante é respeitar 
as diferenças. 
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“Quando o português chegou
Debaixo duma bruta chuva
Vestiu o índio
Que pena!
Fosse uma manhã de sol
O índio tinha despido
O português”
Oswald de Andrade

Esse poema fala do encontro de 
diferentes culturas. Debata com a 
turma o que acharam do poema. 

Vocês, como AIS e AI-
SAN, membros das equi-
pes multidisciplinares de 
saúde indígena, têm o im-
portante papel de ajudar 
os profi ssionais de saúde 
a compreender a cultura, 
os hábitos e as regras da 
sua aldeia. 

Por vezes, um profi s-
sional de saúde, por não 
conhecer os costumes 
locais, pode, sem que-
rer, quebrar uma regra ou 
ofender uma família ou 
comunidade. 

Por isso, é muito importante que vocês conversem com estes 
profi ssionais sobre a sua cultura e expliquem como são as regras 
das aldeias com as quais estes profi ssionais trabalham. 

Assim como existem diferentes conhecimentos e práticas sobre 
saúde e doença, há, também, os diferentes sistemas médicos, que 
possuem especialistas próprios. 

A medicina do branco, também chamada de medicina ocidental 
ou científi ca, é uma delas e possui características específi cas, que 
discutiremos no próximo texto. Diferentes sociedades criaram di-
ferentes sistemas médicos, alguns muito conhecidos, como a Me-
dicina Chinesa e a Homeopatia. 

Cada sistema médico utiliza técnicas, instrumentos e procedi-
mentos diferentes. Cada sistema médico explica como acontece a 
doença na pessoa. Para os chineses, as doenças acontecem porque 
há um desequilíbrio nos caminhos de energia do nosso corpo. Es-
ses desequilíbrios podem acontecer porque a pessoa está sentindo 
raiva, tristeza ou preocupação. A pessoa também pode fi car doen-
te se o ambiente onde ela vive for muito úmido, muito quente ou 
muito frio. Dependendo da alimentação da pessoa, ela pode perder 
o equilíbrio ou recuperar a saúde. Tudo isso – sentimento, nature-
za, alimentação e energia da pessoa – é o que vai trazer doença ou 
saúde para ela. 

Não podemos discriminar ou julgar se está certo ou errado. Isso 
pode acontecer quando pessoas não indígenas não conhecem os 
valores, língua, práticas e costumes culturais de seu povo. 
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FIGURA 7: Meridianos da medicina chinesa

Na Medicina Chinesa, há os profi ssionais que sabem ver onde 
está o problema da pessoa. Eles podem tratar com as mãos, mas-
sagens, ventosas, calor local, sementes ou com agulhas de acupun-
tura, colocadas nos pontos certos onde estão os canais de energia 
do corpo, como mostra a fi gura abaixo.

FIGURA 8: Tratamento com acupuntura. Foto: Victoria Garcia.
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FIGURA 9: Medicamento homeopático. Foto: Javier Mediavilla.

A Homeopatia é outro sistema médico que nasceu na Europa e 
que procura tratar os sintomas e sinais das doenças por medica-
mentos que provocam sinais e sintomas semelhantes. 

Na Homeopatia são utilizados diferentes tipos de medicamen-
tos, como líquidos, gotas, cremes e glóbulos (pequenas bolinhas, 
como aparece na fi gura abaixo). Todos são feitos de uma determi-
nada maneira, para ter o efeito certo na pessoa. Uma das coisas 
mais importantes para quem faz essa medicina é a conversa com 
o doente. É uma conversa longa que procura saber da vida toda do 
doente, como ele reage aos sentimentos e às situações da vida, 
como ele se alimenta, o que ele gosta e o que não gosta de fazer, 
além de muitas outras questões. Com isso, os especialistas home-
opatas avaliam o doente, fazem o diagnóstico e tratam o paciente.

Cada sistema médico parte de um conhecimento próprio sobre 
o corpo, o sofrimento, o adoecimento, a vida, a natureza. E cada 
sistema médico obedece a uma série de regras que são reconheci-
das pela sociedade. Existem muitos sistemas médicos em todo o 
mundo, modos diferentes de pensar nos processos de adoecimen-
to e de recuperação da saúde.

Em geral, o sistema médico dos povos indígenas é chamado pe-
los não índios de “medicina tradicional” ou “etnomedicina”, mas 
cada etnia tem o próprio nome para seus terapeutas e práticas de 
cura. Assista o fi lme “Pajé Sapaim” e discuta com seus colegas.
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Video Pajé Sapaim.  Assistir e discutir.
https://www.youtube.com/watch?v=nweYxWG72ew 
https://www.youtube.com/watch?v=Ap89WrAolLw 
https://www.youtube.com/watch?v=Nf7GxmF6bX0 
https://www.youtube.com/watch?v=_hNRaiYfe-0 
https://www.youtube.com/watch?v=5PBEQluKW9U 

ATIVIDADE PROPOSTA

Veja a fala de Davi Kopenawa sobre a importância dos xamãs 
para o seu povo.

TEXTO “PENSAMENTOS NOTURNOS”, 
DAVI KOPENAWA YANOMAMI

Nossos antigos, quando viviam ainda sós na fl oresta, 
eram realmente sábios. Eles preferiam os dizeres 
dos cantos dos espíritos xapiripe a qualquer outro 
pensamento. Mas hoje os brancos se aproximaram da 
nossa terra. As palavras deles criaram obstáculos à voz dos 
antigos. Assim, as palavras dos xapiripe esmoreceram no 
pensamento dos jovens. Hoje, eu receio que eles estejam 
se preocupando demais com as coisas dos brancos. 
Alguns fi cam assustados pelo poder da yãkoana e, às 
vezes, recusam de se tornar xamãs. Eles têm medo de ver 
os espíritos e temem sua hostilidade. Então, eu me esforço 
por incentivá-los: “não sejam medrosos! Daqui a pouco 
vocês terão esposas e seus fi lhos nascerão. Sem xapiripe 
como poderão cuidar deles? Tornem-se xamãs! Se vocês 
se comportarem bem, os xapiripe virão até vocês. Eles 
são magnífi cos e poderosos!”. Assim, me empenho em 
lhes dar os espíritos, pois, sem eles, os jovens se tornarão 
homens de pensamento obstruído. Antes da chegada dos 
brancos, as casas de espíritos eram numerosas no peito 
do céu. Hoje, muitas delas estão queimadas e vazias. 
As epidemias xawara devoraram muitos dos nossos 
antepassados. 
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Por isso, quando meu pensamento está triste, às vezes 
me pergunto se, no futuro, ainda haverá xamãs. Talvez 
não. Nesse caso, nossos fi lhos estarão tão confusos que 
deixarão de ver os espíritos e de escutar seus cantos. 
Sem xamãs, viverão desprotegidos e perderão o juízo. 
Passarão seu tempo a vazar entre os brancos. Serão 
todos contaminados por suas doenças que transmitirão 
às esposas e fi lhos, levando-os à morte. 

Nem mesmo continuarão a sonhar em defender a sua 
fl oresta. Algumas vezes, à noite, estes pensamentos me 
deixam muito inquieto. No entanto, ao amanhecer, me 
tranquilizo pensando que enquanto houver xamãs como 
nós e seus espíritos protegendo a fl oresta os Yanomami 
não desaparecerão. Por isso, nos esforçamos sem trégua 
para convencer nossos fi lhos e genros a inalar yãkoana e 
fazer dançar os espíritos como faziam os nossos antigos.  
Assim as palavras dos xapiripe jamais se perderão. 

A imagem de Omama ainda toma conta de nós. Omama 
não era um xamã. No entanto, foi ele quem criou os 
xapiripe, fazendo de seu fi lho o primeiro xamã Yanomami. 
Nós possuímos suas palavras desde sempre. Ele também 
nos criou e, até hoje, nos esforçamos em segui-lo. A 
exemplo de seu fi lho, continuamos a nos tornar xamãs. 
Não queremos esquecer suas palavras mantidas pelos 
antigos. As guardamos em toda a nossa fl oresta. Somente 
elas nos são verdadeiramente claras. Não entendemos 
as palavras dos brancos. Eles são outra gente, têm 
outras palavras que nos soam estranhas e inquietantes. 
Assim, enquanto minha boca tenta pronunciá-las, meu 
pensamento, desorientado, procura ainda entendê-las. 
Para nós, o que é bonito aprender é o que vemos e ouvimos 
inalando yãkoana. Desde os primeiros tempos, os antigos 
faziam dançar os xapiripe criados por Omama. Assim 
ensinaram a nos vingar dos seres maléfi cos e a curar os 
doentes. Por isso continuamos, até hoje, a chamar os 
xapiripe. Os brancos não sabem nada dessas coisas. Eles 
conhecem outras palavras, aquelas de Teosi (Deus), e 
contam muita mentira sobre nós. 
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As palavras dos espíritos são muito antigas. 
Acreditamos que elas são palavras belas. Nossas 
ancestrais as detinham desde o tempo em que habitavam 
sós na fl oresta; desde o tempo em que os brancos estavam 
ainda longe e nós nada sabíamos sobre eles.

Fonte: Povos Indígenas do Brasil, 2001 – 2005. Instituto Socioambiental. 

É comum, nas sociedades indígenas e em áreas rurais, o uso de 
plantas ou fumo no tratamento de doenças. Veja alguns exemplos:

O USO DE PLANTAS, CANTOS E RAPÉ 
NA CURA

Nas práticas para cuidar da saúde entre os índios é 
muito comum lidar com os espíritos através do uso de 
plantas, cantos e rapé. Muitas etnias desenvolveram um 
vasto conhecimento sobre as plantas e como utilizá-las 
na cura. 

Veja o que fala o Pajé Agostinho Ika Muru sobre a 
importância do uso das plantas:

“Nosso estudo é para tirar os maus espíritos que são 
as doenças que estão tendo os pacientes. Que você tem 
essa força de todas as ervas unir. Porque já prepararam 
para isso, né? E trazer, curar, que eles vão reunir, já que 
são Yuxibu, mesmo, já foram preparados para formar 
para isso. Você os reúne, traz e dá banho e tudo ali, que 
qualquer coisa que você fi zer, os espíritos das ervas, eles 
estão ali reunidos, decidindo como a doença pode sair 
daquele momento, para deixar o paciente em paz. Então a 
doença, estou falando a verdade, que eu estou preparado 
para isso, a doença vai embora. “ (p. 65)
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OS CANTOS TAMBÉM SÃO BASTANTE 
USADOS NO TRATAMENTO DE 
DOENÇAS:

“Nós temos as cantorias que chamamos de Yuxin 
Kaimá, que são para tirar todos os maus encostos das 
pessoas. Yuxin Kaimá signifi ca que vão tirar todos os 
maus pensamentos de você, porque aquele pensamento 
não é seu, é de algumas coisas estranhas que trouxeram 
esse problema para si. Então essa música tira tudo isso. 
Pede força para alguém poder evitar tudo isso, para voltar 
ao normal, porque o seu espírito não está no lugar certo, 
onde é para ser. Aí, esta força de música faz ele voltar ao 
normal, fi car no cantinho dele, para fi car normal.” (p.69)

O RAPÉ É OUTRA FORMA DE CURAR 
DOENÇA, DIZ JOSÉ MATEUS ITSAIRU:

“O rapé é importante medicina do conhecimento 
tradicional usado pelos Huni Kui. Rapé tem sua energia 
forte, boa, luz, paz e cura. Ele tem espírito salvaguarda, 
curandeiro iluminado pela natureza. É a sabedoria de cada 
um de nós que mantemos nossa manifestação cultural 
participativa com amor e carinho, isso signifi ca alimento 
e luz do pajé. Nosso rapé é sagrado e segredo. Ele cura, 
tira mau espírito e traz felicidade, bem na vida. É fácil de 
fazer, aprender e usar. Ele é usado em qualquer momento 
na hora da meditação. Para fi car alerta, não pegar gripe e 
cuidar do espírito do nosso corpo. Cura qualquer tipo de 
dor: dor de cabeça, dor na coluna. “Ele te conecta com o 
espírito de cura.” (p. 81)

Fonte: Una Isi Kayawa, Livro da Cura do povo Huni Kui do rio Jordão. 
Organização: Agostinho Manduca, Mateus Ika Muru e Alexandre Quinet. 
Ed, Dantes. Rio de Janeiro, 2014.
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Discuta ou pesquise quais são os especialistas tradicionais de 
sua aldeia e dos povos de sua região. Que nome que recebem? 
Como se formam? Que tipos de tratamentos costumam fazer?  
Existem materiais e recursos disponíveis sobre as medicinas tra-
dicionais de sua região?

ATIVIDADE PROPOSTA

Durante um episódio de doença, uma pessoa pode usar um ou 
mais tipos de tratamento, misturando e complementando um tra-
tamento com outro, de forma que os diferentes sistemas médicos 
que existem atuem ao mesmo tempo. Isso pode ou não ser um 
problema.

Discuta como é a convivência dos diferentes sistemas médicos 
que existem na sua região. Existe conflito? Os serviços de saúde 
aceitam os especialistas tradicionais? 
Conte um caso em que uma pessoa usou diferentes terapias para 
cuidar de um problema de saúde.

ATIVIDADE PROPOSTA
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O CONHECIMENTO EM 
SAÚDE NA MEDICINA 
OCIDENTAL
v  imos no texto anterior que os modos de explicar a saúde 

e a doença variam nas sociedades e nas culturas e mos-
tramos a diversidade de conhecimentos e práticas de 

saúde existentes. Neste texto, iremos estudar como os não in-
dígenas, ou a sociedade ocidental, foram também construindo 
diferentes formas de explicar o processo de saúde e doença. 
A discussão ajudará a entender como a defi nição de saúde e 
as formas de explicar as doenças infl uenciaram a organização 
dos serviços de saúde e a maneira como os profi ssionais de 
saúde não indígenas trabalham.

TEXTO 2

imos no texto anterior que os modos de explicar a saúde 
e a doença variam nas sociedades e nas culturas e mos-
tramos a diversidade de conhecimentos e práticas de 

saúde existentes. Neste texto, iremos estudar como os não in-
dígenas, ou a sociedade ocidental, foram também construindo 
diferentes formas de explicar o processo de saúde e doença. 
A discussão ajudará a entender como a defi nição de saúde e 
as formas de explicar as doenças infl uenciaram a organização 
dos serviços de saúde e a maneira como os profi ssionais de 
saúde não indígenas trabalham.

Carlos Eduardo Colpo Batistella, Ana Lucia de Moura Pontes

40   PROMOÇÃO DA SAÚDE NO TERRITÓRIO INDÍGENA  |  Saúde, Doença e Atenção nos Territórios Indígenas



Chamamos de sociedades ocidentais aque-
las que estão infl uenciadas por uma cultura que 
surge na Europa a partir do século XI, com as 
idéias do Cristianismo, da industrialização, do 
sistema capitalista e dos principios da ciência 
moderna.

Os sistemas de saúde são conjunto de serviços articulados 
para garantir o acesso a bens e ações de saúde a um 
determinado conjunto da população. Os diferentes países 
organizam seus sistemas de saúde de acordo com suas leis, 
valores e direitos sociais.

SISTEMAS DE SAÚDE
Veremos que os sistemas de 

saúde foram construídos a partir 
da ideia de que ter saúde signifi -
ca não estar doente. No entanto, 
desde a década de 1940 existe 
um esforço da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) para ampliar 
este conceito. Assim, a OMS de-
fi niu saúde como “um estado de 
completo bem-estar físico, mental 
e social, e não apenas a ausência 
de doenças”. Também veremos à 
frente que a ideia de saúde não 
é única na sociedade ocidental 
e hoje em dia existem diferentes 
formas de entender este conceito
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Organização Mundial da Saúde (OMS) é uma agência 
especializada em saúde, fundada em 1948 e subordinada 
à Organização das Nações Unidas (ONU). Sua sede é 
em Genebra, na Suíça. Segundo sua constituição, a OMS 
tem por objetivo desenvolver ao máximo possível o nível 
de saúde de todos os povos. A ONU é uma organização 
internacional cujo objetivo é facilitar a cooperação em 
matéria de direito internacional, segurança internacional, 
desenvolvimento econômico, progresso social, direitos 
humanos e a realização da paz mundial. A ONU foi 
fundada em 1945.

Discuta e desenhe: como você entende a palavra saúde? Quais 
os fatores mais importantes para que você possa afirmar que 
está saudável?

ATIVIDADE PROPOSTA

O conhecimento da medicina ocidental vem sendo construí-
do ao longo do tempo. Faremos uma breve revisão de diferentes 
explicações e práticas de saúde que dominam o pensamento da 
medicina da cultura ocidental não indígena, considerando que hoje 
em dia convivem diferentes ideias, antigas e novas, sobre saúde. 
Os diferentes olhares muitas vezes convivem, se complementam, 
disputam e dividem os espaços de compreensão e intervenção até 
os dias de hoje.

A DOENÇA COMO CASTIGO 
Na Europa, durante a Idade Média, entre os anos 500 e 1500, 

havia uma grande infl uência do Cristianismo, da Igreja Católica, 
que afi rmava que as doenças eram um castigo de Deus e, portanto, 
o seu tratamento deveria ser feito por um religioso e por práticas 
religiosas. Recomendava-se, para os doentes, rezas, penitências, 
invocações de santos, exorcismos, unções e outros procedimentos 
para purifi cação da alma.
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Unção é um processo 
normalmente religioso 
que envolve a aplicação 
de substâncias oleosas 
naquele que, em decor-
rência da aplicação da 
substância, receberá 
uma infl uência espiritual 
para a sua cura, ou uma 
benção divina.

Foi nessa época que surgiram os pri-
meiros hospitais, criados pela Igreja Ca-
tólica, nas ordens religiosas. Os hospi-
tais recebiam as pessoas doentes para 
tratamento e para mantê-las isoladas 
do resto da sociedade. As práticas de 
isolamento e quarentena, criadas nesse 
período, continuam sendo usadas até 
hoje em algumas situações para evitar a 
transmissão das doenças.

FIGURA 10: Quadro “A extração da pedra da loucura” (1485), de Hieronymus Bosch, 
mostra um procedimento de cura da Idade Média.
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AS DOENÇAS CONTAGIOSAS 
E OS MICRÓBIOS

Além das explicações religiosas que a 
Igreja defendia, os médicos e outros es-
tudiosos também procuravam entender 
a causa das doenças. Antigamente, mui-
tas doenças se espalhavam rapidamente 
por toda a população, atingindo muitas 
pessoas ao mesmo tempo. Este aconte-
cimento, chamado de epidemia, causava 
muitas mortes e os estudiosos tentavam 
entender como as doenças eram trans-
mitidas de uma pessoa para outra. 

Uma epidemia se ca-
racteriza pelo apareci-
mento de muitos casos 
novos de uma doença, 
em curto período de tem-
po. O termo tem origem 
na Grécia antiga. Na lín-
gua grega: epi =sobre + 
demos = povo.  

Havia uma ideia de que essas doenças eram contagiosas, ou 
seja, transmitidas de uma pessoa para outra por pequenos animais, 
ou “bichinhos”, tão pequenos que o olho humano não conseguia 
enxergar. Foi só no fi nal do século XIX, com o desenvolvimento 
do microscópio, que os cientistas conseguiram, pela primeira vez, 
comprovar a existência de micro-organismos e o seu envolvimento 
direto na ocorrência de doenças. 

A partir do desenvolvimento do microscópio e do conhecimento 
dos micro-organismos, a medicina começou a realizar uma série de 
estudos para identifi car o agente causador das doenças contagio-
sas, também conhecidas como doenças transmissíveis, e a encon-
trar formas de preveni-las e tratá-las. Assim, a origem da medicina 
ocidental está ligada aos estudos sobre as epidemias que ocorriam 
naquela época. 

Doenças contagiosas são aquelas de transmissão 
direta, de uma pessoa para outra, como a tuberculose, 
por exemplo. Ou são transmitidas indiretamente, através 
de um vetor. Chamamos de doença infecciosa qualquer 
doença causada por um agente patogênico que causa a 
infecção, como vírus, bactérias e também parasitos.
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Século XIX se incia em 1801 e vai até 1900.
Microscópio foi criado no fi nal do século XVI (por volta 

de 1595) e é um instrumento feito por lentes óticas para am-
pliação de imagens. 

Micro-organismos são seres microscópicos (ou seja, so-
mente visíveis no microscópio pois são invisíveis ao olho nu) 
que causam doenças. Podem ser vírus, bactérias, vermes, 
amebas, dentre outros.

FIGURA 11: Ilustração dos primeiros microscópios e do microscópio moderno.
Ilustração do livro: El mundo físico : gravedad, gravitación, luz, calor, electricidad, 
magnetismo, etc. / A. Guillemin. - Barcelona Montaner y Simón, 1882.

Fotografi as dos micro-organismos causadores do cólera, da gri-
pe, da malária e da verminose, vistos pelo microscópio.

FIGURA 12.1: Malária - A análise 
de esfregaços de sangue visto 
no microscópio para diagnóstico 
de malária. Foto: Tim Vickers.

FIGURA 12.2: Vírus da Gripe. Foto: Dr. 
Erskine Palmer, Centers for Disease 
Control and Prevention Public Health 
Image Library.
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FIGURAS 12.3 e 12.4: Verminoses - Fonte: Fiocruz

FIGURA 13: Ilustração da cidade de Florença na idade média. Fonte: Hartmann 
Schedel (1440-1514)

Quando começou o processo de formação das cidades no conti-
nente europeu, as pessoas começaram a viver juntas em um mes-
mo espaço, nas cidades ou vilas. As condições de vida e de sa-
neamento eram muito ruins, o que facilitava o aparecimento das 
epidemias. Houve grandes epidemias nessa época, como as de 
peste bubônica, cólera, varíola, gripe espanhola e sarampo, dentre 
outras.
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AS PRINCIPAIS EPIDEMIAS AO 
LONGO DA HISTÓRIA
PESTE NEGRA 
50 milhões de mortos (Europa e Ásia) - 1333 a 1351
História: A peste bubônica ganhou o nome de peste negra por conta 
da pior epidemia que atingiu a Europa no século XIV. Ela foi sendo 
combatida à medida que se melhorou a higiene e o saneamento das 
cidades, diminuindo a população de ratos urbanos.
Contaminação: Causada pela bactéria Yersinia pestis, comum em 
roedores como o rato. É transmitida para o homem pela pulga desses 
animais contaminados
Sintomas: Infl amação dos gânglios linfáticos, seguida de tremedeiras, 
dores localizadas, apatia, vertigem e febre alta.
Tratamento: À base de antibióticos. Sem tratamento, leva a morte 
em 60% dos casos.
 
CÓLERA
Centenas de milhares de mortos - 1817 a 1824
História: Conhecida desde a Antiguidade, teve sua primeira epidemia 
global em 1817. Desde então, o vibrião colérico (Vibrio cholerae) 
sofreu diversas mutações, causando novos ciclos epidêmicos de 
tempos em tempos.
Contaminação: Por meio de água ou alimentos contaminados.
Sintomas: A bactéria se multiplica no intestino e elimina uma toxina 
que provoca diarreia intensa.
Tratamento: À base de antibióticos. A vacina disponível é de baixa 
efi cácia (50% de imunização).

TUBERCULOSE
1 bilhão de mortos - 1850 a 1950
História: Sinais da doença foram encontrados em esqueletos de 7.000 
anos atrás. O combate foi acelerado em 1882, depois da identifi cação 
do bacilo de Koch, causador da tuberculose. Nas últimas décadas, 
ressurgiu com força nos países pobres, incluindo o Brasil, e como 
doença oportunista nos pacientes de Aids.
Contaminação: Altamente contagiosa, transmite-se de pessoa para 
pessoa, através das vias respiratórias.
Sintomas: Ataca principalmente os pulmões.
Tratamento: À base de antibióticos. O paciente é curado em até seis 
meses.
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VARÍOLA
300 milhões de mortos - 1896 a 1980
História: A doença atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos. 
Até fi gurões como o faraó egípcio Ramsés II, a rainha Maria II da Inglaterra 
e o rei Luís XV da França tiveram a temida “bixiga”. A vacina foi descoberta 
em 1796.
Contaminação: O Orthopoxvírus variolae era transmitido de pessoa para 
pessoa, geralmente por meio das vias respiratórias.
Sintomas: Febre, seguida de erupções na garganta, na boca e no rosto. 
Posteriormente, pústulas que podiam deixar cicatrizes no corpo.
Tratamento: Erradicada do planeta em 1980, após campanha de vacinação 
em massa.
 
GRIPE ESPANHOLA
20 milhões de mortos - 1918 a 1919
História: O vírus Infl uenza é um dos maiores carrascos da humanidade. A 
mais grave epidemia foi batizada de gripe espanhola, embora tenha feito 
vítimas no mundo todo. No Brasil, matou o presidente Rodrigues Alves.
Contaminação: Propaga-se pelo ar, por meio de gotículas de saliva e 
espirros.
Sintomas: Fortes dores de cabeça e no corpo, calafrios e inchaço dos 
pulmões.
Tratamento: O vírus está em permanente mutação, por isso o homem 
nunca está imune. As vacinas antigripais previnem a contaminação com 
formas já conhecidas do vírus.
 
TIFO
3 milhões de mortos (Europa Oriental e Rússia) - 1918 a 1922
História: A doença é causada pelas bactérias do gênero Rickettsia. Como 
a miséria apresenta as condições ideais para a sua proliferação, o tifo está 
ligado a países do Terceiro Mundo, campos de refugiados e concentração, 
ou guerras.
Contaminação: O tifo exantemático (ou epidêmico) aparece quando a 
pessoa coça a picada da pulga e mistura as fezes contaminadas do inseto 
na própria corrente sanguínea. O tifo murino (ou endêmico) é transmitido 
pela pulga do rato.
Sintomas: Dor de cabeça e nas articulações, febre alta, delírios e erupções 
cutâneas hemorrágicas.
Tratamento: À base de antibióticos.
 
FEBRE AMARELA
30.000 mortos (Etiópia) - 1960 a 1962
História: O Flavivírus, que tem uma versão urbana e outra silvestre, já 
causou grandes epidemias na África e nas Américas.
Contaminação: A vítima é picada pelo mosquito transmissor, que picou 
antes uma pessoa infectada com o vírus.

48   PROMOÇÃO DA SAÚDE NO TERRITÓRIO INDÍGENA  |  Saúde, Doença e Atenção nos Territórios Indígenas



Sintomas: Febre alta, mal-estar, cansaço, calafrios, náuseas, vômitos 
e diarreia. 85% dos pacientes recuperam-se em três ou quatro dias. Os 
outros podem ter sintomas mais graves, que podem levá-los à morte.
Tratamento: Existe vacina, que pode ser aplicada a partir dos 12 meses de 
idade e renovada a cada dez anos.
 
SARAMPO
6 milhões de mortos por ano - Até 1963
História: Era uma das causas principais de mortalidade infantil, até a 
descoberta da primeira vacina, em 1963. Com o passar dos anos, a vacina 
foi aperfeiçoada e a doença foi erradicada em vários países.
Contaminação: Altamente contagioso, o sarampo é causado pelo vírus 
Morbillivirus, propagado por meio das secreções mucosas (como a saliva, 
por exemplo) de indivíduos doentes.
Sintomas: Pequenas erupções avermelhadas na pele, febre alta, dor de 
cabeça, mal-estar e infl amação das vias respiratórias.
Tratamento: Existe vacina, aplicada aos nove meses de idade e reaplicada 
aos 15 meses.
 
MALÁRIA
3 milhões de mortos por ano - Desde 1980
História: Em 1880, foi descoberto o protozoário Plasmodium, que causa a 
doença. A OMS considera a malária a pior doença tropical e parasitária da 
atualidade, perdendo em gravidade apenas para a Aids.
Contaminação: Pelo sangue, quando a vítima é picada pelo mosquito 
Anopheles contaminado com o protozoário da malária.
Sintomas: O protozoário destrói as células do fígado e os glóbulos 
vermelhos e, em alguns casos, as artérias que levam o sangue até o cérebro.
Tratamento: Não existe uma vacina efi ciente, apenas drogas para tratar e 
curar os sintomas.
 
AIDS
22 milhões de mortos - Desde 1981
História: A doença foi identifi cada em 1981, nos Estados Unidos, e desde 
então foi considerada uma epidemia pela OMS.
Contaminação: O vírus HIV é transmitido através do sangue, do esperma, 
da secreção vaginal e do leite materno.
Sintomas: Destrói o sistema imunológico, deixando o organismo frágil 
a doenças causadas por outros vírus, bactérias, parasitos e células 
cancerígenas.
Tratamento: Não existe cura. Os soropositivos são tratados com coquetéis 
de drogas que inibem a multiplicação do vírus, mas não o eliminam do 
organismo.

Fonte: Organização Mundial de Saúde (OMS) e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
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Além de provocar muitas mortes, essas epidemias afetavam 
todo o funcionamento da cidade e a produção econômica dos paí-
ses. Os governos começaram a se preocupar e a buscar formas de 
combater e controlar as epidemias. Inicia-se um período de gran-
des avanços na ciência para a identifi cação de micro-organismos 
responsáveis pelas doenças infecciosas, bem como para as formas 
de prevenção e tratamento. Algumas epidemias começaram a ser 
controladas com medidas de saneamento e higiene. Outras neces-
sitaram do desenvolvimento de remédios para combater os micro-
-organismos e de vacinas para prevenir algumas doenças.
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A vacina é uma  das formas mais efi cazes de 
prevenir as doenças transmissíveis. De modo 
geral, é produzida a partir de agentes patogênicos 
(vírus ou bactérias) ou de toxinas, previamente 
enfraquecidos. Quando inserimos no organismo 
esse tipo de substância, fazemos com que o 
corpo combata o agente causador da doença, 
estimulando a produção de anticorpos, células 
que protegem o nosso organismo, além de 
desenvolver a chamada memória imunológica.  
Quando o corpo é atacado por algum agente 
patogênico não chega a desenvolver a doença 
porque o organismo já criou os anticorpos de 
defesa para aquele agente patogênico através da 
vacina.  Estudaremos sobre as vacinas mais para 
frente.

Em 1882, o médico e microbiologista alemão Robert Koch anun-
ciou a descoberta do Bacilo de Koch, que transmitia a tuberculose, 
de pessoa para pessoa.

FIGURA 14: Bacilo de Koch, causador da tuberculose - Foto: Janice Carr /Centers for 
Disease Control and Prevention’s Public Health. Image Library (PHIL).
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FIGURA 15: transmissão da tuberculose

Observe na fi gura acima como se transmite a tuberculose. Veja 
que a pessoa doente na esquerda, ao tossir, faz com que o agente 
transmissor, o Bacilo de Koch, seja inspirado por uma pessoa sau-
dável, e daí essa pessoa pode fi car doente. Este é o modo de trans-
missão de uma doença de forma direta de uma pessoa para outra, 
pelo ar. Outras doenças podem ser transmitidas através da água ou 
objetos contaminados.

Porém, os cientistas perceberam que existem outras doenças 
em que os novos casos ocorrem sem qualquer contato direto entre 
os indivíduos doentes, ou seja, estas doenças não são transmitidas 
diretamente de uma pessoa para outra. No início do século XX, foi 
descoberta a participação de vetores ou hospedeiros intermedi-
ários na transmissão de doenças.  Esses vetores ou hospedeiros 
intermediários armazenam os micro-organismos e os transmitem 
ao homem. A partir da identifi cação do micro-organismo causador, 
dos vetores e hospedeiros é possível montar o ciclo de transmis-
são das doenças, conhecido como cadeia de transmissão ou cadeia 
epidemiológica das doenças transmissíveis.
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Vetores são seres vivos que transportam o agente 
infeccioso (vírus, bactérias ou parasitos) desde o 
reservatório até o hospedeiro potencial. São vetores 
bastante conhecidos: mosquitos, moscas, ratos, 
percevejos (barbeiro), pulgas e carrapatos.

Hospedeiro é o homem ou outro animal vivo que 
ofereça condições de sobrevivência e alojamento a um 
agente infeccioso. Aves, cachorros, macacos, caramujos, 
gatos, morcegos e muitos animais domésticos podem 
abrigar micro-organismos.

Portadores sadios são os indivíduos infectados – 
pessoas ou animais – que têm no seu corpo um agente 
infeccioso específi co de uma doença, mas não apresentam 
sinais e sintomas. Neste caso, a pessoa pode transmitir a 
doença para outras, espalhando-a na comunidade sem 
saber.

FIGURA 16  - Fonte: Batistella, 2007: 44

CADEIA EPIDEMIOLÓGICA DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

MECANISMOS DE TRANSMISSÃO DAS 
DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS
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A cadeia epidemiológica é o caminho de transmissão de uma doença. 
Ou seja, as etapas que devem acontecer para que o causador da doença 
(agente infeccioso) seja transmitido de uma pessoa para outra. Para 
conhecer a cadeia epidemiológica ou a cadeia de transmissão de uma 
doença é preciso:

a) identifi car o agente infeccioso;
b) existir um indivíduo doente;
c) existir um meio de transmissão, seja através do ar, da água ou de 

um vetor responsável por transportar o micro-organismo de uma pessoa 
para outra;

d) existir o indivíduo suscetível, ou seja, uma pessoa que pode se 
contaminar com o micro-organismo e fi car doente.

O controle das doenças transmissíveis depende de uma ação 
conjunta em cada etapa da transmissão e em todos os elos da cadeia de 
transmissão. 

Por exemplo, uma doença pode ser transmitida a partir de um 
mosquito, que pica uma pessoa doente e, depois, ao picar uma 
pessoa sadia, transmite a doença. Essa é a forma de transmissão 
de doenças como malária, dengue, leishmanioses e outras.

FIGURA 17: modo de transmissão da malária
1) Vetor infectado pica hospedeiro humano e transmite o plasmódio. 2) Infecção 
hepática. 3) Infecção sanguínea. 4) Um segundo vetor pica  hospedeiro infectado e 
passa para novo hospedeiro.
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Converse com seus colegas e desenhem uma situação em que 
acontece esta cadeia de transmissão das doenças em sua co-
munidade.

ATIVIDADE PROPOSTA

A prática médica moderna se baseou muito no estudo das do-
enças transmissíveis. Foram estes estudos que desenvolveram re-
médios, que chamamos de antibióticos, para matar os micro-orga-
nismos causadores de várias doenças. E também foram os estudos 
sobre doenças infecciosas que permitiram o desenvolvimento de 
vacinas para preveni-las. Por outro lado, existe um grupo de doen-
ças que não são causadas por um micro-organismo. A medicina 
ocidental passou a estudar estas doenças e a criar um modo de 
explicar o seu aparecimento e desenvolvimento.

EXPLICANDO AS DOENÇAS CRÔNICAS 
NÃO TRANSMISSÍVEIS: MODELO 
MULTICAUSAL

A partir do século XX, com a diminuição das doenças infeccio-
sas ou transmissíveis como causa de adoecimento e morte, hou-
ve o aumento das doenças chamadas crônicas não transmissíveis, 
como hipertensão arterial, diabetes e câncer, dentre outras doen-
ças. Essas novas doenças estão associadas à crescente urbani-
zação e industrialização da sociedade ocidental, que afetaram o 
modo de vida das pessoas e sua alimentação.

FIGURA 18: Urbanização - Foto: Leandro Centomo.
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FIGURA 19: Nas cidades o consumo de alimentos industrializados é predominante. 
Foto: Dietmar Rabich.

Doenças crônicas não transmissíveis 
são doenças que não são transmitidas de 
uma pessoa para outra. Essas doenças 
levam anos para aparecer e, em geral, 
não possuem muitos sintomas no início. 
Às vezes não têm cura e a pessoa terá 
que conviver a vida toda com aquele 
problema. São doenças perigosas 
porque a pessoa não percebe que está 
doente ou acha que já está curada e 
interrompe a terapia com os remédios. 
Isso acontece, por exemplo, com a 
diabetes, a hipertensão, a obesidade, o 
câncer, dentre outras. Estudaremos mais 
sobre essas doenças ao longo do curso.
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Uma doença como a hipertensão – que é a mesma coisa que 
a pressão alta ou o aumento da força que o sangue faz contra as 
paredes das artérias para conseguir circular por todo o corpo – não 
pode ser explicada por uma única causa ou por um micro-organis-
mo. Essa doença pode estar ligada ao aumento do peso (obesida-
de), à alimentação baseada em produtos industrializados, ao con-
sumo excessivo de sal, à pouca atividade física (sedentarismo), ao 
fumo, à ansiedade, ao estresse, a fatores genéticos, dentre outros. 
Assim, essas doenças têm muitas causas e a medicina ocidental, 
também chamada de biomedicina, muitas vezes não consegue ex-
plicar porque aquela pessoa fi cou doente. Nesses casos, podemos 
identifi car vários fatores de risco para o aparecimento dessas do-
enças. É uma abordagem diferente da indígena, em que os especia-
listas explicam porque aquela pessoa está com a doença.

Fatores de risco são elementos, características ou 
comportamentos das pessoas que estão associados ao 
aparecimento de determinadas doenças. Por exemplo, o 
cigarro é um fator de risco para o câncer de pulmão. A 
obesidade é um fator de risco para a diabetes. 

Nas doenças crônicas não transmissíveis não podemos apontar 
uma causa específi ca da doença, mas podemos apontar a presença 
de alguns fatores que podem aumentar as chances do seu apare-
cimento. Isso quer dizer que nem todo indivíduo que fuma terá um 
câncer de pulmão, nem todo indivíduo que tem câncer de pulmão 
é um fumante, mas o risco do desenvolvimento desta doença entre 
aqueles que fumam é bem maior do que entre os indivíduos que 
não fumam. 

O controle e o tratamento das doenças crônicas não transmis-
síveis são mais difíceis que os das doenças transmissíveis. Muitas 
vezes, essas doenças não tem cura defi nitiva e a pessoa terá que 
tomar medicação e tratar a doença pelo resto da vida, como no 
caso da hipertensão e da diabetes. Estudaremos estas doenças na 
saúde do adulto e do idoso.
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Trabalho em grupo: faça um quadro com duas colunas. Em uma co-
luna vocês vão colocar todas as doenças que existiam antigamente 
e, na outra coluna, vão colocar porque acontecia aquela doença, 

ATIVIDADE PROPOSTA

qual era a causa da doença. Faça agora outro quadro com duas colunas. Na primeira 
coluna vocês vão colocar as doenças que mais acontecem em sua área. Na outra coluna 
vão colocar porque acontece aquela doença, o que causa esta doença. Reflita com seus 
colegas:
1. O que mudou em relação às doenças? Por quê?
2. O que mudou na vida das pessoas? Por quê?
3. O que mudou na relação entre seu povo e a sociedade não indígena? O que isso tem 
a ver com as novas doenças?

O CONCEITO AMPLIADO DE SAÚDE: OS 
DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE

Para explicar a saúde de uma forma mais ampla, a medicina 
ocidental pensou em um modelo que foi chamado de “modelo da 
determinação social das doenças”. Este modelo levanta diferen-
tes fatores que podem infl uenciar a vida das pessoas e determi-
nar algumas doenças. Este modelo procura entender os aspectos 
históricos, econômicos, sociais, culturais, biológicos, ambientais e 
psicológicos que estão presentes naquela cidade, naquela vila ou 
comunidade, que podem infl uenciar e confi gurar uma determinada 
realidade sanitária.

Neste caso, aquela ideia de que é um agente etiológico, micróbio 
ou micro-organismo que leva à doença é só uma parte do modelo. 
Este jeito de ver o processo saúde e adoecimento leva em conside-
ração muitas outras coisas, como a cultura, o trabalho, o ambiente, 
a relação entre as sociedades, os sentimentos e as condições de 
vida da pessoa, que podem explicar porque a pessoa ou a comuni-
dade está doente. 

Hoje sabemos que alguns fatores, como alimentação saudável, 
moradia e renda, são essenciais para a saúde. Quando olhamos 
com mais cuidado para os problemas que afl igem as pessoas, não 
é difícil perceber as diferenças no adoecimento entre diferentes 
grupos populacionais. 
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Crianças de famílias mais pobres, por não terem acesso ao sa-
neamento básico no bairro em que moram, costumam brincar em 
meio ao lixo e ao esgoto a céu aberto, o que leva a um alto índice 
de doenças infecciosas e parasitárias. Da mesma forma, em áre-
as onde a renda familiar é baixa, torna-se quase impossível ter a 
quantidade e a qualidade da alimentação garantida, propiciando o 
aparecimento de problemas nutricionais, como a desnutrição. Os 
dois exemplos nos ajudam a pensar nas relações entre aspectos 
gerais da vida humana e a saúde. 

No caso dos povos indígenas esta situação aparece de diferentes 
modos. Para os indígenas, a demarcação das terras é fundamental. 
Leia abaixo uma entrevista que o antropólogo Bruce Albert fez com 
o líder e pajé Davi Yanomami:

BRUCE ALBERT ENTREVISTA DAVI KOPENAWA
XAWARA – O OUTRO CANNIBAL E A QUEDA 
DO CÉU

Em entrevista concedida ao CEDI, em Brasília, no 
dia 09 de março de 1990, Davi Kopenawa Yanomami 
respondeu na própria língua às perguntas do antropó-
logo Bruce Albert, revelando a visão do jovem pajé da 
aldeia Demini sobre o drama vivido atualmente pelo 
seu povo.

Bruce – Gostaria que você contasse o que os Yano-
mami falam das epidemias que assolam o seu territó-
rio por causa da invasão garimpeira.

Davi – Vou te dizer o que nós pensamos. Nós cha-
mamos estas epidemias de xawara. A xawara que 
mata os Yanomami. É assim que nós chamamos epi-
demia. Agora sabemos da origem da xawara. No co-
meço, nós pensávamos que ela se propagava sozinha, 
sem causa. 
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Agora ela está crescendo muito e se alastrando em 
toda parte. O que chamamos de xawara, há muito tem-
po nossos antepassados mantinham isto Escondido. 
Omamë (o criador da humanidade Yanomami e de suas 
regras culturais) mantinha a xawara escondida. Ele a 
mantinha escondida e não queria que os Yanomami me-
xessem com isto. Ele dizia: “Não! Não toquem nisso!” 
Por isso ele a escondeu nas profundezas da Terra. Ele 
dizia também: “Se isso fi car na superfície da terra, todos 
os Yanomami vão começar a morrer à toa!”.

Tendo falado isso, ele a enterrou bem profundo. Mas 
hoje os nabëbë, os brancos, depois de terem descoberto 
nossa fl oresta, foram tomados por um desejo frenéti-
co de tirar esta xawara do fundo da terra onde Omamë 
a tinha guardado. Xawara é também o nome do que 
chamamos booshikë, a substância do metal, que vocês 
chamam “minério”. Disso temos medo. A xawara do mi-
nério é inimiga dos Yanomami, de vocês também. Ela 
quer nos matar. Assim, se você começa a fi car doente, 
depois ela mata você. Por causa disso, nós, Yanomami, 
estamos muito inquietos. Quando o ouro fi ca no frio das 
profundezas da terra, aí tudo está bem. Tudo está re-
almente bem. Ele não é perigoso. Quando os brancos 
tiram o ouro da terra, eles o queimam, mexem com ele 
em cima do fogo como se fosse farinha. Isto faz sair fu-
maça dele. Assim se cria a xawara, que é esta fumaça 
do ouro. Depois, esta xawara wakëxi, esta “epidemia-
-fumaça”, vai se alastrando na fl oresta, lá onde moram 
os Yanomami, mas também na terra dos brancos, em 
todo lugar. É por isso que estamos morrendo. Por causa 
desta fumaça. Ela se torna fumaça de sarampo. Ela se 
torna agressiva e quando isso acontece ela acaba com 
os Yanomami…
Fonte: Instituto Socioambiental
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Existem muitos outros fatores e características que podem afe-
tar a vida e a saúde das pessoas: as suas características, como gê-
nero, idade, se é casada ou solteira, sua hereditariedade; aspectos 
relacionados com moradia, educação, saneamento, acesso a servi-
ços; e aspectos relacionados a condições socioeconômicas, cultu-
rais e ambientais mais amplas, como vimos nas reportagens acima.
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C
O

N
D

IÇ
Õ

ES
SOCIO

ECONÔMICAS, CULTURAIS E AMBIENTES
G

E
R

A
IS

Condições de vida
e de trabalho

Am
biente

de
trabalho D

es
em

pre
go

Água e

esgoto
Educação

Produção
agrícola e de

alimentos

Serviços
Sociais

de Saúde

Habitação

FIGURA 20: Modelo de Whitehead & Dahlgren - Fonte: adpatado pela Comissão
Nacional sobre Determinantes sociais de Saúde (2008).

DIAGRAMA DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE
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Com este modelo também se busca sair do foco do estudo e de 
práticas voltados para a doença, para trabalhar com a produção 
da saúde no seu sentido positivo, o que se precisa para viver bem. 
Consideramos que esta perspectiva é mais afi m com o modo de 
pensar dos povos indígenas e pode ajudar a melhorar as condições 
de vida e situação de saúde dessa população.

1) Discuta e desenhe: O que você e sua comunidade precisam 
para viver e estar bem no mundo?
2) A partir da resposta da atividade anterior, construa um mode-
lo de determinantes sociais da saúde, na sua concepção. Refaça 
o desenho de determinantes com os termos adequados para a 
realidade da sua região e cultura.

ATIVIDADE PROPOSTA
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DO QUE ADOECEM 
E MORREM OS 
POVOS INDÍGENAS 
NO BRASIL? 

TEXTO 3

n este texto veremos um assunto muito importante para 
a atenção à saúde indígena: os principais problemas de 
saúde que atingem os Povos Indígenas no Brasil. Como 

vamos ver mais adiante, quando formos estudar o dia a dia de 
trabalho do Agente Indígena de Saúde (AIS) e do Agente Indí-
gena de Saneamento (AISAN), vocês e os outros profi ssionais 
de saúde da equipe precisarão conhecer os problemas de saú-
de, identifi car seus determinantes, planejar e organizar as ações 
a serem feitas nas aldeias, nos Polos Bases e nas Casais. Conhe-
cer os problemas de saúde que atingem as pessoas e comuni-
dades permite organizar o trabalho. Também permite organizar 
os gastos do sistema de saúde de acordo com as necessidades 
da população e prevenir adoecimentos e mortes.

Conversamos na Unidade I desta Área Temática que, 
no dia a dia do trabalho da equipe de saúde nas aldeias e 
nos serviços de saúde, são produzidas informações sobre 
a situação de saúde da população. Pesquisas sobre saú-
de também produzem informações importantes. A partir 
dessas informações podemos conhecer o que chamamos 
de perfi l epidemiológico da população.

este texto veremos um assunto muito importante para 
a atenção à saúde indígena: os principais problemas de 
saúde que atingem os Povos Indígenas no Brasil. Como 

vamos ver mais adiante, quando formos estudar o dia a dia de 
trabalho do Agente Indígena de Saúde (AIS) e do Agente Indí-
gena de Saneamento (AISAN), vocês e os outros profi ssionais 
de saúde da equipe precisarão conhecer os problemas de saú-
de, identifi car seus determinantes, planejar e organizar as ações 
a serem feitas nas aldeias, nos Polos Bases e nas Casais. Conhe-
cer os problemas de saúde que atingem as pessoas e comuni-
dades permite organizar o trabalho. Também permite organizar 
os gastos do sistema de saúde de acordo com as necessidades 
da população e prevenir adoecimentos e mortes.

Conversamos na Unidade I desta Área Temática que, 
no dia a dia do trabalho da equipe de saúde nas aldeias e 
nos serviços de saúde, são produzidas informações sobre 
a situação de saúde da população. Pesquisas sobre saú-
de também produzem informações importantes. A partir 
dessas informações podemos conhecer o que chamamos 
de perfi l epidemiológico da população.

Mauricio Soares Leite; Aline Alves Ferreira
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Perfi l epidemiológico é o conjunto de 
informações sobre as causas de adoecimento 
e morte de uma população. Isto tem como 
objetivo detalhar onde, quando e com quem 
ocorre determinado problema de saúde. A partir 
desse conjunto de informações conseguimos 
decidir quais são os problemas de saúde mais 
importantes e quais medidas de prevenção e 
controle são as mais indicadas. E conseguimos 
avaliar a ocorrência de uma determinada doença 
ao longo do tempo ou em um lugar.
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Neste texto tentaremos responder a perguntas como: de que 
mais adoecem e morrem os indígenas no Brasil? Essas doenças são 
as mesmas em todas as regiões? Índios e não índios são atingidos 
pelas mesmas doenças da mesma forma? As doenças que atingem 
os Povos Indígenas mudaram desde seus primeiros contatos com 
os não índios?

Responder a essas perguntas é importante para sabermos quais 
são as ações de saúde que mais atingem cada Povo Indígena, em 
cada região. E também para identifi carmos se existem desigualda-
des nas condições de vida e na situação de saúde existente entre 
indígenas e não indígenas e entre as diversas etnias.

Na verdade, ainda há pouca informação sobre a saúde e doença 
dos indígenas no país. Temos problemas e diferenças nas informa-
ções que cada Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) tem so-
bre saúde e doença. Também estamos enfrentando mudanças no 
sistema de informação sobre saúde indígena no país. Com isso, não 
conseguimos gerar informações sobre saúde dos índios que vivem 
aqui com o passar do tempo. Lembre-se também que os sistemas 
de informação dos serviços de saúde, como o Sistema de Informa-
ção da Atenção à Saúde Indígena (SIASI), são construídos a partir 
da maneira como os não índios entendem as doenças. Então, eles 
não levam em conta as categorias e classifi cações indígenas das 
doenças e nem o modo como os Povos Indígenas tradicionalmente 
entendem as doenças e as tratam.

Vamos analisar algumas informações presentes no documento 
“Vigilância em Saúde Indígena – Síntese dos Indicadores 2010”, da 
Fundação Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, no DATA-
SUS, em pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE) e em alguns estudos de pesquisadores na área de saúde 
indígena.

Muitas vezes, contamos com dados de pesquisas que cientistas 
realizam. Essas pesquisas não acontecem sempre, por vários moti-
vos. Mas, mesmo assim, são uma fonte importante de informações 
para a saúde indígena. 
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FALANDO SOBRE A 
DIVERSIDADE INDÍGENA E AS 
DESIGUALDADES EM SAÚDE

Uma primeira coisa que devemos lembrar, e sobre a qual já le-
mos, é que no Brasil existem muitos Povos Indígenas, que vivem e 
pensam de modos muito diferentes entre si e também diferentes 
dos não índios. Isso quer dizer que cada povo pode entender de mo-
dos diferentes as suas doenças e o que causa essas doenças, assim 
como o melhor modo de tratar os doentes e de evitar as doenças. 
Os AIS e os AISAN têm contato com esses diferentes modos de se 
cuidar da saúde, o de seu povo e o dos não índios, que chamamos 
de biomedicina ou medicina científi ca. Este tipo de conhecimento 
é diferente dos conhecimentos tradicionais indígenas sobre saúde.

Reveja essa discussão no 
texto 2 desta unidade.

Este texto trata, então, do modo como esses profi ssionais, geral-
mente não índios, entendem as doenças. As explicações que apre-
sentamos aqui para as doenças também são da medicina dos não 
índios. Pode ser que falemos aqui de alguma coisa que o seu povo 
não considere um problema de saúde e nem uma doença. Também 
pode ser que alguma doença tradicional do seu povo não apareça 
aqui e não seja considerada como uma doença pelos profi ssionais 
da equipe. Esta é uma conversa que deveria acontecer mais. É mui-
to importante que você, como AIS, converse com a equipe sobre as 
diferenças no modo de entender a saúde do seu povo. 

Uma outra coisa em que precisamos pensar, para entender 
como está a saúde indígena atualmente, é do que um povo adoece, 
o quanto ele adoece, o quanto ele morre por cada doença e o quan-
to diferentes aspectos infl uenciam cada doença. Por isso, algumas 
doenças atingem mais os indígenas que os não índios e algumas 
doenças podem ser mais importantes entre alguns povos do que 
entre outros. 
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Por exemplo, nos lugares onde a água de beber e fazer mingau 
não é tratada, as pessoas geralmente têm mais diarreias e parasi-
tos intestinais do que em outros lugares. Então, as pessoas podem 
adoecer mais e até morrer mais por causa disso.

QUEM? QUANDO? QUANTOS? POR QUÊ?
Estas são perguntas muito importantes quando pensamos em 

quem está fi cando doente ou morrendo em uma comunidade. São 
as primeiras perguntas que precisamos fazer para entender como 
está a saúde de uma comunidade. É muito importante saber quais 
são as doenças que estão atingindo as crianças, por exemplo. E 
saber quantas crianças estão fi cando doentes. Do mesmo jeito, 
precisamos saber como está a saúde das pessoas mais velhas: se 
estão fi cando doentes, de que doenças e por que estão tendo es-
sas doenças. Assim, podemos saber se o problema é sério e se 
poderia ter sido evitado.Também podemos saber se o problema 
hoje é maior do que antes ou se está melhorando. Então, podemos 
fazer alguma coisa para mudar a situação. Nós vamos ver como se 
faz isso depois, quando formos estudar o planejamento em saúde.

Os Povos Indígenas do Brasil vivem em lugares e em condições 
muito diferentes. Assim, os ambientes, o clima, o tipo de vegeta-
ção, a quantidade e os tipos de rios e fontes de água em cada re-
gião serão também diferentes. E cada povo tem a sua história, com 
experiências de contato e convívio com não índios também diver-
sas. Outro aspecto que não pode ser deixado de lado é a situa-
ção fundiária, da terra, que infl uencia as condições de vida e saúde 
dos Povos Indígenas. Os Povos Indígenas e suas lideranças sabem 
que a regularização da terra é importante para uma boa condição 
de saúde, por isso as demandas pela regularização das terras in-
dígenas aparecem com frequência nos relatórios fi nais das confe-
rências nacionais de saúde indígena. A situação fundiária é muito 
diferente para os vários Povos Indígenas do país e, mesmo quando 
as terras são reconhecidas, delimitadas, homologadas e declara-
das indígenas, isto ainda pode signifi car terras insufi cientes para a 
sobrevivência dos povos que vivem lá. 
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As terras indígenas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e 
Nordeste são marcadamente menores que aquelas da região Nor-
te. Isso porque os primeiros processos de demarcação não seguiam 
uma legislação específi ca.

Somente a partir da Constituição Federal de 1988 passou a ser 
levada em consideração a necessidade de se garantir terras sufi -
cientes para a reprodução física e cultural destes povos. Ou seja, 
leis que garantam que estes povos possam se manter com as prá-
ticas que eles próprios consideram importantes, como os modos 
tradicionais de exploração de seu território, migrações e etc. Isto 
resultou em uma mudança muito grande no modo de se pensar 
as necessidades de terras para os Povos Indígenas e, também, no 
modo como se entendem as relações entre a situação das terras e 
as condições de saúde dos Povos Indígenas.

FIGURA 21: Aldeia Ipatse (Parque Indígena do Xingu) - A principal comunidade dos 
Kuikuro Foto: Pedro Biondi/ABr.
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FIGURA 22: Diversidade de espaços nos territórios indígenas do Brasil.
Foto de cima, aldeia da etnia Ticuna no Amazonas (Foto: Rui Arantes). 
Foto abaixo, aldeia indígena urbana Marçal de Souza em Campo Grande –MS 
(Foto: Jerônimo Freitas Rodrigues de Carvalho)

Isso tudo faz com que as condições de vida e a situação de saú-
de sejam diferentes de um lugar para o outro e entre indígenas e 
não índios, o que pode fazer com que os problemas de saúde sejam 
diferentes entre os Povos Indígenas e também entre indígenas e 
não índios. Quando falamos das “condições de vida” estamos fa-
lando de muitas coisas: se a água de beber é tratada, se as pessoas 
conseguem produzir alimentos em suas terras, se existem coisas 
que causam doenças, se os serviços de saúde funcionam como de-
veriam, se as pessoas de um povo vivem do jeito que o seu povo 
acha que se deve viver.

Para muitos Povos Indígenas da região Norte, a malária é uma 
doença muito importante e preocupante, mas ela não acontece no 
Sul do Brasil, onde faz mais frio e onde o mosquito que transmite 
a doença não vive. No Sul do Brasil e próximo ao Parque Indígena 
do Xingu, o uso de agrotóxicos na agricultura ameaça as fontes 
de água dos Povos Indígenas, podendo causar problemas muito 
graves de saúde. Ao mesmo tempo, doenças como a diarreia e a 
tuberculose são uma preocupação entre Povos Indígenas de todas 
as regiões do país.
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FIGURA 23: Na orla de Altamira, estudantes se encontram para manifestação pelo 
cumprimento de condicionantes da UHE de Belo Monte, Pará © Letícia Leite/ISA

“DIFERENÇAS” E “DESIGUALDADES”
No sul do Brasil não encontramos malária, porque faz mais frio 

e nestes lugares não vive o mosquito que transmite a doença. Em 
outros lugares, encontramos o mosquito e a doença. Podemos 
dizer que a saúde das pessoas nesses lugares é diferente porque 
o ambiente é diferente. Mas quando um povo está fi cando mais 
doente do que outro porque tem menos acesso a saneamento, 
educação, medicamentos ou atendimentos de saúde, então 
dizemos que existe uma “desigualdade”. Quer dizer, existe uma 
diferença que não era para existir. Uma diferença que não é certa, 
porque as pessoas podem fi car doentes e morrer mais por causa 
disso. Uma diferença que precisa, então, parar de existir, garantindo 
que todos tenham acesso igual a todas essas coisas. Como muitas 
vezes vemos “desigualdades” na saúde entre os Povos Indígenas 
e os não índios, precisamos sempre comparar a saúde entre os 
dois grupos, trabalhando para que essas desigualdades deixem 
de existir.
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Com tantas “diferenças” e, principalmente, “desigualdades”, é 
possível dizer que esses povos vêm enfrentando, desde os primei-
ros contatos com não índios, muitas mudanças nas vidas de suas 
comunidades, que vêm afetando negativamente a sua saúde. As 
atuais condições de vida e saúde destes povos, então, devem ser 
entendidas como o resultado de histórias muitas vezes marcadas 
pela violência, pelo preconceito, pela desigualdade nas relações 
com os não índios e por mudanças muito importantes nos seus 
modos de vida.

Discuta com seus colegas: você considera que sua condição de 
vida é melhor ou pior do que a de outros grupos da população 
brasileira, como os não índios ou mesmo outros Povos Indíge-
nas? Por quê?

ATIVIDADE PROPOSTA

LEIA A REPORTAGEM

“RECONHECIMENTO E ACESSO AOS DI-
REITOS INDÍGENAS AUMENTAM, MAS 
PROFUNDA DESIGUALDADE PERSISTE” 

Na última década, houve avanços no acesso à saúde e à 
educação das 45 milhões de pessoas indígenas que vivem na 
América Latina, que representam 8,3% da população do con-
tinente. Esse público tem tido mais acesso à saúde e à educa-
ção, além de conquistado progressos no reconhecimento de 
seus direitos territoriais e de sua participação política. Ainda 
assim, há muito o que melhorar. A informação faz parte do 
novo informe da Comissão Econômica para América Latina 
e Caribe (Cepal). O documento Os Povos Indígenas na Amé-
rica Latina: avanços na última década e desafi os pendentes 
para a garantia de seus direitos contribuiu para os debates 
levantados durante a Conferência Mundial sobre os Povos In-
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dígenas da Organização das Nações Unidas (ONU), realizada em 
22 e 23 de setembro deste ano (2014), em Nova York. Além disso, 
o levantamento colabora como uma referência para o processo de 
implementação e prosseguimento da agenda de desenvolvimento 
pós-2015. De acordo com o informe, importantes avanços no aces-
so a serviços de saúde se refl etem em melhorias nos indicadores 
de atenção ao parto e de mortalidade infantil entre os indígenas 
de vários países. O índice de morte de crianças de até cinco anos 
de idade foi reduzido entre os anos 2000 e 2010, em pelo menos 
nove países: Costa Rica, México, Brasil, Venezuela, Equador, Pana-
má, Guatemala, Peru e Bolívia. Além disso, pelo menos 17 países 
latino-americanos dispõem de estrutura estatal com a competên-
cia específi ca de gerir a saúde intercultural. 

No setor da educação, a Cepal aponta um aumento nas taxas 
de frequência escolar em todos os níveis de ensino. Pelo menos 
oito países da América Latina apresentam um percentual de pre-
sença em sala de aula de 82% a 99% entre os estudantes de seis 
a 11 anos de idade, nos anos 2010 e 2011. Entretanto, permanecem 
lacunas signifi cativas no acesso dos indígenas à educação de nível 
médio e superior.No que tange aos progressos no reconhecimen-
to dos direitos territoriais dessa população, entre eles o direito à 
propriedade coletiva de terras, o estudo indica avanços na região, 
especialmente com relação à demarcação e titulação de terras. No 
entanto, permanecem estagnadas iniciativas para controle territo-
rial, incluindo o uso de recursos naturais. Nesse âmbito específi -
co, houve, entre 2010 e 2013, mais de 200 confl itos em territórios 
ameríndios ligados a atividades extrativistas de hidrocarbonetos e 
mineração.

Foi constatado também o aumento da participação política dos 
Povos Indígenas, refl etido em um contínuo fortalecimento de suas 
organizações sociais e no estabelecimento de alianças políticas. 
Ainda assim, o segmento segue ocupando escassa representação 
em órgãos dos poderes do Estado nos diversos países da América 
Latina. Houve avanços também no que se refere ao respeito às ins-
tituições e sistemas de autogoverno dos Povos Indígenas, mesmo 
que prossiga insufi ciente diante de instâncias internacionais, que 
reconhecem o direito fundamental à livre determinação desses 
povos.
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INCREMENTO NO NÚMERO DE ÍNDIOS
Dos 45 milhões de indígenas que existem na América La-

tina, 17 milhões vivem no México e outros 7 milhões no Peru. 
Os países com maior proporção dessa população no conti-
nente são Bolívia (62,2%), Guatemala (41%), Peru (24%) e 
México (15,1%). Atualmente, é possível apontar um incre-
mento do número da população indígena, que contabilizava 
642 povos em 2006 e, hoje, soma 826 Povos Indígenas em 
território latino-americano. Segundo a CEPAL, isso se deve ao 
aperfeiçoamento dos levantamentos estatísticos e à incidên-
cia dos Povos Indígenas às lutas pelo seu reconhecimento. 
Desse número, o Brasil abriga a maior quantidade de etnias 
indígenas (305), seguido da Colômbia (102), Peru (85), Mé-
xico (78) e Bolívia (39). Muitas delas se encontram em risco 
de desaparecimento físico ou cultural, como foi constatado 
em território brasileiro (70 etnias ameaçadas), colombiano 
(35) e na Bolívia (13). Além desses, estima-se que haja outras 
200 etnias em isolamento voluntário na Bolívia, Brasil, Co-
lômbia, Equador, Paraguai, Peru e Venezuela.

De acordo com a Cepal, o potencial de crescimento da po-
pulação indígena é maior em relação à não indígena em pelo 
menos cinco países (Brasil, Equador, México, Panamá e Vene-
zuela), uma vez que sua estrutura etária é mais jovem e suas 
taxas de fecundidade são mais elevadas. O documento tam-
bém revela que a migração interna recente é menor entre os 
Povos Indígenas do que entre a população não indígena. No 
México, Peru, Uruguai e Venezuela, a maioria dos índios vive 
na zona urbana. Censos recentes de nove países latino-ame-
ricanos também confi rmam a existência de profunda lacuna 
digital. No Equador, Panamá, Peru e Venezuela, a amplitude 
de acesso à Internet em lares não indígenas é até seis vezes 
superior em relação aos lares indígenas.
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RESISTÊNCIA GERA NOVA RELAÇÃO 
POLÍTICA

Segundo a secretária executiva da Cepal, Alicia Bárcena, 
esses avanços encontram obstáculos para sustentar-se ou 
expandir-se e a região deve enfrentar desafi os referentes à 
heterogeneidade estrutural, vulnerabilidade externa e persis-
tência de altos níveis de desigualdade social. Porém, a resis-
tência desse segmento se expressa, hoje, na instauração de 
novos status políticos e territoriais, assim como novos modos 
de relação institucional entre os Estados e os Povos Indíge-
nas. “É necessário redesenhar os equilíbrios entre o Estado, o 
mercado e a sociedade para construir pactos em que contri-
buam aqueles atores que garantam acordos políticos de lon-
go alcance. (...) Um os principais desafi os nessa matéria é a 
integração dos direitos dos Povos Indígenas em um novo mo-
delo de governança dos recursos naturais”, avaliou Bárcena, 
no documento. “Os conhecimentos ancestrais, as inovações e 
práticas tradicionais dos Povos Indígenas para a conservação 
e utilização sustentável da diversidade biológica, assim como 
o desenvolvimento das diferentes modalidades coletivas das 
economias indígenas, oferecem uma oportunidade valiosa 
para a construção de um novo paradigma de desenvolvimen-
to, baseado em uma mudança estrutural para a igualdade e 
sustentabilidade”, indicou a secretária.

Fonte: http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=82721

DO QUE ADOECEM E MORREM OS POVOS INDÍGENAS NO BRASIL?  75



Desta maneira, é importante dizer que há uma grande desigual-
dade nas condições de saúde entre os dois grupos. A situação de 
saúde dos Povos Indígenas é geralmente pior que a dos não índios, 
o que refl ete a situação de vulnerabilidade destes povos no país. 
Muitas vezes ouvimos explicações sobre essas diferenças que di-
zem que os indígenas são os responsáveis ou culpados pelas suas 
condições de saúde, mas isto não é verdade.

Essa desigualdade acontece também quando buscamos infor-
mações sobre saúde indígena e dos não índios. A saúde indígena 
ainda tem menos informações para trabalharmos do que a saúde 
dos não índios. A primeira grande pesquisa sobre saúde indígena 
e que incluiu Povos Indígenas de todas as regiões do país foi reali-
zada nos anos de 2008 e 2009. Foi o Primeiro Inquérito Nacional 
sobre Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas. O Inquérito foi uma 
grande pesquisa realizada através de um convênio entre o Ministé-
rio da Saúde, a Fiocruz e a Universidade de Gotemburgo (Suécia). 
O Inquérito confi rmou a existência de diferenças entre as regiões, 
mas principalmente de grandes desigualdades em saúde entre os 
Povos Indígenas e os não índios.

Repare no quadro abaixo: na primeira coluna você verá alguns 
dos problemas de saúde de índios e não índios. Na coluna do meio 
você verá a frequência com que ocorre cada uma das doenças na 
população indígena do Brasil inteiro. Lembre: às vezes, a situação 
pode ser diferente na sua comunidade ou entre o seu povo. Então, 
a situação que você encontra no seu dia a dia pode ser pior ou me-
lhor do que a que aparece no quadro. Se você não sabe exatamente 
quais são estes números na sua comunidade, converse com os ou-
tros profi ssionais de sua equipe. 
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Estes números precisam ser conhecidos por eles, por você e 
pela sua comunidade. Na última coluna, à direita, vocês verão a 
frequência com que ocorrem estas mesmas doenças entre os não 
indígenas. Compare os números e veja quais destes problemas 
atingem mais os indígenas do que os não índios.

Os dados expostos no quadro foram retirados das seguintes pu-
blicações: I Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indí-
genas (Coimbra Jr. et al., 2013), Pesquisa Nacional de Demografi a 
e Saúde 2006 (Brasil, 2009), Pesquisa de Orçamentos Familiares - 
POF/2008-2009 (IBGE, 2010), Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios 2008 (Freitas e Garcia, 2008), Vigitel, 2006 (Schmidt 
et al., 2009) e Victora et al., 2011.

Isso quer dizer que, quase sempre, os indígenas adoecem mais 
que os não índios. Isso pode ser explicado, como vimos, por diver-
sas razões, como as condições de vida dos Povos Indígenas nos 
dias de hoje. Estas desigualdades também aparecem quando ve-
mos quais são as principais causas de morte entre os Povos Indí-
genas e as comparamos com as dos não-índios. Quando fazemos 
isto, o que vemos é que os principais motivos de morte entre os 
indígenas são as doenças infecciosas, que podem ser evitadas.

Entre os não índios isso já mudou e estas doenças hoje em dia 
preocupam menos que as doenças crônicas não transmissíveis, a 
não ser em regiões ou comunidades onde as pessoas enfrentam 
muitas difi culdades, como, por exemplo, para ter acesso à água 
limpa ou para produzir alimentos. E, além disso, as informações 
sobre nascimentos e mortes nos mostram que os indígenas mor-
rem mais que os não índios quando têm o mesmo tipo de doença. 
Esta desigualdade entre índios e não índios deve ser considerada 
inaceitável. Todos devemos fazer o maior esforço possível para 
transformar esta realidade.
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HISTÓRIA E MUDANÇAS NAS CAUSAS DE 
ADOECIMENTO E MORTE EM INDÍGENAS

Um elemento comum nas histórias dos Povos Indígenas é que 
nos primeiros contatos com não índios eles foram afetados por no-
vas doenças, que muitas vezes causaram grandes adoecimentos e 
mortes, que chamamos de epidemias.

Epidemia é o aumento 
rápido de alguma doença 
numa determinada região, por 
exemplo, uma única aldeia, em 
um curto espaço de tempo.

As epidemias de doenças infecciosas, como o sarampo, a varíola 
e a gripe, foram responsáveis por um grande número de mortes e 
até pelo desaparecimento por completo de muitas etnias. E ainda 
continuam preocupando alguns grupos nos dias de hoje. Em alguns 
casos, isso está relacionado às mudanças no ambiente, como as 
que acontecem na abertura de garimpos e de estradas ou na cons-
trução de hidrelétricas, quando às vezes acontecem epidemias de 
malária ou de outras doenças. Um outro exemplo de epidemia re-
cente você pode ver nos quadros abaixo:

ACONTECEU NA MÍDIA: REPORTAGEM PUBLICADA NO DIA 
27/01/2015 NA GAZETA DO ACRE (AGAZETADOACRE.COM) 

EPIDEMIA DE COQUELUCHE MATOU 11 CRIAN-
ÇAS INDÍGENAS EM 2014 NO ACRE

“De junho a setembro do ano passado, 11 crianças da Terra Indí-
gena (TI) do Rio Breu, no Acre, morreram com suspeita de coque-
luche. Nove crianças eram do povo Kaxinawá, autodenominado 
HuniKui, e duas do povo Ashaninka. Uma das vítimas tinha sete 
anos de idade, porém, a maioria tinha entre um e três meses”. 
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LEITURA DO TEXTO “EPIDEMIOLOGIA DO CON-
TATO NO ALTO RIO NEGRO”
TEXTO RESUMIDO E ADAPTADO A PARTIR DO ARTIGO “CONTAS 
DE VIDRO, ENFEITES DE BRANCO E POTES DE ‘MALÁRIA’”, DE 
DOMINIQUE BUCHILLET

A história recente das epidemias entre os Povos Indígenas está 
relacionada com a história do contato com os brancos. Elas resul-
taram em muitas mortes, diminuindo a população indígena e pro-
vocando muitos prejuízos para a cultura, para a organização das 
comunidades e para a economia destes povos. Dessa forma, as 
epidemias de varíola, gripe, sarampo, malária, febre tifóide, difte-
ria e cólera facilitaram a conquista e a colonização dos Povos Indí-
genas do Brasil pelos europeus. 

No Alto Rio Negro, os primeiros contatos entre índios e bran-
cos ocorreram provavelmente por volta do ano de 1730, quando se 
iniciaram as tropas de resgate, conhecida também como os desci-
mentos. Essas tropas eram lideradas por pessoas enviadas pelos 
Estados do Grão-Pará (atual Amazonas e Pará) e Maranhão, que 
usavam a mão-de-obra escrava indígena. Neste contexto, em 1740, 
houve a primeira grande epidemia de uma doença infectoconta-
giosa no Alto Rio Negro, a varíola, que nesta ocasião matou muitos 
indígenas. A mortalidade de uma epidemia de varíola é, em geral, 
de 30% da população. Esta doença se alastra sem precisar de um 
contato direto com a pessoa doente e, assim, os indígenas atingi-
dos podem não ter sido infectados diretamente pelos primeiros 
brancos que por esta região andaram, mas através de suas roupas 
e outros tecidos. Entre 1749 e 1763, no Alto Rio Negro, ocorreram 
muitas epidemias de varíola e sarampo. A epidemia de sarampo 
de 1749, por exemplo, foi tão mortífera que passou a ser chamada 
de “o sarampo grande”. A partir de 1763, os militares passaram a 
reagrupar os indígenas, fazendo os descimentos, escravizando a 
população com a intenção de formar mão-de-obra. Nesta época 
houve muitas epidemias que dizimaram os índios das comunida-
des e também das aldeias descidas. Entre 1870 e 1920 houve o 
auge da extração da borracha (seringa), o que provocou outro ci-
clo de exploração dos indígenas e, por sua vez, mais mortes por 
epidemias da população do Alto Rio Negro. 

DO QUE ADOECEM E MORREM OS POVOS INDÍGENAS NO BRASIL?  79



Os indígenas eram forçados a trabalhar nos seringais, geralmente 
localizados no Baixo rio Negro, onde sofriam com a exploração e com 
as epidemias. Em 1919, uma epidemia de gripe espanhola atingiu o 
Brasil e dizimou a população do Baixo Rio Negro, alcançando tam-
bém o Alto Rio Negro em 1922. 

A partir de 1920, com a queda do valor pago pela borracha, os pro-
dutos extraídos eram a balata, a castanha do Pará e outros produtos 
da fl oresta. Mais uma vez os povos do Alto Rio Negro foram forçados 
a trabalhar, mas desta vez pelos patrões (comerciantes) brasileiros 
e colombianos. Nesta mesma época, a missão salesiana chegou na 
região, instalando-se em alguns pontos da região e pouco a pouco os 
indígenas deixaram de ser explorados pelos extrativistas no trabalho 
forçado. No entanto, isso não acabou com as epidemias, segundo um 
viajante que visitou esta região nesta época, “uma epidemia dessa 
era capaz de transformar uma maloca inteira em um cemitério”.

Após isso, outros fatores contribuíram também para as epidemias 
no Alto Rio Negro, como a abertura da estrada Perimetral Norte, a 
invasão dos mineradores e garimpeiros e a instalação de pistas de 
pousos e bases militares através do projeto Calha Norte. Como se 
vê, os indígenas do Alto Rio Negro têm uma longa experiência com 
essas doenças infecciosas”.
Fonte: Buchillet, Dominique. Contas de vidro, enfeites de branco e “potes de ‘malária’.
Brasília, 1995

Pesquise com seus parentes, com os mais velhos, sobre a histó-
ria de contato com os não índios. Pergunte como aconteceu e se 
aconteceram epidemias.  

ATIVIDADE PROPOSTA

Isso não quer dizer que antes da chegada dos colonizadores eu-
ropeus não existissem doenças. É possível dizer, a partir dos relatos 
dos primeiros viajantes que chegaram às Américas, que já existiam 
doenças infecciosas, como algumas parasitoses intestinais, tuber-
culose, sífi lis, doença de Chagas, hepatite B e leishmaniose tegu-
mentar. Além disso, a cárie dentária (que os não índios também 
consideram uma doença infecciosa) e a anemia também atingiam 
os Povos Indígenas. Então, existiam doenças antes da chegada dos 
europeus, mas eram doenças diferentes daquelas que apareceram 
depois. 
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Essas doenças geralmente não atingiam muitas pessoas de uma 
só vez e não causavam a morte de muitas pessoas ao mesmo tem-
po. Não eram epidemias, como as que começaram a acontecer 
com a chegada dos europeus. Os Wari, de Rondônia, que tiveram 
o contato permanente com não índios na década de 1960, falaram 
assim para a antropóloga Beth Conklin: “Antigamente, morria uma 
pessoa aqui e, muito tempo depois, outra lá. Não morriam muitas 
pessoas de uma só vez”.

Os povos que sobreviveram aos primeiros contatos foram sen-
do obrigados a fugir ou permanecer em territórios menores que 
suas terras tradicionais. Muitas vezes, estas terras podem ser insu-
fi cientes para produção de alimentos e a manutenção dos modos 
tradicionais de vida. Este tipo de mudança tem consequências ge-
ralmente negativas para a saúde, podendo aumentar a ocorrência 
tanto de doenças infecciosas como, mais recentemente, de doen-
ças crônicas como diabetes e hipertensão. Isso acontece porque 
muda a alimentação dos povos e o tipo de trabalho que as pessoas 
fazem para conseguir alimentos e outras coisas de que precisam. 
Além disso, se não são feitos sistemas de tratamento da água e dos 
resíduos, o crescimento populacional e a menor disponibilidade de 
terras favorecem a contaminação do solo e das fontes de água. Isso 
acontece por causa do lixo e dos resíduos humanos e pode aumen-
tar a ocorrência de doenças infecciosas e parasitárias, como a diar-
reia e as parasitoses intestinais. Então, entre os Povos Indígenas, 
além das doenças infecciosas que estão no dia a dia das aldeias, 
aparecem algumas vezes, como surtos ou epidemias, novas doen-
ças, como obesidade, hipertensão, diabetes e câncer.

UM PANORAMA GERAL DA 
SAÚDE INDÍGENA ATUAL

Hoje ainda se pode dizer que os Povos Indígenas enfrentam situ-
ações de saúde bastante precárias e difíceis. As doenças infeccio-
sas e parasitárias – como  tuberculose, malária, hepatites, diarreia 
e infecções respiratórias – são as principais causas de adoecimento 
e morte. Ao mesmo tempo, as doenças crônicas, como obesidade, 
hipertensão arterial e diabetes, são cada vez mais comuns. 

Para lembrar o que signifi cam doenças infecciosas e parasitárias 
e doenças crônicas, dê uma olhada novamente no texto 2 desta 
unidade.
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ALGUNS INDICADORES DE SAÚDE 
INDÍGENA

Você já pensou de onde vêm os dados que nos permitem dizer 
que alguns grupos indígenas estão adoecendo mais por uma de-
terminada doença que outros? E como sabemos que uma doença 
mata mais que outra? Para respondermos a essas perguntas preci-
samos entender o que são os indicadores de saúde.

Um indicador de saúde busca medir 
o estado de saúde da população e é 
muito importante na avaliação e no 
planejamento das ações de saúde, pois 
possibilita entender o que é prioridade 
de acordo com o local, com a idade e 
com o gênero de uma população.

Os indicadores de saúde dos índios do Brasil são os mesmos que 
os não índios utilizam. A partir de dados de relatórios ofi ciais e es-
tudos científi cos, conseguimos ter uma noção desses indicadores 
de saúde. Mas os principais locais onde podemos buscar informa-
ções sobre padrões de doenças e de morte são os Sistemas de In-
formação, como o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), o 
Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), o Sistema 
de Informações sobre Agravos de Notifi cação (SINAN), o Sistema 
de Informação Hospitalar (SIH), dentre outros. 

Vamos pensar... quais são as doenças mais comuns observadas 
no seu dia a dia de trabalho? Tente descrevê-las, considerando 
a idade e o gênero das pessoas. Veja se alguma dessas doenças 
ocorre mais em uma faixa de idade que a outra ou se é mais 
frequente em homens ou mulheres.
Procure estas informações com a equipe do seu DSEI. Pesquise 
quais são os indicadores de saúde de sua região e compare com 
os indicadores do Brasil. 

ATIVIDADE PROPOSTA
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DATASUS é o nome do departamento de informá-
tica do Sistema Único de Saúde do Brasil. Trata-se de 
um órgão da Secretaria de Gestão Estratégica e Parti-
cipativa do Ministério da Saúde, com a responsabili-
dade de coletar, processar e disseminar informações 
sobre saúde.
http://datasus.saude.gov.br/

Um Sistema de Informação é um conjunto organiza-
do de ações que visam a coleta, sistematização e aná-
lise de dados sobre as populações e as comunidades. 
Esses dados informam sobre eventos vitais como nas-
cimento, adoecimento e mortes, num período deter-
minado de tempo.

Abaixo você verá um quadro com alguns Sistemas de Informa-
ção, o instrumento utilizado para preencher o Sistema e alguns 
exemplos de utilização.
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SMS

Regional
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FIGURA 24 - exemplo

A partir de alguns desses indicadores, conseguimos comparar, 
ao longo do tempo, como está a saúde dos indígenas e não indí-
genas do país. Veja a imagem a seguir. Ela mostra o coefi ciente de 
mortalidade infantil entre os Povos Indígenas, comparando a situa-
ção indígena com os coefi cientes do Brasil. 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE
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FIGURA 25 - Fonte: Vigilância em Saúde Indígena, 2010 (FUNASA; DATASUS; 
COELHO, 2015)

Vamos entender o gráfi co: a linha marrom é a dos Povos Indíge-
nas e, a outra, laranja, a de toda a população do Brasil. Como a linha 
indígena está mais alta que a outra, isso quer dizer que a situação 
indígena está pior do que a dos não índios. Outra coisa que pode-
mos entender do gráfi co é que as duas linhas estão fi cando mais 
baixas, o que quer dizer que a situação está melhorando tanto para 
os Povos Indígenas como para os não índios. Mas o que esperamos 
é que, no futuro, não existam essas diferenças entre índios e não 
índios e que a situação melhore para todos.

Vejam como está evoluindo a mortalidade infantil entre os Po-
vos Indígenas ao longo dos anos. O coefi ciente ou a taxa de mor-
talidade infantil (um dos indicadores de saúde) nos diz quantas 
crianças menores de um ano morreram, para cada 100 crianças 
que nasceram vivas. Ele é um indicador de saúde que nos dá uma 
boa ideia das condições de vida de uma população, porque quando 
existem problemas como a contaminação da água e difi culdades 
com a produção de alimentos, por exemplo, geralmente aconte-
cem mortes entre as crianças pequenas, antes de completarem um 
ano de idade. Então, quando os números aumentam, isso quer dizer 
que as difi culdades estão aumentando e que a saúde das crianças 
está piorando. Quando as mortes diminuem, isso quer dizer que as 
coisas estão melhorando. 
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Nesta outra imagem, mais abaixo, podemos entender melhor as 
mortes das crianças menores de um ano, de acordo com a raça/cor 
da criança. Podemos perceber, com isso, se há diferenças na quan-
tidade de mortes de crianças em relação à sua raça/cor.  Também 
conseguimos saber se as crianças indígenas, as brancas, as pretas 
e as pardas morrem antes de completarem uma semana (é o que 
chamamos de morte neonatal precoce), se morrem mais quan-
do elas têm entre uma semana e um mês de vida (chamamos de 
morte neonatal tardia) ou se morrem mais tarde, entre um mês e 
um ano de vida (morte pós-neonatal). É importante sabermos isso 
porque as mortes que acontecem entre um mês e um ano de idade 
geralmente poderiam ter sido evitadas, então quando elas aconte-
cem isto é um sinal de problemas na assistência à saúde.

Vamos olhar a imagem com mais calma: as barras marrons mais 
escuras (mais à esquerda) mostram a frequência com que ocorre 
a morte das crianças antes delas completarem um ano (morte ne-
onatal precoce), nas diferentes raças/cores de nosso país. Vejam 
que as crianças indígenas são as que menos morrem na primeira 
semana de vida, mostrando que, em geral, as crianças indígenas 
nascem bem e sem nenhum problema de saúde. As barras laranjas 
mais claras (mais à direita) mostram a quantidade de mortes entre 
crianças com mais de um mês de vida e menos de um ano de idade. 

FIGURA 26 - Fontes: CGIAE/DASIS/SVS/Ministério da Saúde, Sistema de 
Informações sobre Mortalidade (SIM).
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Perceba que em cima da palavra “indígena” há três colunas verti-
cais (em pé). Uma delas é a mais alta de toda a fi gura, o que quer 
dizer que são muitas crianças morrendo depois que já têm um mês 
de idade. Isso nos mostra que entre os Povos Indígenas a situação 
é muito grave, porque temos altos valores de mortalidade infantil 
(que é um importante indicador de saúde).

Além disso, as crianças indígenas morrem mais quando têm 
mais de um mês de idade, em um momento em que estas mortes 
poderiam ser evitadas por um melhor acesso ao sistema de saúde. 
O gráfi co também nos mostra que 62,3% das mortes em crian-
ças indígenas acontecem depois do primeiro mês de idade, o que é 
muito ruim e precisa mudar. Por isso, precisamos fi car muito aten-
tos para diminuir as mortes de crianças indígenas.

Uma outra informação que nos mostra como é grave a situação 
de saúde das crianças indígenas foi publicada há pouco tempo pelo 
Ministério da Saúde. De acordo com os indicadores de saúde do 
Ministério, em 2010, as doenças infecciosas foram as responsáveis 
por uma em cada quatro mortes de crianças. 

As doenças infecciosas não deveriam causar mortes em crian-
ças, porque elas podem ser tratadas e evitadas. 

De acordo com estudo do Ministério da Saúde (Sistema de Mor-
talidade, 2010), se analisamos as causas de morte de crianças se-
gundo a cor/raça dos recém-nascidos, observamos que a principal 
causa de morte em crianças indígenas, são as doenças infecciosas, 
enquanto que para as demais crianças brasileiras, essas causas re-
presentam 8,4%. AS causas mal defi nidas de morte de crianças 
também são maiores nas crianças indígenas do que nas demais. 
Por outro lado, a prematuridade é um problema muito menor nas 
crianças indígenas, somente 5,8%, enquanto nas demais represen-
ta 19%.

Ou seja, muitas crianças indígenas morrem por causa de do-
enças infecciosas, doenças que poderiam ser tratadas sem que a 
criança morresse. Logo a seguir, você vai entender melhor o que 
são e quais são as principais doenças infecciosas que matam ou 
adoecem os indígenas.
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Leia e discuta com seus colegas o Boletim Epidemiológico – Vo-
lume 46, n. 10 – 2015, da Secretaria de Vigilância em Saúde, do 
Ministério da Saúde, intitulado “Indicadores de Vigilância em 
Saúde analisados segundo a variável raça/cor”.
Diante dessas informações, procure os dados e indicadores dis-
poníveis no seu Distrito e, em grupo, analise a situação de saúde 
de sua área de abrangência. Neste caso, seria interessante que 
a equipe do Distrito estivesse presente para a análise das infor-
mações.

ATIVIDADE PROPOSTA

CONDIÇÕES DE SANEAMENTO, 
DOENÇAS INFECCIOSAS E 
PARASITÁRIAS

Quando falamos das condições de saneamento em comunida-
des indígenas, precisamos considerar que há muitas diferenças en-
tre as regiões do país. Mesmo assim, pode-se dizer que na maioria 
das comunidades o que se observa são condições de saneamento 
precárias. Falta a infraestrutura necessária para o tratamento e o 
acesso à água e o destino adequado de lixo e de dejetos humanos. 
De acordo com o I Inquérito Nacional sobre Saúde e Nutrição dos 
Povos Indígenas, na maioria das comunidades pesquisadas o sa-
neamento básico é defi ciente. Em muitas comunidades não há um 
sistema adequado para o destino dos dejetos humanos ou do lixo. 

O acesso à água encanada e tratada também não acontece em 
muitos lugares.  Mesmo onde há um sistema de tratamento e dis-
tribuição de água instalado são comuns as interrupções no for-
necimento da água. Essas condições favorecem a transmissão de 
doenças pela água e alimentos contaminados por bactérias, vírus 
e parasitos intestinais. Como veremos, as doenças infecciosas e 
parasitárias são as principais causas de adoecimento e morte entre 
os Povos Indígenas. E as condições precárias de saneamento têm 
um papel importante neste quadro.
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DIARREIAS

HEPATITES VIRAIS

Em alguns grupos indígenas é muito frequente a presença de 
diarreia. O consumo de água contaminada, suja, é o principal res-
ponsável pela diarreia. Essa doença, principalmente em crianças e 
idosos, é capaz de matar e tem sido a principal responsável por cer-
ca de 60% das mortes das crianças menores de um ano de idade. 
Mas lembre-se que a diarreia não mata crianças e idosos quando a 
assistência à saúde é bem realizada, ou seja, quando o diagnóstico 
é rápido e o tratamento é adequado. 

A diarreia é uma das principais causas de hospitalização entre 
as crianças indígenas do país. Ela pode ser a responsável por mais 
da metade das mortes entre crianças menores de um ano. De acor-
do com os dados do I Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição de 
Povos Indígenas do Brasil, 19,3% das crianças foram hospitalizadas 
no último ano apresentando diarreia ou infecções respiratórias. Na 
pesquisa, a região Centro-Oeste (que inclui os estados de Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás) foi a região com a maior fre-
quência de hospitalizações. Os dados mostram, também, que uma 
em cada quatro crianças apresentou diarreia na semana antes da 
pesquisa, o que é muito! A situação foi pior na região Norte, que 
apresentou o maior número de casos.

O consumo de água contaminada ou suja e de alimentos con-
taminados (por exemplo, lavados em água contaminada) também 
pode levar ao aparecimento de parasitoses intestinais. Em outras 
palavras, o aparecimento de ‘bichos’ na barriga, causando dores 
na barriga e também diarreia. Essas doenças afetam um grande 
número de indígenas no país. E, novamente, as crianças são as que 
mais sofrem com esse problema. Estudaremos mais sobre as ques-
tões do saneamento básico e ambiental e sobre as diarreias mais 
adiante, em outra unidade deste curso.

Existem vários tipos de hepatites. A hepatite A é transmitida 
pela água contaminada por fezes humanas. Outros tipos bastante 
comuns são as hepatites B, C e D, que podem ser transmitidas de 
uma pessoa para outra através de relações sexuais, pelo uso de 
seringas e agulhas ou pelo contato com sangue e secreções que 
contenham o vírus da hepatite. 
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Vírus, vamos lembrar, são seres vivos que causam algumas do-
enças, como a hepatite. Nos anos 1990, foi documentado que entre 
os Tupi-Mondé, Xavante e outros seis grupos que vivem na Ama-
zônia muito mais da metade da população já tinha estado em con-
tato com o vírus que causa a hepatite B (Braga et al., 2011; Coimbra 
Jr. et al., 1996). Mais recentemente, com a vacinação de muitas 
populações, tem diminuído a intensidade com que os indígenas 
adoecem e morrem por hepatite B. Mas isso só tem ocorrido em 
alguns grupos e não no Brasil inteiro.

ACONTECEU NA MÍDIA
VEJA ESTA NOTÍCIA SOBRE A 
HEPATITE NO VALE DO JAVARI:

MANAUS – Um grave quadro de saúde 
ameaça a vida de indígenas em uma área 
localizada no extremo oeste do Amazonas. 
A informação é de lideranças da região, co-
nhecida como Vale do Javari, e é um dos al-
vos da campanha “Povos Indígenas do Vale 
do Javari: Unidos Pela Saúde, Pela Vida”.

Desde o fi nal da década de 1980, a popu-
lação indígena conhecida do Vale do Javari 
vem sendo acometida por doenças como 
a hepatite de vários sorotipos e a malária. 
Mais de 300 índios morreram somente nos 
últimos dez anos. As doenças se agravam 
por falta de ações efi cazes e efi cientes do 
poder público na região. Faltam prevenção 
e atenção permanente na área para evitar 
a continuidade dos óbitos, de acordo com 
depoimentos de lideranças indígenas, es-
pecialistas da área de saúde e autoridades 
governamentais.
Fonte: Portal Amazônia
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TUBERCULOSE
As atuais fontes de informação sobre a tuberculose são poucas. 

São, geralmente, pesquisas realizadas entre etnias ou DSEIs espe-
cífi cos e concentram-se nas regiões Norte e Centro-Oeste. Mesmo 
assim, esses estudos descrevem indicadores alarmantes, que reve-
lam uma situação geralmente pior do que aquela registrada entre 
não índios das mesmas regiões. Como vimos, isto pode ser descri-
to como uma desigualdade em saúde, que mais uma vez desfavo-
rece os indígenas.

A tuberculose ainda é bastante presente na população brasileira 
como um todo, mas atinge os indígenas de modo muito mais grave. 
Ela é considerada uma endemia nos dias de hoje e atinge mais de 
três vezes mais os indígenas, em relação aos não índios. 

Alguns DSEIs apresentam valores muito maiores desta doença, 
que atinge bastante os jovens (até 15 anos). Em muitos Distritos, 
as taxas de incidência são maiores que 100 casos por 100 mil ha-
bitantes. Isso é mais que o dobro da taxa de incidência entre não 
índios, que em 2012 era de 43 casos por 100 mil habitantes. 

A tuberculose está entre as dez principais causas de morte nas 
comunidades indígenas e é umas das doenças mais notifi cadas aos 
serviços de saúde. A Secretaria Especial da Saúde Indígena (SESAI) 
propõe, em seu plano estratégico, o acompanhamento, o monito-
ramento e o apoio às ações de vigilância das doenças transmissí-
veis, com ênfase na tuberculose, nos 34 DSEIs, o que demonstra a 
importância da doença.

Endemia é quando uma doença 
permanece na população por um 
tempo mais longo, não sendo 
restrita a apenas um local, mas a 
uma região.
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ACONTECEU NA MÍDIA
LEIA ESTA NOTÍCIA SOBRE A 
TUBERCULOSE:
A tuberculose continua sendo um dos 
principais problemas de saúde no Brasil, 
atingindo principalmente os Povos Indíge-
nas

Para descrever a situação epidemiológica da doen-
ça segundo raça/cor no Brasil, o aluno do mestrado em 
Epidemiologia em Saúde Pública da Escola Nacional 
de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp/Fiocruz) Paulo 
Victor de Sousa Viana avaliou os casos novos de tuber-
culose notifi cados no Sistema de Informação de Agra-
vos de Notifi cação (Sinan). “Chama atenção a elevada 
proporção de casos entre crianças indígenas menores 
de 10 anos em todas as macrorregiões, sendo propor-
cionalmente até seis vezes maior, quando comparado 
ao adoecimento de crianças das outras categorias de 
raça/cor. O adoecimento por TB em crianças é um indi-
cador de transmissão ativa na comunidade, decorrente 
de contato com adultos bacilíferos, e sugere a existên-
cia de falhas na vigilância dos contatos nas aldeias”, 
aponta o aluno.

Segundo raça/cor, as taxas revelam que os indígenas 
apresentaram as maiores incidências, registrando-se o 
aumento de 95,4/100 mil, em 2008, para 104/100 mil, 
em 2011, um incremento de aproximadamente 10%.

Fonte: Ensp/Fiocruz
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INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS AGUDAS

MALÁRIA

As infecções respiratórias agudas (IRAs) são doenças que atin-
gem as vias respiratórias, como gripe, sinusite, amigdalite, faringi-
te, bronquiolite e pneumonia. Elas são causadas por vírus e bacté-
rias. No Brasil, as infecções respiratórias agudas são as principais 
causas de atendimento, internação e óbito de crianças indígenas 
menores de cinco anos. Além disso, quando têm IRAs, crianças 
indígenas menores de um ano de idade morrem mais do que as 
crianças não indígenas, o que mostra mais uma vez a desigualdade 
na saúde entre indígenas e não indígenas. As crianças são as que 
mais sofrem com essas doenças e as que mais são internadas e o 
problema é frequentemente agravado por causa da desnutrição.

Um estudo realizado nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, entre 
os Guarani, mostrou que as IRAs foram a principal causa de inter-
nação entre as crianças. Entre as crianças menores de cinco anos, 
o problema era tão grave que as IRAs causavam sete vezes mais 
internações que as diarreias. Além disso, a pesquisa revelou que as 
IRAs provocaram 40% de todas as mortes que ocorreram entre os 
Guarani da região Sul e Sudeste do Brasil, no período de maio de 
2007 a junho de 2008. A gravidade do problema refl ete a existên-
cia de condições precárias de vida e de problemas na assistência à 
saúde (Cardoso et al., 2010, 2011).

Junto com as diarreias, as infecções respiratórias foram a prin-
cipal causa de internação de crianças menores de cinco anos no I 
Inquérito Nacional sobre Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas. 
A pesquisa mostrou também que o problema é muito importante 
entre as crianças indígenas: metade das crianças menores de cinco 
anos tinha tido tosse na semana anterior à pesquisa. E metade des-
sas crianças tinha tido febre. Estudaremos esta e outras doenças 
que acometem os Povos Indígenas mais adiante, na Área Temática 
III.

Outra doença considerada infecciosa e que atinge bastante os 
Povos Indígenas é a malária. Essa doença é mais comum na re-
gião conhecida como Amazônia Legal (Acre, Amazonas, Amapá, 
Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), 
pelo clima e local adequado para o principal transmissor da doen-
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ça: um tipo de mosquito bastante comum na região, chamado de 
Anopheles darlingi. A malária também pode ser transmitida atra-
vés da gestação, de seringas contaminadas e da transfusão de san-
gue contaminado pela doença. Para haver transmissão da doença, 
precisa ter um ser humano infectado pelo mosquito. 

A malária normalmente é uma doença aguda, o que quer di-
zer que a pessoa adoece rapidamente. Quando há muitas pesso-
as infectadas, há um risco maior de epidemia. Alterações do meio 
ambiente também podem levar ao adoecimento e morte por esta 
doença. O caso dos Yanomami pode ilustrar o quadro de epide-
mia que falamos: no fi nal dos anos 1980 e início dos anos 1990, a 
impressa divulgou amplamente uma epidemia de malária após a 
invasão a um território indígena. Milhares de garimpeiros que che-
garam a Roraima naquela época não apenas alteraram o ambiente 
como criaram condições favoráveis para a transmissão da doença, 
introduzindo também diferentes subtipos de malária, mais resis-
tentes ao medicamento da época. Naquela época, mais de 40% 
das mortes entre os Yanomami foram devidas à malária.

FIGURA 27: Vista aérea da fl oresta Amazônica nas proximidades da cidade de 
Manaus, capital do estado do Amazonas.  Foto: Neil Palmer/CIAT.
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Transmissor da doença: são chamados 
de vetores. Podem ser pulgas, mosquitos, 
moscas e outros insetos. Estes vetores, 
que transmitem algumas doenças, são 
capazes de ‘guardar’ a doença em seu 
corpo, sem desenvolvê-la. O transmissor 
da doença, em geral, passa a enfermidade 
para o ser humano. Estudaremos mais 
sobre a transmissão das doenças mais 
para frente.

Não existem dados disponíveis sobre saúde bucal para o con-
junto dos Povos Indígenas no Brasil. A cárie é a doença bucal mais 
conhecida, mas existem também outras. Ela é uma doença infec-
ciosa, que é causada por bactérias na boca e que depende muito 
da alimentação e da limpeza dos dentes e da boca. As informações 
hoje disponíveis sobre a saúde bucal entre Povos Indígenas vêm de 
estudos realizados em algumas comunidades e mostram padrões 
muito diferentes. Esses estudos encontraram, em alguns casos, si-
tuações piores que a dos não indígenas e, em outros casos, situa-
ções melhores.

De modo geral, as mudanças que acontecem a partir do contato 
com não indígenas parecem favorecer a piora da saúde bucal e a 
ocorrência da cárie. As mudanças na alimentação, com o aumento 
do uso de açúcar refi nado e outros alimentos industrializados, ge-
ralmente pioram as condições de saúde bucal. 

Nesses estudos, os indicadores de saúde bucal costumam ser 
melhores nos povos com menor contato com os não indígenas, que 
têm menor utilização da alimentação não indígena.

SAÚDE BUCAL
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DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 
TRANSMISSÍVEIS

Ao longo das últimas décadas, um outro conjunto de doenças 
vem ganhando importância entre os problemas de saúde dos Po-
vos Indígenas do país. São as doenças crônicas, também chamadas 
de doenças crônicas não transmissíveis. O grupo é composto por 
doenças como hipertensão arterial (pressão alta), diabetes, obesi-
dade e os diversos tipos de câncer. Elas são chamadas de doenças 
crônicas porque, depois que são diagnosticadas, elas permanecem 
ao longo da vida, mesmo quando são tratadas. O tratamento geral-
mente tem como objetivo controlar a doença, isto é, evitar que ela 
piore e cause outros problemas de saúde para o doente.

Essas doenças não apareciam nos primeiros registros sobre a 
saúde dos Povos Indígenas, mesmo quando elas já eram encontra-
das entre os não indígenas do Brasil. No entanto, elas vêm sendo 
registradas com uma frequência cada vez maior entre os Povos In-
dígenas em todo o país.

Uma diferença fundamental entre essas doenças e as doenças 
infecciosas é que elas não são causadas por bactérias ou vírus, 
como é o caso das doenças infecciosas. Então, elas não são trans-
missíveis de uma pessoa para outra. São vários os fatores que le-
vam as pessoas a desenvolverem essas doenças, como vocês vão 
estudar mais adiante. Além disso, essas doenças levam tempo 
para aparecer, geralmente atingindo os adultos.

O aumento na ocorrência das doenças crônicas tem sido expli-
cado pelas mudanças que vêm acontecendo, desde os primeiros 
contatos com não indígenas, nos modos de vida dos Povos Indíge-
nas. O contato com a alimentação não indígena passa a ser uma 
realidade e os alimentos industrializados, como o óleo, o açúcar, 
o sal, além de bolachas, doces, pães e refrigerantes, passam a fa-
zer parte da alimentação desses povos. Estas comidas têm menos 
vitaminas, minerais e fi bras que a alimentação tradicional e têm 
também muito sal, açúcar e gorduras.

As mudanças na alimentação, no trabalho e na vida das pessoas 
favorecem o surgimento de doenças como obesidade, hipertensão 
arterial e diabetes. Isto também acontece entre os não indígenas 
no Brasil e em outros países. Atualmente é um problema que vem 
preocupando governos em todo o mundo. Entre os Povos Indígenas 
do nosso país, esses são problemas de saúde muito recentes e que 
parecem estar aumentando muito rapidamente.
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Isso quer dizer que, nos primeiros contatos com não indígenas, o 
que se observava é que entre os indígenas não havia casos de obe-
sidade e que os níveis de pressão arterial eram normais. Também 
não havia casos de diabetes. Estas doenças, na verdade, começa-
ram a surgir junto com as transformações nos modos de vida dos 
diferentes Povos Indígenas do Brasil.

Como acontece para outros problemas de saúde que atingem os 
Povos Indígenas no Brasil, são poucas as informações disponíveis 
sobre as doenças crônicas. 

OBESIDADE
A obesidade entre alguns Povos Indígenas parece indicar clara-

mente os impactos ou efeitos das transformações nos modos de 
vida indígenas sobre os seus perfi s de saúde e, em especial, sobre 
as doenças crônicas. Não estamos falando, aqui, do que muitos 
Povos Indígenas entendem como pessoas “fortes” ou mesmo pes-
soas “gordas”. Para os profi ssionais de saúde, ou seja, do ponto de 
vista biomédico, a obesidade acontece quando as pessoas estão 
ganhando muito mais peso, como não acontecia com os Povos In-
dígenas antigamente. Então, para os serviços de saúde, isso au-
menta as chances de adoecimento por outras causas, como hiper-
tensão arterial e diabetes.

Até recentemente, os estudos sobre saúde indígena não regis-
travam casos de obesidade entre indígenas, o que parece estar mu-
dando. Mais uma vez, são poucas as fontes de dados sobre o pro-
blema, e o Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional Indígena, 
implantado pela FUNASA em 2006, ainda se encontra limitado ao 
grupo materno-infantil, não registrando e analisando dados sobre 
outros grupos de idade. Apesar disso, os estudos parecem indicar 
de maneira clara que a obesidade já é um problema em muitas co-
munidades indígenas em todo o país.

Alguns estudos mostram que nas últimas décadas os adultos de 
algumas comunidades estão ganhando muito mais peso do que os 
mais velhos. Além disso, muitos deles estão também fi cando com 
hipertensão arterial (pressão alta) e diabetes. Esses são problemas 
de saúde que muitas vezes acontecem ao mesmo tempo nas mes-
mas pessoas. Os estudos mostram também que o excesso de peso 
não atinge somente os adultos, mas começa a acontecer entre os 
adolescentes e também entre as crianças. 
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HIPERTENSÃO ARTERIAL (PRESSÃO 
ALTA) E DIABETES

Isso parece mostrar uma tendência de aumento de peso que é, 
para os serviços de saúde, preocupante, porque pode causar ou-
tros problemas de saúde. No I Inquérito Nacional sobre Saúde e 
Nutrição dos Povos Indígenas, quase metade das mulheres adultas 
estava acima do peso e cerca de 15% delas apresentavam obesi-
dade. O problema é geralmente mais frequente com o aumento da 
idade. Para termos uma ideia, nas regiões Sul e Sudeste quase dois 
terços das mulheres entre 30 e 59 anos estavam acima do peso.

FIGURA 28: Prática de 
antropometria com os AIS do 
DSEI Alto Rio Negro. Fonte: 
Acervo CTACIS/Fiocruz.

Na medicina dos não indígenas, a pressão alta acontece quan-
do a força com que o sangue passa pelas veias e artérias do cor-
po é grande demais – o que pode causar problemas de saúde. As 
primeiras pesquisas sobre a hipertensão arterial (ou pressão alta) 
entre Povos Indígenas no Brasil foram realizadas entre povos que 
se mantinham isolados ou com pouco contato com não indígenas. 

Então, nas primeiras pesquisas, os indígenas tinham medidas de 
pressão arterial normais e não havia casos de hipertensão. Além 
disso, a pressão não aumentava com a idade, o que era diferente do 
que se observava entre não indígenas. 
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Atualmente, é cada vez mais comum o registro de hipertensão 
entre muitos Povos Indígenas.

Ainda não é possível, no entanto, descrever com precisão a situ-
ação da hipertensão arterial para o conjunto dos Povos Indígenas. 
Isso porque são poucos os estudos realizados sobre o tema e eles 
geralmente falam de poucas comunidades. Além disso, geralmente 
não estão disponíveis as informações sobre os atendimentos fei-
tos pelos serviços de saúde. As pesquisas, no entanto, mostram 
que a hipertensão já é um problema sério em diversos lugares. E, 
geralmente, é um problema desconhecido, porque os doentes nor-
malmente não sentem nada, têm sintomas gerais como cefaleia e 
tontura. Isto também acontece porque as equipes de saúde não es-
tão acostumadas a ver casos de doenças não transmissíveis entre 
os indígenas. Muitas vezes, por exemplo, a hipertensão só vai ser 
diagnosticada quando a pessoa tem um acidente vascular cerebral, 
que aconteceu por causa de uma crise hipertensiva. 

Em algumas comunidades, mais da metade dos adultos é hi-
pertensa, muitas vezes sem haver sido diagnosticada e sem seguir 
qualquer tipo de tratamento. Isso aumenta as chances de compli-
cações de saúde para os doentes. Mesmo adultos jovens, isto é, 
com idades próximas a 20 anos, por vezes apresentam a doença. 
Além disso, o número de casos de hipertensão aumenta entre os 
indivíduos mais velhos.

O I Inquérito Nacional sobre Saúde e Nutrição dos Povos Indí-
genas encontrou realidades diferentes nas diversas regiões do Bra-
sil, mas as informações mostram que a hipertensão é de fato um 
problema preocupante para os Povos Indígenas. No país como um 
todo, em média, uma a cada três mulheres adultas com idades en-
tre 40 e 49 anos estava com a pressão alta quando examinada. 
Mesmo considerando-se que estes dados não se referem aos ho-
mens, deve-se lembrar que eles refl etem as condições de saúde e 
de vida em que também se encontram os homens das mesmas co-
munidades. E a hipertensão arterial também aumenta as chances 
de acontecerem outras doenças cardiovasculares (do coração). 
Outra doença crônica que parece estar aumentando entre os Povos 
Indígenas do país é o diabetes tipo II. Esta doença acontece quando 
aumenta muito a taxa de açúcar no sangue, o que pode causar ou-
tros problemas para a saúde. Até os anos 1970, não havia registro 
da doença entre Povos Indígenas no Brasil, mas desde então ela 
vem sendo documentada em diversas etnias, em todas as regiões 
do país.
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Em algumas etnias a situação da doença chega a ser grave, com 
um número grande de casos e um controle precário dos tratamen-
tos. O resultado é o aumento dos problemas que a doença causa. 
Em alguns lugares, acontecem coisas muito graves, com doentes 
tendo problemas nos rins e na circulação do sangue, nas pernas e 
nos pés.

No Brasil, os dados sobre diabetes entre mulheres indígenas pre-
ocupam muito: no Inquérito Nacional, a glicemia (nível de glicose 
ou açúcar no sangue, que pode indicar o diabetes) de uma parte 
das mulheres adultas (entre 18 e 49 anos de idade) estava alta. 
Um terço das mulheres com exames alterados não estava usando 
medicação para a doença. Isso mostra que boa parte dos casos de 
diabetes não são diagnosticados ou não são tratados.

Além disso, a difi culdade de controlar a doença foi outro proble-
ma encontrado. Cerca de metade das mulheres que diziam utilizar 
medicamentos para o diabetes ainda apresentava glicemia alte-
rada, o que quer dizer que o tratamento não estava funcionando 
bem. A situação encontrada, de modo geral, foi pior nos Estados do 
Centro-Oeste e Sul/Sudeste.

Estudaremos mais sobre essas e outras doenças na Área temá-
tica III deste curso. 

FIGURA 29: Exame rápido para detecção de diabetes em uma aldeia Xavante.  Fonte: 
Aline Alves Ferreira, 2011. 
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SUSTENTABILIDADE ALIMENTAR E 
NUTRIÇÃO

Com menos terras, povos que tradicionalmente faziam grandes 
expedições percorrendo extensas áreas de seus territórios para 
caçar, coletar alimentos ou materiais para o uso no seu dia a dia, 
como materiais de construção para suas casas, deixam de fazê-lo, 
porque passam a viver em áreas muito pequenas. Em terras indí-
genas limitadas, recursos como a caça, a pesca, a terra boa para a 
agricultura e mesmo a água vão se esgotando, o que comprome-
te o acesso aos alimentos. A agricultura de corte e queima, fun-
damental para muitos povos, exige que a terra tenha tempo para 
descansar e voltar a ser cultivada, ou a produtividade fi cará muito 
reduzida. 

Além disso, em alguns casos, os Povos Indígenas só conseguem 
a demarcação de suas terras depois que elas foram muito explo-
radas por fazendeiros, garimpeiros ou posseiros, com o desmata-
mento e a abertura de pastos, por exemplo. Ou seja, quando já há 
poucos recursos naturais disponíveis. Então, quando conquistam 
o direito de permanecerem nelas, já existe muita difi culdade para 
conseguirem alimentos. Nestes casos, leva tempo para reconstituir 
a terra para plantar e a mata com suas frutas e caça.

Como acontece em outros temas sobre saúde indígena, até os 
anos 1980, a situação sobre a alimentação e nutrição dos Povos 
Indígenas do Brasil era pouco conhecida. Em 1994 e 1995, foi rea-
lizado um estudo sobre a situação da alimentação e da produção 
de alimentos nas terras indígenas do país. Os dados deste estudo 
indicaram que um terço das terras indígenas do país tinha proble-
mas com a produção de alimentos (Verdum, 2003). 

As pesquisas sobre nutrição demonstram que a desnutrição é 
um grande problema entre as crianças, que crescem menos e fi cam 
mais fracas e vulneráveis às doenças infecciosas. Isto quer dizer 
que uma criança desnutrida acaba fi cando doente mais vezes que 
crianças bem nutridas e, quando fi ca doente, demora mais para se 
curar. Isto é preocupante porque ela também tem mais chances de 
morrer. Ao mesmo tempo, crianças que têm parasitos intestinais 
ou outras doenças infecciosas acabam perdendo peso e fi cando 
desnutridas. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. 
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Quando a criança tem muitos problemas de saúde (como diar-
reias seguidas, infecções respiratórias, parasitos intestinais, dentre 
outras), ela pode fi car muito magra, com baixo peso para a idade 
que ela tem. E pode também não conseguir crescer direito, fi cando 
desnutrida. Assim, a criança apresenta uma baixa altura para a ida-
de que ela tem e, então, recebe o diagnóstico de desnutrição. Este 
é um problema muito grave e comum entre as crianças indígenas 
no Brasil. 

No I Inquérito Nacional, uma a cada três crianças indígenas me-
nores de cinco anos tinha desnutrição, era muito baixa para a idade. 
Esta situação é muito mais grave que a situação encontrada entre 
as crianças não indígenas. Para termos uma ideia da desigualdade 
entre os dois grupos, nós encontramos cerca de quatro vezes mais 
crianças indígenas desnutridas do que crianças não indígenas. A 
situação muda de uma região para a outra do país, mas é sempre 
pior entre as crianças indígenas. Vocês vão estudar mais a desnu-
trição na Área Temática III deste curso.

É importante lembrar que, mesmo quando os pais cuidam bem 
da criança, a desnutrição pode acontecer. Já vimos que a falta de 
saneamento básico atinge a maior parte das comunidades indíge-
nas e que isso facilita a ocorrência de doenças infecciosas. Isso não 
é culpa dos Povos Indígenas e nem dos pais das crianças. A mu-
dança desta realidade exige a melhora urgente das condições de 
saneamento e do diagnóstico e cuidados rápidos das diarreias e 
infecções respiratórias agudas em crianças.

A anemia também é um grande problema, principalmente entre 
as crianças e as gestantes. Em alguns DSEIs, a falta de vitamina B 
na alimentação provoca uma doença chamada beribéri. Isto é cau-
sado pelas mudanças na alimentação, sobre a qual nós já falamos. 
De acordo com o I Inquérito Nacional sobre Saúde e Nutrição dos 
Povos Indígenas, metade das crianças indígenas do país apresen-
ta anemia, o que é o dobro do que encontramos entre as crianças 
não indígenas. Entre as mulheres indígenas, esse valor é um pouco 
mais baixo (35,7%), mas a situação é também mais grave que en-
tre as mulheres não indígenas.
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LEIA ESTE TRECHO, QUE COMENTA A MORTE DE 
CRIANÇAS INDÍGENAS POR DESNUTRIÇÃO NO 
PAÍS.
Desnutrição matou 419 crianças indígenas desde 
2008
João Fellet - Enviado da BBC Brasil a Campinápolis (MT) - 24 fevereiro 2014

Com 5 kg e desnutrição crônica, JC tem perdido cabelo e exibe 
manchas na pele. O quadro do bebê é tão grave que, mesmo moni-
torado por uma nutricionista desde o início do ano, ele rejeita qual-
quer alimento exceto o leite materno e não consegue ganhar peso.

“Mas se falta comida ou o alimento é de baixa qualidade, e às ve-
zes as duas coisas ocorrem nas aldeias, os bebês não desenvolvem 
esse aprendizado na hora certa”. Um levantamento da Secretaria 
Especial de Saúde Indígena (Sesai) obtido pela BBC Brasil com base 
na Lei de Acesso à Informação expõe a gravidade do fenômeno.

Os dados mostram que, desde 2008, 419 crianças indígenas de 
até 9 anos morreram no Brasil por desnutrição. O número repre-
senta 55% de todas as mortes por desnutrição infantil registradas 
no país no período, embora os índios sejam apenas 0,4% da po-
pulação. As estatísticas nacionais sobre mortes por desnutrição 
constam do sistema Datasus, o banco de dados do Sistema Único 
de Saúde (SUS). “Essas mortes são inaceitáveis”, diz o professor da 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) Douglas Rodrigues, 
que atua com saúde indígena há 40 anos. Segundo ele, os óbitos 
poderiam ser evitados com ações básicas de saúde nas aldeias, 
para que casos de crianças com baixo peso sejam detectados e 
tratados rapidamente. “É preciso conversar com as mães, entender 
por que eles não ganham peso e orientá-las sobre a melhor forma 
de agir”. Nesta região os casos se concentram nas mais de cem 
aldeias no entorno da cidade de Campinápolis, no leste de Mato 
Grosso. Outrora coberta por fl orestas, a região hoje é cercada por 
fazendas de gado e soja. Líderes indígenas e especialistas atribuem 
a alta incidência de desnutrição à mudança na alimentação dos ín-
dios nas últimas décadas. As numerosas mortes, no entanto, são 
atribuídas a falhas no atendimento de saúde nas comunidades.

Fonte: Ensp/Fiocruz
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Leia a notícia ao lado e converse com seus colegas sobre a situ-
ação de saúde das crianças em sua região.  

ATIVIDADE PROPOSTA

UMA NOVA REALIDADE NA SAÚDE 
INDÍGENA: O USO DE BEBIDAS 
ALCOÓLICAS NÃO TRADICIONAIS, 
SOFRIMENTO PSÍQUICO, INTERNAÇÕES 
E MORTES POR CAUSAS EXTERNAS

Os serviços de saúde indígena e diversas pesquisas vêm apon-
tando para a importância, nos perfi s de saúde indígena, de outros 
problemas além das doenças infecciosas e das doenças crônicas. 
São as chamadas “causas externas”, como acidentes, violência, 
homicídios, suicídios e os problemas relacionados à saúde mental 
e ao uso excessivo de bebidas alcoólicas não tradicionais. Alguns 
destes problemas vêm crescendo como causas de internações 
hospitalares e mortes e outros parecem ter surgido ao longo das 
últimas décadas.

As internações e os óbitos por violência e acidentes vêm sendo 
registrados em números crescentes, especialmente entre adultos 
jovens. São marcantes os atos de violência contra indígenas em 
razão de disputas por terras e em confl itos com garimpeiros e ma-
deireiros. As notícias nos jornais sobre assassinatos de lideranças 
indígenas são frequentes. Elas indicam a insegurança e a vulnerabi-
lidade a que estão submetidos os Povos Indígenas em sua luta por 
seus territórios. Em outras situações, os acidentes e violência estão 
ligados ao uso de bebidas alcoólicas e drogas.

O consumo de bebidas alcoólicas não tradicionais tem sido des-
crito como problemático em diversos DSEIs, em um número cres-
cente de estudos, assim como o uso de drogas. O uso excessivo e 
contínuo do álcool pode causar outros problemas de saúde, como 
doenças do fígado e do coração, e ainda está relacionado aos aci-
dentes e mortes por violência. 
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Ainda não existem informações, no entanto, sobre a situação do 
uso de bebidas alcoólicas pelos Povos Indígenas em todo o país, o 
que difi culta a defi nição de estratégias mais amplas de prevenção 
e controle do problema.

Além disso, alguns estudos antropológicos mostram que o uso 
de bebidas alcoólicas, seja este uso tradicional ou não, acontece de 
maneiras diferentes entre Povos Indígenas diferentes. 

Nem sempre ele é considerado um problema pela comunida-
de; também pode haver usos permitidos e outros que têm a repro-
vação da comunidade. De todo modo, as transformações sociais, 
nem sempre desejadas, e outros problemas que as sociedades in-
dígenas passaram a enfrentar a partir do contato com não indíge-
nas parecem ter um papel fundamental na origem do problema. 
Entender os motivos e os modos locais de uso das bebidas é funda-
mental, assim como compreender ou dizer quando ou porque o uso 
das bebidas passa a ser problemático para o próprio Povo Indígena.

O suicídio é um problema muito sério entre os Povos Indígenas 
no Brasil. As taxas de suicídio são maiores que as encontradas en-
tre não indígenas e, em alguns casos, chegam a números muito 
mais elevados. O suicídio é um problema muito complexo e que 
segue dinâmicas diferentes para os diversos Povos Indígenas. As 
explicações mais comuns apontam para a desestruturação social 
e a falta de perspectivas que se seguem aos contatos com não in-
dígenas. 

No entanto, ainda se conhece muito pouco sobre as causas do 
problema. E, assim como sobre outros temas na saúde indígena, 
ainda não se conhecem as reais dimensões do problema entre os 
Povos Indígenas do país. Nos últimos 20 anos, em algumas comu-
nidades as taxas de suicídio quase triplicaram. Em algumas cida-
des no Amazonas, onde a população indígena é a maioria, as taxas 
de suicídio foram três vezes maiores que as encontradas no Brasil 
como um todo. Esses dados são alarmantes e mostram a gravidade 
do problema.

O Programa de Saúde Mental da Sesai vem priorizando os DSEIs 
que apresentam as maiores taxas de suicídio, de violência e de pro-
blemas com o uso de bebidas alcoólicas e de drogas. Um grande 
desafi o do programa é o de incorporar a visão indígena sobre os 
sofrimentos “mentais” à visão biomédica, no contexto do trabalho 
das equipes, e assim articular estes saberes e práticas para enfren-
tar os problemas.
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VEJA ESTA NOTÍCIA SOBRE SUICÍDIO ENTRE 
INDÍGENAS.
Indígenas sofrem com altas taxas de suicídio
Segundo o Unicef, a taxa entre as populações indígenas é quatro vezes maior 
do que no resto do país 

A taxa de suicídio entre as populações indígenas do Brasil é qua-
tro vezes maior do que no resto do país, segundo pesquisa veicula-
da pelo Unicef nesta quarta-feira, 30 de novembro. 

Mato Grosso do Sul e Amazonas concentram cerca de 81% dos 
casos de suicídio do país. No primeiro, as taxas são 34 vezes maio-
res do que a média nacional. O valor sobe ainda mais entre os jo-
vens. O Brasil tem cinco casos de suicídio a cada cem mil habitan-
tes; entre os jovens indígenas de MS, esse número chega a 446 
casos para cada cem mil. Assim, enquanto o Brasil tem uma das 
taxas mais baixas de suicídio da América Latina, essa relação se 
inverte quando se trata das populações indígenas. O estudo apon-
ta a discriminação sofrida pelos indígenas, assim como mudanças 
substanciais em seu entorno, como expansão das cidades e a es-
peculação fundiária, como algumas das causas que levam a esses 
altos índices. Além disso, os jovens sentem-se impotentes para 
mudar a situação de suas comunidades. 

Apenas em 2008, houve 17 suicídios no município de Amambai, 
onde vivem os Guarani Kaiowá. Destes, nove eram adolescentes. 
Na cidade de Dourados, também no Mato Grosso do Sul, foram 25 
no mesmo período. Oito eram adolescentes. 

Fonte: Carta Capital

Pare para refletir um pouco sobre esses problemas. Como é na comunidade 
ou na região onde você vive? Existem problemas com o uso de bebidas al-
coólicas? Há também problemas de violência e suicídios? Por que você acha 
que eles acontecem? Converse com os profissionais de sua equipe e com 
alguém mais velho de sua comunidade sobre os motivos destes problemas 
e o que pode ser feito para melhorar a situação.

ATIVIDADE PROPOSTA
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CONCLUSÕES
Em resumo, tentar descrever o perfi l epidemiológico, ou como 

adoecem e morrem os Povos Indígenas no Brasil, não é uma tarefa 
fácil. Ela esbarra em uma grande carência de informações sobre 
saúde e demografi a indígenas, o que só se explica pelas relações 
historicamente desiguais entre indígenas e não indígenas. Essas re-
lações vêm colocando os Povos Indígenas em uma situação ampla-
mente desfavorável ao longo do tempo, em termos tanto de suas 
condições de vida como de saúde.

Os dados disponíveis revelam um perfi l de saúde muito preocu-
pante e em rápida transformação. Mesmo com as diferenças que 
possam existir entre regiões do país e Distritos, as informações de 
saúde revelam uma situação muito difícil. Como vimos, os indica-
dores de saúde e de doença entre Povos Indígenas são geralmente 
piores que aqueles encontrados entre não indígenas. Os adoeci-
mentos e mortes acontecem em maior número, muitas vezes por 
situações que poderiam ser evitadas nos dias de hoje (por exem-
plo: beber água contaminada, que leva à diarreia).

Por fi m, esperamos ter traçado um panorama amplo do perfi l 
epidemiológico indígena no país, embora não seja possível falar 
detalhadamente, aqui, da situação de cada DSEI ou etnia. As infor-
mações que apresentamos aqui devem ser vistas como uma forma 
de ajudar vocês, AIS e AISAN, a entender melhor os problemas de 
saúde que acontecem em sua comunidade e em seu DSEI.

Pesquise junto com a equipe de saúde de sua área de abran-
gência quais são as doenças mais comuns em todo o Distrito. 
Construa com a equipe um mapa do Distrito, colocando onde 
estão os doentes crônicos, onde estão as crianças desnutridas, 
onde aconteceram epidemias ou acontecem endemias. Essas in-
formações serão utilizadas na próxima etapa do curso, com o 
Diagnóstico Comunitário de Saúde.

ATIVIDADE PROPOSTA
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