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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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INTRODUÇÃO 11





Nesta unidade vamos estudar sobre os jovens, 
adultos e idosos. Os nossos objetivos são 
conhecer as principais características dessas 

três diferentes fases do ciclo da vida, estudar como 
as modifi cações na forma de viver têm interferido na 
saúde e discutir a importância e o papel da equipe de 
saúde na abordagem a essas questões.
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O JOVEM INDÍGENA 

para atingir os nossos objetivos, vamos conversar sobre 
os seguintes assuntos:
• A passagem da infância para a juventude e a fase 

adulta no ciclo da vida.
• Os perigos e os cuidados na passagem da infância 

para a juventude.
• Mudanças culturais e a vida do jovem hoje.
• Vulnerabilidade e fortaleza.

TEXTO 1

RITOS DE PASSAGEM E O CICLO DA 
VIDA: A PASSAGEM DA INFÂNCIA 
PARA A JUVENTUDE E A VIDA ADULTA

Neste módulo vamos estudar o período do ciclo da vida em que 
o menino ou a menina indígena passam a ser jovens. Vamos falar 
um pouco sobre as transformações que ocorrem em sua vida, em 
seu corpo e no seu papel na sociedade. Esse período de mudanças 
na vida da menina e do menino é um momento de grande 
vulnerabilidade, quando os espíritos podem trazer sofrimento 
ou mesmo doença para eles. Vamos estudar algumas doenças e 
problemas que podem acontecer nessa fase da vida.

Vulnerabilidade é um termo usado para indicar um es-
tado ou situação na qual a pessoa está exposta a riscos 
ou perigos, como por exemplo contrair doenças ou sofrer 
violências. Ou seja, são situações em que a pessoa está 
menos protegida.

Juliana Claudia Leal Martins, Maria Cristina Cabral Troncarelli, Pablo Natanael Lemos, 
Raqueli Braga Flumian, Sofia Beatriz Machado Mendonça e Vânia Fernandes Rabelo.
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Faça um desenho que represente, para você, o momento da 
passagem da infância para a juventude.

ATIVIDADE PROPOSTA

OS CUIDADOS NA PASSAGEM DA 
INFÂNCIA PARA A JUVENTUDE

Cada sociedade tem suas regras e rituais que devem ser 
respeitados para que a passagem de uma criança para a juventude 
seja feita de forma segura e adequada. Em muitas sociedades, 
quando a menina fi ca menstruada pela primeira vez e o rapaz 
começa a manifestar em seu corpo os sinais de que está deixando 
de ser criança, como a voz engrossando e os pelos surgindo na 
região dos órgãos sexuais, são realizados rituais para proteger 
esses jovens, pois nesta fase eles fi cam mais vulneráveis e frágeis. 
Nessa situação eles não são mais crianças, mas também ainda não 
são adultos completos.

Em várias sociedades indígenas no Brasil, os jovens devem 
fi car por algum tempo reclusos dentro de suas casas, ou em 
espaços especiais, para fi carem protegidos e aprenderem regras e 
conhecimentos de seu povo.

A passagem de uma etapa da vida para outra é sempre perigosa. 
O perigo está na fase de mudança. O jovem precisa se proteger dos 
espíritos da natureza, seguindo regras para não correr riscos.

O pesquisador Jawaruwa Wajãpi escreveu um livro sobre a 
iniciação dos rapazes em sua sociedade. Ele explica a importância 
desta fase para os jovens e os cuidados necessários para eles terem 
saúde e aprenderem a ser uma pessoa adulta de acordo com as 
regras de seu povo:

A pessoa passa por momentos de 
desenvolvimento e transformação de seu corpo 
desde o nascimento. Existem várias etapas na 
infância. Depois ela passa pelo que nós chamamos 
de sofrimento da transformação do corpo, quando 
deixa de ser criança. Quando se torna adulto, o 
corpo mudou e o jeito de ser da pessoa também. 
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A voz dos rapazes muda e o seu corpo se 
transforma.

Existem vários tipos de resguardos. As 
mulheres fazem resguardo quando têm sua 
menstruação pela primeira vez e também nas 
próximas menstruações. A mãe e o pai que têm 
fi lho recém-nascido fazem resguardo. Também 
se faz resguardo para controlar a alma ou ajudar 
na recuperação de um parente que esteja doente.

Por que o resguardo é uma forma de se livrar 
de inimigos visíveis e invisíveis, que estão em 
volta das pessoas? Por exemplo, vocês sabem o 
porquê dos jovens tanõgarera e tanõgarã fazerem 
resguardo? Porque estavam ainda jovens, muito 
frágeis e precisavam cuidar do corpo, da alma e 
do pensamento.

Resguardo é uma forma de garantir saúde, força 
e inteligência de uma pessoa, através de cuidados 
e modos adequados de comportamento. Desde 
nossos ancestrais e até hoje, um dos modos de 
sobrevivência dos Wajãpi é praticar os resguardos, 
que moças e mulheres continuam praticando.

Fonte: Konomiokyry, Tanoãgarã, Tanõgarerã 
Moma’ekõjanepotakatujõmemoma’epotytyvo. Jawaruwa Wajãpi. Apina 
e Iepé, 2014

O perigo é controlado por um ritual que separa o jovem do grupo, 
uma forma de reclusão. 

Geralmente, ao fi nal do período de reclusão, a moça ou o rapaz 
são apresentados publicamente para a sociedade, ingressando na 
vida adulta, se preparando para o casamento e a participação na 
vida política dentro de sua sociedade.

Leia mais um texto sobre a reclusão do rapaz para o povo 
Kamaiurá:
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O RAPAZ QUE QUER SER UM GRANDE 
LUTADOR
ARAUTARÁ KAMAIURÁ

Para os povos do Alto Xingu, geralmente o menino 
fi ca na reclusão quando completa a idade de 14 ou 
15 anos. O rapaz ganha um quarto dentro da casa, 
onde passará o tempo que for necessário até se 
tornar homem, purifi cando o seu corpo e tomando 
ervas.

Antes do rapaz fi car na reclusão, o pai busca ervas 
para o fi lho tomar durante quatro dias. Estas ervas 
são preparadas numa panela de 50 litros de água e 
só podem ser ingeridas de manhã e no período da 
tarde. É necessário tomar a mesma quantidade de 
ervas todos os dias. 

Os pais é que preparam as ervas para os fi lhos 
tomarem. Quando o rapaz termina de tomar as 
ervas, o pai pede que ele fi que de repouso na rede 
por um dia. Assim ele poderá sonhar com o próprio 
destino e o do dono da erva. 

O rapaz fi ca três meses se alimentando de beiju 
e mingau, não podendo comer peixe. Só depois 
de três meses ele volta a comer peixe. Essa erva 
é para o desenvolvimento e crescimento do seu 
corpo. Durante esse processo, o rapaz tem que se 
comportar e fi car dentro do seu quarto sem falar 
com ninguém. O único meio dele se comunicar é 
falando com seu pai. Ele não pode comer alimentos 
com gordura, sal ou pimenta; e não pode pegar as 
coisas escondido. O pai, responsável pelos cuidados 
e saúde de seu fi lho, não deve fazer sexo com sua 
esposa nem com outra mulher. 
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Se ele fi zer isso, estará trazendo um problema para 
a sua casa e para o seu fi lho. Mesmo que o rapaz não 
veja a relação, logo que o pai entrar na casa, o fi lho 
sentirá o cheiro forte do sexo, o que pode prejudicar 
sua saúde.

Para o jovem se tornar um homem forte e sadio, 
deve arranhar o corpo e tomar banho de remédios de 
quinze em quinze dias. Ele deve permanecer no seu 
lugar, quieto e respeitando o costume da sociedade. 
Não deve namorar com nenhuma menina ou mulher 
durante a reclusão, senão pode fi car muito doente, 
aleijado e morrer. Ele não pode comer comida feita por 
outra pessoa ou por uma mulher que esteja menstruada. 
Isto o deixará fraco e doente. Tudo isso é proibido para 
o rapaz que quer se tornar um grande lutador, um 
homem fi sicamente alto e forte e respeitado dentro da 
sua comunidade.

Fonte: Saúde, nutrição e cultura, ISA / Imprensa Ofi cial de São Paulo, 
2004.

ATIVIDADE PROPOSTA
Quando vocês identificam que um menino ou menina não é mais 
criança? Expliquem se, no seu povo, existem regras e rituais 
pelos quais os jovens precisam passar e o que eles aprendem 
nessa fase do ciclo da vida.
Escrevam ou façam uma dramatização sobre estas questões.

OS JOVENS E O FUTURO
Em todas as sociedades, os jovens, moças e rapazes são muito 

importantes, pois garantem a continuidade do seu povo e da sua 
cultura. Em muitas sociedades  indígenas o jovem é preparado para 
ser um grande guerreiro, para lutar pelo seu povo, conhecer as 
regras da aldeia, conhecer outros lugares, outras pessoas e trazer 
novidades.
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O professor Mutuá Kuikuro Mehinako destacou 
a importância da transmissão da cultura dos mais 
velhos para os jovens. “Eu aprendi o português com 
o meu avô, pois queria saber como o homem branco 
chama as coisas… Mas eu também quis aprender 
nossas danças e músicas. Temos 15 rituais diferentes, 
que precisam ser passados para nossos fi lhos”.

Mutuá também destacou o papel da escola 
indígena na manutenção das tradições. “Antes, a 
escola era instrumento da igreja e dos missionários. 
Hoje, podemos usar a escola para entender a riqueza 
da nossa cultura. O futuro do Xingu está em nossas 
mãos”.

Fonte: Culturas em Movimento: índios comemoram 50 anos do Parque Indígena 
do Xingu. In O Pioneiro, Canarana, MT, junho 2011.

MUDANÇAS CULTURAIS E A VIDA DO 
JOVEM HOJE

O acesso a novas informações e ao modo de vida não 
indígena pode trazer, para os jovens, confl itos relacionados aos 
valores de sua própria sociedade e aqueles da sociedade não 
indígena. Com o acesso à internet, à televisão e ao convívio nas 
cidades, as populações indígenas têm tido contato com muitas 
informações novas e muitos produtos de consumo. Cada pessoa 
e cada comunidade faz uso dessas “novidades” e desses produtos 
conforme seus conhecimentos, o contexto onde vive, sua vontade 
e suas condições. O uso de celular, internet, televisão e aparelhos 
de som, por exemplo, é feito de maneiras diferentes em cada 
comunidade. Mesmo dentro da comunidade, cada pessoa ou família 
entende e usa esses produtos de maneira diferente. Observamos 
que, dependendo da maneira como esses produtos são utilizados, 
podem trazer consequências positivas ou negativas para a vida das 
pessoas e da comunidade.

Os jovens que vivem nas comunidades hoje estão crescendo 
de maneira diferente dos antigos, pois recebem informações e 
infl uências de culturas diferentes. 
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Eles passam a conhecer e a desejar objetos de consumo da cultura 
ocidental, ao mesmo tempo em que se observa um afastamento 
das tradições.

Nem sempre os jovens conseguem conversar entre si e com os 
mais velhos sobre essas novas informações. Além disso, poucos 
têm acesso aos bens de consumo que passam a desejar. Em muitas 
aldeias, o espaço da roda de conversa na casa dos homens, ou 
mesmo o espaço da conversa à noite, deitado na rede, foi ocupado 
pela televisão. Em meio a esses dois mundos e aos novos desejos 
e sonhos, muitos jovens sentem-se perdidos e não sabem como 
alcançar o que desejam.

Outra situação que difi culta a vida do jovem são os confl itos por 
terra e violência envolvendo a população indígena e a sociedade 
ocidental. Esses confl itos trazem o preconceito, a exclusão e a 
violência, que impedem os jovens e suas comunidades de viver 
bem.

Observa-se que nessas áreas de confl ito por terra e recursos 
naturais há um maior número de mortes por brigas, prostituição, 
problemas relacionados ao uso de bebidas alcoólicas e outras 
drogas, além de um número maior de casos de suicídio, prejudicando 
a vida dos jovens e das comunidades indígenas.

Ao mesmo tempo, existem comunidades e jovens que têm 
conseguido lidar com essas mudanças, com os novos equipamentos 
e conhecimentos de um modo positivo, trazendo coisas boas 
para suas comunidades. É interessante conhecer algumas dessas 
experiências para que outras comunidades indígenas possam 
também ter ideias e estratégias para usar os novos produtos e 
conhecimentos de uma maneira que contribua para melhorar a 
vida da comunidade.

Converse com seus colegas e relate uma experiência ou iniciativa 
dos jovens de sua comunidade que tem trazido coisas boas para 
eles ou para toda a comunidade. Converse com os jovens de sua 
comunidade sobre quais são os seus sonhos e sobre como está sua 
vida hoje. Em sua opinião, quais são os perigos que cercam a vida 
dos jovens hoje em dia? Converse com seus colegas sobre quais 
são esses perigos. Em sala de aula, os alunos podem se dividir em 
grupos e fazer dramatizações sobre este tema a partir das conversas 
ou de suas pesquisas.

ATIVIDADE PROPOSTA
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VULNERABILIDADES E FORTALEZAS
Experiências positivas desenvolvidas por jovens
O envolvimento dos jovens no estudo, através de processos de 

formação relacionados às artes e à educação, como a produção 
de livros e fi lmes, os cursos de magistério, de formação na área da 
saúde, de manejo de recursos naturais, de gestão de associações 
indígenas, entre outras propostas de formação, podem contribuir 
para os jovens concretizarem projetos para a melhoria da qualidade 
de vida de suas comunidades. 

Quando os jovens se envolvem nesses tipos de trabalho passam 
a ter objetivos na vida, fi cam mais ativos e mais próximos de sua 
comunidade. Isso ajuda a vencer os perigos do uso de bebidas 
alcoólicas e outras drogas. 

É muito importante que os jovens acompanhem as conversas 
realizadas pelo seu povo sobre todos os trabalhos que ocorrem 
na sua Terra Indígena nas áreas de saúde, educação, alternativas 
econômicas, ambiente, cultura e território. A participação política 
dos jovens é fundamental, porque são eles que irão realizar a gestão 
do seu território no futuro. Os jovens têm potencial de transformar a 
realidade para melhor, no presente e no futuro, quando conseguem 
se articular com os adultos e idosos de sua comunidade.

Jovens em ação
Existem, em diferentes lugares do Brasil, trabalhos muito 

interessantes desenvolvidos por jovens indígenas, em conjunto com 
suas comunidades. Vamos comentar algumas dessas experiências.

Um exemplo de força e determinação é a vida de uma jovem do 
povo Guarani Nhandeva do Paraná. Ela começou a atuar em sua 
aldeia como agente de saúde, depois como técnica de enfermagem 
e, enfrentando muita difi culdade, conseguiu se formar como 
enfermeira, cursando depois a Especialização em Saúde Indígena. 
Atualmente ela trabalha em sua aldeia, onde desenvolve um 
importante trabalho com as mulheres sobre a prevenção das 
Infecção Sexualmente Transmissíveis (IST) e do câncer de colo de 
útero. Ela conseguiu que 100% das mulheres da aldeia realizem 
os exames necessários e assim, hoje em dia, todas estão com boa 
saúde e sem IST. Em grande parte das Terras Indígenas do Brasil 
agentes de saúde e professores indígenas têm criado centenas 
de livros que são usados como materiais didáticos nas escolas 
indígenas, escritos nas línguas indígenas e em língua portuguesa. 
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Muitos desses livros estão sendo citados neste material 
didático que vocês estão estudando. Outro trabalho importante 
desenvolvido por muitos jovens indígenas é a criação de fi lmes 
e de registros fotográfi cos. Muitos desses fi lmes são premiados 
internacionalmente. Vários jovens cineastas indígenas têm criado 
fi lmes, em conjunto com suas comunidades, que mostram a 
realidade de cada aldeia, contam mitos e histórias tradicionais, 
mostram práticas culturais, contam a história do contato com os 
não indígenas e com outros povos indígenas ou registram as lutas 
políticas do movimento indígena.

 “Sou Kamikia Kisêdjê, nasci na Terra Indígena 
Wawi/leste Xingu- MT. Sempre estudei na aldeia. 
Em 2004 fui secretário da ATIX – Associação Terra 
Indígena Xingu e em 2005 fui diretor fi nanceiro da AIK 
- Associação Indígena Kisêdjê. Coordeno uma equipe 
formada exclusivamente por cineastas indígenas 
xinguanos, na produtora de vídeos AIK Produções, 
ligada à Associação Indígena Kisêdjê. Eu me interessei 
por trabalhar com vídeo ainda pequeno. Desde 2008, 
participei de ofi cinas de vídeo e de edição organizadas 
pela ONG Vídeo nas Aldeias. O vídeo é muito 
importante: hoje usamos os vídeos para revitalizar 
nossa cultura, registrar o cotidiano das aldeias, a 
política e os eventos.”

Mais informações: https://www.facebook.com/kamikia.kisedje

 A organização Vídeo nas Aldeias (VNA) foi criada 
em 1986 com o objetivo de apoiar as lutas dos povos 
indígenas para fortalecer suas identidades e seus 
patrimônios territoriais e culturais, por meio de recursos 
audiovisuais e de uma produção compartilhada com 
os povos indígenas com as quais o VNA trabalha. Para 
saber mais, acesse o link: www.videonasaldeias.org.
br/
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O Instituto Catitu – Aldeia em Cena foi criado em 
2009. Essa organização propõe aos povos indígenas 
novas possibilidades de expressão, transmissão e 
compartilhamento de suas visões de mundo e de seus 
conhecimentos. Destaca-se a formação audiovisual 
para povos indígenas, que resultou na produção de 
aproximadamente 30 fi lmes – que conquistaram novos 
públicos e inúmeros prêmios Brasil afora. Para saber 
mais, acesse: www.institutocatitu.org.br

Outro exemplo muito interessante é o trabalho desenvolvido por 
jovens Ikpeng em sua comunidade. O Movimento dos Jovens Ikpeng 
(MJI) surgiu a partir do trabalho de professores Ikpeng formados na 
década de 1990. Através da escola, os jovens passaram a valorizar 
a oralidade e a escrita da língua Ikpeng. Eles promovem ofi cinas 
com os mais velhos para aprender a história e a trajetória do seu 
povo, praticam a confecção de artesanato e realizam atividades 
práticas para aprender a ciência da roça, as técnicas de pescaria 
e outros conhecimentos de sua sociedade. Realizam campeonatos 
com jogos tradicionais, como a prática do uso do arco e fl echa, 
cabo de guerra e outros jogos que foram incorporados após o 
contato com os não indígenas, como o futebol e o vôlei. Criaram 
a Casa de Cultura Mawo, onde registram – por meio da oralidade, 
da escrita, de desenhos, de fotos e fi lmes – os conhecimentos e 
práticas culturais do povo Ikpeng. Esse trabalho, iniciado na escola, 
contribuiu para que os jovens criassem o seu movimento, que tem 
o apoio dos mais velhos.

“Nós, jovens, tivemos várias conversas dentro da 
sala de aula com os professores, onde entramos em 
acordo sobre levar essa proposta para a comunidade. 
A comunidade aprovou, os mais velhos incentivaram 
e alguns jovens e adultos criticaram, duvidando da 
nossa organização. Mas conseguimos escolher alguns 
membros do movimento como nossos líderes, levando 
o trabalho para frente. 
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Com o MJI realizamos os seguintes trabalhos 
coletivos: construção de galinheiro; roçada, derrubada, 
queimada e plantio das roças; limpeza dos caminhos; 
limpeza da aldeia; e coleta do lixo. Também participamos 
de uma manifestação contra a barragem, da festa da 
guerra e do timbó. Fizemos 42 roças para atender às 
famílias da comunidade. Com essas roças plantadas 
e a grande quantidade de alimentos, a comunidade 
acredita que os casos de desnutrição vão diminuir.

Vendo o resultado do trabalho, a comunidade 
está apoiando sua continuidade, sabendo que este 
movimento fortalecerá a valorização da economia 
comunitária, ou seja, valorizando os trabalhos, como 
antigamente. Este movimento é fruto de uma refl exão da 
escola sobre economia capitalista e comunitária. Hoje 
a escola está resgatando, valorizando e fortalecendo a 
cultura e o conhecimento tradicional Ikpeng.”

Fonte: Jovens Ikpeng - Relatório da prof. Rosana Gasparini - Instituto 
Socioambiental, 2007

Os agentes de saúde Ikpeng também procuram criar novas 
estratégias de trabalhar a educação para a saúde dentro de sua 
comunidade: inventam, ensaiam e apresentam peças de teatro 
com o tema da saúde. Organizam apresentações escritas em sua 
própria língua, desenham e pesquisam na internet imagens sobre as 
doenças e formas de prevenção e realizam apresentações exibidas 
com o projetor, que geram conversas com a comunidade, além de 
ações coletivas voltadas para a prevenção de doenças.

Outros jovens têm se envolvido em experiências de manejo de 
plantas e animais, como os do povo Ashaninka, da Terra Indígena 
do rio Amônia, no Acre, que conseguiram reverter a extinção 
dos tracajás em sua região através do manejo. O mesmo tipo de 
trabalho é realizado por jovens Kamaiurá, do Parque Indígena do 
Xingu, que reservaram nove praias para a reprodução dos tracajás, 
onde identifi cam e colocam telas de proteção, monitorando os 
ninhos. A cada ano, cerca de 10.000 fi lhotes de tracajá são soltos 
no rio Xingu.
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FIGURA 1: Manejo de tracajás em terras indígenas. Foto: Assessoria Seaprof. 

Para saber mais sobre os projetos desenvolvidos 
pelo povo Kamaiurá e Ashanika, acesse: 
http://www.canalciencia.ibict.br/pesquisa/0242-
Manejo-conservacao-do-tracaja-no-Parque-Indigena-
Xingu.html
pibmirim.socioambiental.org/node/2337

Em diferentes Terras Indígenas jovens estão envolvidos na 
organização e no gerenciamento de Associações Indígenas que 
promovem projetos culturais e voltados também para a obtenção 
de renda, como apicultura, coleta e feira de sementes, coleta de 
castanhas, produção de artesanato, dentre outras iniciativas.

Portanto, uma das formas de prevenir e controlar as doenças 
relacionadas ao uso abusivo de bebidas alcoólicas e dependência 
de drogas é garantir que os jovens possam desenvolver atividades 
interessantes e criativas nas aldeias. É muito importante que, 
através dos trabalhos desenvolvidos pelos jovens, eles procurem 
conversar e aprender com os adultos e idosos, superando confl itos 
e a falta de diálogo entre as gerações, um problema que acontece 
em todas as sociedades. Os adultos também precisam perceber 
a importância desses encontros com os jovens, apoiando as 
iniciativas e trabalhos interessantes que eles realizam ou podem 
vir a realizar.
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IMAGINAÇÃO ATIVA E PASSIVA1

1 Apostila de Antropologia (ISA/2005), elaborada por Estela Würker e Maria Cristina Troncarelli a partir das aulas de 
antropologia de Carmen Junqueira (2003/2005) no Curso de Magistério Urucum/Pedra Brilhante, promovido pelo Instituto 
Socioambiental no Parque Indígena do Xingu (1994/2005).

A nossa imaginação como seres humanos nos faz criar muitos 
trabalhos bonitos quando a gente coloca em prática as ideias que 
imaginamos. Assim os seres humanos criam belos objetos de 
artesanato, lindas casas, pinturas, desenhos, fi lmes, canções, aulas 
interessantes para os alunos, livros que podem contribuir na área 
da saúde e educação, manejo de plantas que podem melhorar o 
ambiente em que vivemos. 

As pessoas podem experimentar dois tipos de imaginação: 
passiva ou ativa. A imaginação passiva se dá quando recebemos 
informações vindas de fora de nós, como quando assistimos a 
propagandas e novelas na televisão, que falam de coisas ilusórias: 
mostram gente sempre rica e bonita, feliz, usando roupas caras, 
carros importados, tomando bebidas alcoólicas. Esse tipo de 
imagem engana as pessoas porque esconde a realidade mostrando 
coisas que a maior parte da população não tem acesso. Cria apenas 
ilusões e desejos. 

A imaginação ativa caminha em outra direção. A pessoa é levada 
a criar alguma coisa, a procurar formas de expressar suas ideias e 
sentimentos, a fazer refl exões sobre a sua vida e sobre o seu povo. 
A imaginação ativa ocorre quando assistimos a um bom fi lme, 
ouvimos uma música bonita, vemos um lindo desenho, quando 
lemos um livro interessante que faz com que aprendamos alguma 
coisa sobre a vida, a natureza, a ciência ou a arte.

A imaginação ativa nos leva a atuar procurando entender e 
modifi car a realidade, nos inspira a representar a realidade de forma 
artística e científi ca, nos faz desenvolver trabalhos interessantes. 

Um exemplo de poder criativo é quando uma pessoa mais 
velha conta um mito. Os mitos são as histórias antigas de nossa 
origem e de tudo o que existe no mundo. Esses relatos nos trazem 
uma explicação do mundo, orientam nossa conduta e nossa vida. 
Quando a pessoa conta a história, é como se estivéssemos vendo 
um fi lme em nossa imaginação...

Escrever e ler poesias ou histórias pode despertar emoções e 
sentimentos. As artes plásticas, como a cestaria, a cerâmica, o 
desenho, a pintura; a arquitetura; as músicas cantadas e tocadas; o 
teatro; as festas tradicionais; e a produção de fi lmes são formas de 
expressão dos sentimentos e ideias. 
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Para criar, a pessoa observa o mundo, as relações entre as 
pessoas, os acontecimentos, os sonhos, os sentimentos, os medos, 
as aventuras, os amores e representa esses temas seguindo a sua 
imaginação. 

A imaginação ativa leva a pessoa a encontrar dentro de si formas 
criativas de se expressar para o mundo e a desenvolver trabalhos 
bonitos. Já a imaginação passiva cria apenas desejos, necessidades 
que não podem ser satisfeitas, confusão e frustração.

Faça um desenho dando um exemplo de imaginação passiva.
Escreva um texto que mostre um exemplo de imaginação ativa.
Dê exemplos de trabalhos interessantes e criativos que os jovens 
desenvolvem ou podem desenvolver em sua aldeia e Terra Indígena.

ATIVIDADE PROPOSTA

SÍNTESE
• A passagem da infância para a juventude é um período de 

vulnerabilidade. Entre muitos povos indígenas se fala que é 
um período em que os jovens fi cam muito vulneráveis aos es-
píritos. Por isso, eles passam por alguns rituais de proteção, 
como os períodos de reclusão e de resguardo, e têm cuidados 
com a alimentação, dentre outras práticas.

• Hoje em dia, muitas coisas têm mudado e a juventude indí-
gena lida com problemas diferentes daqueles que lidavam os 
jovens de antigamente, pois recebem muito mais infl uencia 
da cidade e de outras culturas.

• Percebemos que muitos são os problemas e os perigos que 
cercam a vida dos jovens indígenas e também dos não indí-
genas hoje em dia. O maior deles tem sido a maneira como 
utilizam as substâncias psicoativas.

• Nos próximos textos vamos aprofundar a conversa sobre os 
novos problemas de saúde.
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A SAÚDE DO 
ADULTO INDÍGENA

TEXTO 2

para atingir os nossos objetivos, vamos conversar sobre os se-
guintes assuntos:

• Mudanças no modo de viver.
• Mudanças no modo de trabalho.
• Mudanças nos hábitos alimentares.
• Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT): diabetes, hi-

pertensão arterial, dislipidemia, obesidade e câncer.
• DCNT e os povos indígenas: panorama atual.
• A abordagem das DCNT e o trabalho da equipe de saúde.
• As ações educativas relacionadas às DCNT e à abordagem 

da comunidades.

MUDANÇAS NO MODO DE VIVER
Ao longo dos anos, muita coisa mudou no jeito de viver de várias 

sociedades. Entre os não indígenas as principais modifi cações 
ocorrem na forma de trabalhar, de se alimentar e também de 
se divertir. Muitas atividades que eram realizadas pelo homem 
agora são realizadas por máquinas e equipamentos cada vez mais 
modernos. As pessoas não têm mais difi culdade para se comunicar 
ou se deslocar para longas distâncias. Os alimentos naturais têm 
sido substituídos pelos industrializados, que parecem mais fáceis 
de serem preparados e duram mais. Mas essas transformações 
trouxeram também problemas para o meio ambiente, para a 
relação entre as pessoas e para a saúde. Entre os povos indígenas, 
o modo de viver também está se modifi cando. Estão aparecendo 
novos alimentos, novos trabalhos e também novas doenças. Vamos 
refl etir e estudar um pouco sobre isso!

Juliana Claudia Leal Martins, Maria Cristina Cabral Troncarelli, Pablo Natanael Lemos, 
Raqueli Braga Flumian, Sofia Beatriz Machado Mendonça e Vânia Fernandes Rabelo.
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A partir das primeiras experiências de contato, as comunidades 
indígenas têm adotado diversos costumes e comportamentos 
da cultura dos não indígenas, especialmente os relacionados à 
alimentação e ao modo de trabalho. Algumas dessas mudanças 
trazem benefícios para as comunidades. Exemplo disso é o uso 
do carro e do motor de popa, que tornam as viagens mais fáceis 
e confortáveis; o carrinho de mão, que auxilia o transporte de 
materiais e alimentos da roça até a aldeia; o gerador e o rádio, que 
facilitam a comunicação e o trabalho da comunidade e da equipe 
de saúde.

Por outro lado, algumas mudanças podem trazer consequências 
negativas. Isso porque alguns costumes e produtos não indígenas 
são ruins ou são usados de forma incorreta, sem as regras certas. 
Tudo isso está colaborando para a mudança nas formas de 
adoecimento das populações indígenas.

No Brasil, de acordo com os estudos, as doenças mais comuns 
entre os povos indígenas sempre foram as infecciosas e as 
parasitárias, como a tuberculose, as infecções respiratórias, as 
doenças diarreicas, as parasitoses intestinais e a malária. Essas 
doenças eram responsáveis por um grande número de mortes. Há 
alguns anos, essas doenças passaram a ser melhor controladas em 
consequência da melhoria do acesso e da qualidade da assistência 
à saúde e das condições sanitárias dentro das Terras Indígenas. 
Mesmo assim, essas doenças ainda são responsáveis por muitas 
mortes e ainda são um problema em muitas comunidades. 

Por outro lado, alguns problemas e doenças que antes não eram 
encontrados, ou aconteciam com pouca frequência, passaram 
a aparecer cada vez mais. A hipertensão arterial, o diabetes, a 
obesidade, a dislipidemia e o câncer são algumas dessas novas 
doenças. O uso abusivo de bebidas alcoólicas e de outras drogas 
e a violência também já são uma preocupação em algumas 
comunidades indígenas.

Diabetes, hipertensão arterial, obesi-
dade e câncer são doenças crônicas não 
transmissíveis. Vamos estudar sobre elas 
mais à frente.

Vamos estudar agora como as mudanças no modo de vida 
afetam a saúde dos adultos e idosos.
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Sedentarismo acontece quando a pes-
soa realiza pouca atividade física, gastan-
do pouca energia, podendo afetar a sua 
saúde.

De acordo com a sua cultura, o que é viver bem?
Em sua opinião, qual costume da sociedade não indígena, utilizado 
pelo seu povo, traz problemas para a sua comunidade?  Por quê?

ATIVIDADE PROPOSTA

No seu trabalho, quais as atividades que fazem você gastar mais 
energia?

ATIVIDADE PROPOSTA

MUDANÇAS DO MODO DE TRABALHO
Hoje muitos membros das comunidades indígenas desempenham 

funções que antes não eram praticadas. Temos os profi ssionais de 
saúde, os professores e os funcionários das associações indígenas, 
que têm menos tempo para se dedicar ao trabalho da roça, à 
pescaria, à construção de casas e têm realizado atividades que 
não exigem do corpo um grande gasto de energia. Com isso, o 
corpo vai acumulando essa energia que não foi utilizada e a pessoa 
pode aumentar o seu peso e engordar. O uso da canoa e as longas 
caminhadas, que exigem intensa atividade física, também vêm 
perdendo lugar para os barcos com motor, carros e motos. Apesar 
de facilitar as atividades do dia a dia, esse processo pode levar ao 
sedentarismo e, consequentemente, ao surgimento de problemas 
de saúde.

Atividade física não é só praticar esportes, como futebol, 
lutas e corrida. Limpar a casa, caminhar para o trabalho 
ou para visitar parentes, fazer roça, construir casa, remar 
ou realizar funções profi ssionais que exigem esforço físico 
também são consideradas atividades físicas.
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AS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 
TRANSMISSÍVEIS 

Vamos estudar um pouco sobre algumas doenças chamadas 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT).

A palavra “crônico” ou “crônica” signifi ca de lon-
ga duração. Doenças Crônicas Não Transmissíveis 
(DCNT) são doenças de longa duração e que não 
são transmitidas de uma pessoa para outra.

Fatores de risco são fatores que facilitam o apa-
recimento de uma doença ou problema de saúde.  
Pessoas que fumam têm mais chance de desenvol-
verem doenças respiratórias, hipertensão arterial 
e câncer. Por isso, dizemos que o tabagismo é um 
fator de risco para essas doenças.

Fatores de proteção são fatores que dão ao cor-
po maior capacidade de se proteger das doenças. 
A alimentação saudável ajuda no bom funciona-
mento do nosso corpo, sendo um bom exemplo de 
fator de proteção para problemas de saúde.

As DCNT estão relacionadas ao modo de viver das pessoas e a 
fatores ambientais. Geralmente elas não têm apenas uma causa, 
diferente das doenças infecciosas como a malária, a leishmaniose 
ou a gripe, que têm um agente etiológico. As doenças crônicas 
acontecem quando existem fatores que facilitam o seu surgimento. 
São os chamados fatores de risco. Mas existem também alguns 
fatores que ajudam o corpo na proteção contra essas doenças. São 
os chamados fatores de proteção.

Os quatro principais fatores de risco para o desenvolvimento de 
DCNT são: o tabagismo (fumo), o consumo abusivo de bebidas 
alcoólicas, a falta ou prática insufi ciente de atividade física e uma 
alimentação não saudável.
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Sintomas são alterações no organismo informa-
das pela pessoa, ou seja, aquilo que a pessoa conta 
que está sentindo. Por exemplo: dor,  fome, sede, 
náusea, prurido (coceira), fraqueza, medo, tristeza.

Sinais são alterações no organismo que podem 
ser percebidas ou medidas por um profi ssional du-
rante uma avaliação.  Por exemplo: febre, aumen-
to da pressão arterial, hiperemia (vermelhidão na 
pele), edema (inchaço), sangramento, tremor, de-
sidratação, emagrecimento.

FIGURA 2: fatores de risco

Outra característica importante das doenças crônicas é que elas 
são inicialmente silenciosas, ou seja, elas atacam o organismo da 
pessoa sem sinais ou sintomas no início. Com o tempo, a doença 
vai prejudicando órgãos importantes do nosso corpo, causando 
complicações e outros problemas de saúde.
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CUPINS E DCNT
Os cupins são insetos 

que atacam a madeira. 
Alguns tipos de cupins 
atacam árvores de 
forma lenta, sem dar 
sinal. A árvore parece 
estar boa por fora, mas 
por dentro a madeira 
vai sendo lentamente 
destruída. As DCNT 
são como os cupins que 
atacam lentamente o 
nosso corpo, causando 
alterações que 
muitas vezes não são 
percebidas.

FIGURA 3: Cupins em árvores. 
Foto: Ryan Somma.

As DCNT afetam mais os adultos e idosos. Isso acontece porque, 
à medida que o tempo passa e vamos fi cando mais velhos, o nosso 
corpo também vai se modifi cando e alterando o seu funcionamento, 
fi cando mais vulnerável ao desenvolvimento dessas doenças. Na 
fase adulta também é mais comum que as pessoas aumentem seu 
peso corporal. Mas, por causa das mudanças na forma de viver, 
essas doenças estão acontecendo em pessoas mais jovens e até 
em crianças. Algumas doenças crônicas, como o diabetes e a 
hipertensão arterial, não têm cura. Elas podem ser bem controladas 
com medicamentos e boa alimentação, evitando as complicações 
e permitindo que a pessoa viva bem e por bastante tempo. Vários 
tipos de cânceres podem ser curados quando diagnosticados a 
tempo, no começo. As DCNT não são transmitidas de pessoa para 
pessoa, mas estão relacionadas à história familiar.  Por exemplo: 
se uma pessoa tem caso de diabetes em sua família, terá mais 
chances de desenvolver a doença. 
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Os Pima são um povo indígena dos Estados Unidos, 
que vive na região sul do estado do Arizona, ao longo do 
rio Gila, perto da fronteira com o México. Outra parte 
desse grupo mora no México. Durante muito tempo os 
Pima que moram no território americano  mantiveram 
a sua forma tradicional de viver, com alimentação 
baseada na pesca, caça e plantio, utilizando a água 
do rio  para a irrigação da terra. Em 1859 o grupo teve 
uma diminuição de suas terras, fi cando apenas com 
uma pequena reserva. Anos depois, a água do rio 
Gila foi desviada, comprometendo a agricultura. Com 
isso, os Pima passaram a ter muita difi culdade com a 
alimentação e passaram fome por muitos anos. Então, 
o governo americano passou a fornecer alimentos 
para os Pima: farinha, açúcar, banha e enlatados. 
Essa mudança na forma de se alimentar trouxe 
consequências negativas. Hoje, os Pima estão obesos 
e são conhecidos como o maior grupo de pessoas com 
peso elevado do mundo. 

FIGURA 4: Povo Pima. Foto: Ashley Van Haeften.

As DCNT são um problema em todo o mundo. As complicações 
agudas ou em longo prazo podem levar à morte ou causar problemas 
que comprometem a qualidade de vida da pessoa. Geram também 
muitos gastos para a família e para a sociedade em geral.
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Além disso, mais da metade da população está 
com diabetes. Uma situação muito diferente de seus 
parentes que moram no México e mantém a forma 
tradicional de viver.

No Brasil, as DCNT são responsáveis por 72% 
das causas de morte. Em 2001 o Ministério da 
Saúde (MS) divulgou o Plano de Ações Estratégicas 
para o enfrentamento das Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNT) no Brasil: 2011 a 2022. Os 
quatro principais grupos de DCNT abordados no 
plano são: doenças circulatórias, câncer, diabetes 
e doenças respiratórias crônicas. O objetivo deste 
plano é preparar o Brasil para o enfrentamento das 
DCNT, abordando os seus fatores de risco e defi nindo 
diretrizes e ações com base na vigilância, promoção 
em saúde e cuidado integral. 

Para saber mais acesse: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/
pdf/cartilha_dcnt_pequena_portugues_espanhol.pdf 

OBESIDADE

FIGURA 5: índios obesos
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A obesidade é uma doença crônica, causada por vários fatores. 
Ela acontece quando a pessoa ganha muito peso (engorda muito) 
até o ponto em que causa problemas para a sua saúde. Um dos 
principais fatores que levam à obesidade é quando a pessoa come 
muito, colocando no corpo muito mais energia do que ela consegue 
gastar. A energia que não é gasta se acumula em forma de gordura.

Muitos povos costumam dizer que 
a pessoa gorda é bonita e tem muita 
saúde. É verdade! Mas até um certo 
ponto. Se o ganho de peso se torna 
muito grande, passa a ser ruim para a 
saúde da  pessoa. 

Além de ser uma doença, a obesidade pode piorar alguns 
problemas de  saúde que a pessoa já tem, além de colaborar para 
o aparecimento de  outras doenças. O excesso de gordura no 
organismo pode causar vários problemas para o corpo: 

• O peso sobre as articulações leva ao desgaste e à dor.
• O coração do obeso precisa trabalhar mais para bombear o 

sangue.
• A gordura acumulada difi culta o trabalho da insulina, poden-

do causar o diabetes. A insulina é uma substância produzida 
pelo nosso corpo que ajuda a fazer com que o açúcar seja ab-
sorvido pelo organismo. Se a pessoa consome muito açúcar, 
a insulina não consegue trabalhar direito, então o açúcar pode 
fi car na corrente sanguínea causando a diabetes.

• Mulheres obesas podem ter difi culdade para engravidar.

Algumas pessoas, quando engordam, acumulam muita 
gordura na região  abdominal, na barriga. É a chamada obesidade 
abdominal. As pessoas com obesidade abdominal têm maior risco 
de apresentar problemas cardíacos. A obesidade abdominal é 
avaliada através da medida da circunferência  abdominal. 
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FIGURA 6: acúmulo de gordura no corpo humano

Hoje em dia a obesidade é considerada um grande problema de 
saúde pública em todo o mundo! Quando dizemos que uma pessoa 
está obesa, estamos falando sobre o estado nutricional dela. Como 
vocês já sabem, podemos classifi car o estado nutricional das 
crianças, adultos e idosos.

Baixo peso: peso abaixo do adequado;
Peso adequado: peso adequado;
Sobrepeso: peso um pouco acima do adequado;
Obesos: peso muito acima do adequado. 

Para ver se a pessoa está obesa podemos fazer uma avaliação 
nutricional. 

A avaliação do estado nutricional pode ser realizada de várias 
formas. Uma delas é através do cálculo do Índice de Massa Corporal 
(IMC). Para o cálculo do IMC é preciso realizar a medida do peso e 
da altura corporal e realizar a seguinte operação matemática:

IMC  = 
PESO (em quilos)

ALTURA X ALTURA (em metros)
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Abaixo está a tabela de classifi cação nutricional de adultos, de 
acordo com o IMC:

ATIVIDADE PROPOSTA
Calcule o seu IMC e descubra qual é o seu estado nutricional.
A obesidade é um problema na sua comunidade? Por quê? 

DISLIPIDEMIA
O colesterol e o triglicérides são dois tipos de gordura presentes 

no sangue que são importantes para o funcionamento do nosso 
corpo. A dislipidemia acontece quando a quantidade de gorduras 
no sangue está aumentada, podendo causar problemas para a 
saúde. Os níveis de colesterol e triglicérides podem ser medidos 
através de exames de sangue.

Alguns fatores podem ser responsáveis pelo desenvolvimento 
da dislipidemia, dentre eles: sobrepeso e obesidade, alimentação 
rica em gorduras e açúcar, consumo de bebida alcoólica e pouca 
atividade física.

Algumas pessoas têm o colesterol ou triglicérides 
aumentados no sangue mesmo não sendo obesas.
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A dislipidemia, isto é, o aumento das gorduras do sangue, 
colabora para o aparecimento de problemas cardiovasculares, 
como o infarto. Por exemplo, a gordura chamada colesterol gruda 
na parede dos vasos sanguíneos e difi culta a passagem do sangue.  

Para tratar a dislipidemia é preciso cuidar da alimentação, fazer 
atividade física e, em alguns casos, tomar remédio.

FIGURA 7: Artéria obstruída

FIGURA 8: sistema circulatório

HIPERTENSÃO ARTERIAL
O que é hipertensão arterial?
Antes de responder a esta questão, vamos lembrar do sistema 

circulatório. Veja como funciona o nosso corpo:
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FIGURA 9: circulação nas artérias 

O sangue circula em todo nosso corpo para levar o oxigênio e 
outros elementos e nutrientes para cada célula. O coração é que 
faz o sangue circular, ele é como uma bomba que empurra o sangue 
para todo o corpo. 

A força com que o sangue é empurrado pelo coração para dentro 
das artérias é chamada de pressão arterial. Alguns problemas 
podem fazer a pressão arterial diminuir ou aumentar. Quando 
ela aumenta falamos que a pessoa está com hipertensão arterial 
(pressão alta).  As pessoas que mantém a pressão do sangue alta 
são chamadas de hipertensas.

A pessoa hipertensa, em muitos casos, não apresenta sintomas, 
ou seja, ela não sente nada. Com isso, não procura a equipe de 
saúde e o diagnóstico da doença não é realizado.

O diagnóstico da hipertensão arterial deve ser feito com cuidado. 
Isso porque existem vários fatores e situações que podem causar o 
aumento da pressão arterial momentaneamente. Isso não signifi ca 
que ela é hipertensa. Veja no quadro abaixo algumas situações que 
podem alterar a pressão arterial:
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Se a pessoa acabou de chegar, veio correndo ou fez algum 
esforço físico, ela pode apresentar uma pressão mais alta. Por isso é 
preciso esperar ela descansar, fi car em repouso, para depois medir 
sua pressão. Assim acontece quando a pessoa fuma ou mesmo 
quando ela está com dor: ela pode estar com a pressão mais alta, 
por isso é preciso esperar um pouco, aliviar a dor, antes de medir a 
pressão. 

Muitas pessoas também fi cam ansiosas quando vão à unidade 
de saúde, quando fazem exames ou são avaliadas pelo profi ssional 
de saúde. Isso também faz a pressão aumentar. Nessa situação é 
importante conversar e explicar para que a pessoa se acalme e se 
sinta à vontade.

Na avaliação de pacientes já hipertensos é importante saber se 
os medicamentos estão sendo usados corretamente.

Durante a medida da pressão é importante seguir a técnica 
correta, atentando para a postura do paciente, usando um aparelho 
adequado e em boas condições de uso.

Para fazer o diagnóstico da 
hipertensão arterial é preciso 
realizar a medida durante 
alguns dias e em horários 
diferentes, seguindo a técnica 
e utilizando aparelho em bom 
funcionamento. O diagnóstico 
da hipertensão arterial deve ser 
feito pelo médico.
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A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença muito 
comum, atinge grande parte da população adulta e os idosos. Essa 
doença pode acontecer com qualquer pessoa: homens, mulheres, 
ricos, pobres, gordos, magros, pessoas calmas e nervosas, 
gestantes, brancos, negros e indígenas.

Alguns fatores de risco podem ser responsáveis pelo aumento 
da pressão arterial. Vamos conhecer esses fatores:  

• Idade: a maior parte das pessoas com HAS está na faixa etária 
acima de 65 anos.                   

• Tabagismo (fumo) e álcool: as substâncias que estão dentro 
do cigarro aumentam os batimentos do coração e causam o 
endurecimento das artérias. O álcool também causa o endu-
recimento das artérias. Isso tudo difi culta a passagem do san-
gue, levando ao aumento da pressão.

• Sal: o excesso de sal na comida é um dos principais fatores de 
risco para o aumento da pressão arterial. O sal contém sódio 
que faz o corpo segurar mais líquido e, com isso, aumenta a 
pressão nos vasos sanguíneos.  Além do sal de cozinha, o só-
dio também pode ser encontrado em outros alimentos indus-
trializados (salgadinhos, biscoitos, enlatados, refrigerantes).
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Alguns povos indígenas consomem um sal 
produzido a partir das cinzas do aguapé. Este 
sal é bastante saboroso e não oferece riscos à 
saúde porque não contém sódio e sim potássio.           

FIGURA 10: Aguapé. Foto: Eurico Zimbres.

• História familiar: a hipertensão arterial também pode ser he-
reditária, ou seja, pode aparecer nos indivíduos de uma mes-
ma família. Se uma pessoa tem muitos hipertensos na família 
(avós, tios, pais), ela tem maior  chance de ter a doença.

• Obesidade: a pessoa que está ganhando muito peso precisa 
que o seu coração e as artérias trabalhem mais para conse-
guir distribuir o sangue para todo o corpo que está aumentan-
do de tamanho. Com o passar do tempo, a pressão do sangue 
nas artérias aumenta porque as suas paredes já estão dife-
rentes, pelo grande trabalho que elas precisam fazer.

A hipertensão arterial é um dos principais problemas de saúde 
do Brasil. É uma doença crônica que tem controle, mas não tem 
cura.  Quando não controlada pode levar à morte. O controle é 
feito através do uso de medicamentos (prescritos pelo médico), 
alimentação com pouca gordura, pouco sal e prática de atividade 
física regular. O objetivo do controle é evitar que a hipertensão 
vá causando danos ao organismo da pessoa. Os principais 
órgãos afetados pela hipertensão são os rins, o coração, os vasos 
sanguíneos e o cérebro. Quando não controlada, a hipertensão 
arterial pode causar problemas de saúde graves, como infarto, 
derrame cerebral e insufi ciência renal.
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No ano de 1985 foi realizado um estudo 
internacional, chamado INTERSALT, que 
teve como objetivo avaliar a relação entre a 
hipertensão arterial e o uso do sal.  Foram 
avaliadas populações de várias partes do 
mundo. No Brasil, indígenas  Yanomami e 
algumas etnias do Parque Indígena do Xingu 
com idades entre  20 e 59 anos também fi zeram 
parte do estudo. Neste trabalho, não foram 
encontrados casos de hipertensão arterial 
e obesidade entre os indígenas brasileiros 
estudados. Os pesquisadores consideraram que 
essas comunidades ingeriam baixa quantidade 
de sódio.  Hoje alguns estudos já mostram o 
crescimento dos casos de hipertensão entre 
vários grupos indígenas do Brasil.

Há um tipo de hipertensão arterial específi co que ocorre 
durante a gestação e oferece riscos tanto para a mãe quanto 
para o bebê. Quando a mulher grávida tem hipertensão, a 
gestação é considerada de risco.

ATIVIDADE PROPOSTA
Na sua comunidade existem pessoas hipertensas? Como você 
e os outros colegas da equipe de saúde acompanham esses 
pacientes?
Vejam este vídeo e discutam em sala de aula como conversar 
com as comunidades sobre o problema da hipertensão: https://
www.youtube.com/watch?v=Dg6aqwR5tiA

Além disso, quando o paciente hipertenso não está com a 
pressão arterial controlada, ele corre maior risco de complicações 
ao se submeter a cirurgias como, por exemplo, hemorragias.
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Atualmente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
estima que cerca de 240 milhões de pessoas sejam 
diabéticas em todo o mundo. Este número é muito alto! 
O diabetes é hoje considerado uma epidemia mundial.

DIABETES MELLITUS
O Diabetes Mellitus é uma doença que causa o aumento da 

glicose ou açúcar no sangue.  A glicose é um tipo de energia que 
vem dos alimentos (doces, arroz, macarrão, pão, mandioca, beiju, 
refrigerante). A glicose é a principal fonte de energia do nosso 
corpo, mas em excesso pode trazer várias complicações à saúde.

A quantidade de glicose no sangue considerada normal, de 
acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes,  deve ser menor 
que 110 mg/dl. Através do exame de sangue é possível saber como 
está o nível de glicose ou glicemia em uma pessoa.

O diabetes é classifi cado em três tipos: Tipo I, Tipo II e  gestacional.
Diabetes tipo I: acontece nas crianças e jovens. Ocorre quando 

o corpo não produz, ou produz em quantidade muito pequena, um 
hormônio chamado insulina. A insulina é produzida pelo pâncreas 
e trabalha levando a glicose do sangue para as células do nosso 
corpo. Na falta de insulina, os níveis de glicose no sangue fi cam 
aumentados. Os principais sintomas desse tipo de diabetes são: 
vontade de urinar várias vezes, fome frequente, muita sede, perda 
de peso, fraqueza, cansaço.

FIGURA 11: sintomas diabetes
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Você sabia que a maior parte das pessoas 
que têm diabetes tipo II são obesas?

Hormônios são substâncias produzidas por células es-
peciais do nosso corpo. Os hormônios atuam no nosso or-
ganismo ajudando no seu funcionamento. São exemplos de 
hormônios: prolactina, hormônio do crescimento, insulina.

Diabetes tipo II: aparece na fase adulta. Está relacionada, 
principalmente, com o modo da pessoa viver: má alimentação, falta 
de atividade física, obesidade, preocupação, tristeza e estresse. 
Neste tipo de diabetes, a insulina é produzida pelo pâncreas, mas 
o corpo não consegue aproveitá-la. Os principais sintomas deste 
tipo de diabetes são: infecções frequentes, visão embaçada, 
difi culdade na cicatrização das feridas, formigamento nas mãos 
e nos pés, furunculose, além da perda de peso, sede e urina 
aumentada.

Diabetes gestacional é o aumento da glicose no sangue quando 
a mulher está grávida. Pode continuar ou desaparecer depois do 
parto. Este tipo de diabetes é perigoso para a mãe e também para 
o bebê. Ele pode crescer demais dentro da barriga da mãe e pode 
apresentar problemas de malformação.

Assim como a hipertensão, o diabetes é uma doença crônica que 
tem controle, mas não tem cura. Há vários tratamentos disponíveis 
que, quando seguidos de forma correta, ajudam a pessoa a 
viver bem. O controle é feito através do uso de medicamentos 
(prescritos pelo médico), alimentação com pouca gordura e pouco 
sal e atividades físicas.

Os principais órgãos afetados pelo diabetes são os rins, os vasos 
sanguíneos, os olhos, o sistema nervoso e o cérebro. Quando o 
diabetes não é tratado adequadamente podem ocorrer doenças 
e complicações, como infarto do coração, derrame cerebral, 
insufi ciência renal, problemas visuais, cegueira, doença periodontal, 
lesões de difícil cicatrização e amputações.
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AS DCNT ENTRE OS POVOS INDÍGENAS DO 
BRASIL: UM PANORAMA ATUAL 

As DCNT já são uma preocupação para muitos povos 
indígenas do Brasil e de outros países. Os estudos mostram 
que os povos indígenas têm modifi cado a forma como 
estão adoecendo. Isso vem ocorrendo devido a mudanças 
no modo de viver desses povos. Nos anos 2009 e 2010 foi 
realizado o Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos 
Indígenas. Este estudo foi realizado com a participação de 
várias instituições e teve como objetivo avaliar as condições 
de saúde e a situação nutricional com foco nas mulheres 
entre 14 e 49 anos e crianças. O estudo foi  desenvolvido 
em 113 aldeias de diversas etnias das macrorregiões Norte, 
Nordeste, Centro-Oeste e Sul/Sudeste. Os resultados 
revelaram uma situação bem preocupante. Alguns dados:

• O saneamento básico e o fornecimento de água potável 
é defi ciente na maioria da aldeias.

• Em todas as regiões foram encontrados casos de 
hipertensão, diabetes e obesidade entre as mulheres.

• 46% das mulheres avaliadas no estudo apresentaram 
sobrepeso ou obesidade.

• A anemia também é um problema sério para as mulheres 
indígenas.

• A desnutrição é um problema entre as crianças, 
especialmente na macrorregião Norte.

Nem sempre as mudanças no modo de viver são uma 
escolha das comunidades. Muitos povos têm sofrido 
com a pressão e o impacto em seus territórios, o que tem 
prejudicado a sua saúde. 

ATIVIDADE PROPOSTA
Na sua comunidade existem pessoas diabéticas? Como você 
e os outros colegas da equipe de saúde acompanham esses 
pacientes? Vejam este vídeo e conversem com seus colegas sobre 
estratégias de ações de educação em saúde na aldeia sobre este 
tema: https://www.youtube.com/watch?v=Ot3b1aM7ZCU
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As doenças crônicas já são um problema na sua comunidade?
Conte um pouco sobre isso.

ATIVIDADE PROPOSTA

A SAÚDE BUCAL DAS PESSOAS COM 
DIABETES E HIPERTENSÃO

A ABORDAGEM DAS DOENÇAS 
CRÔNICAS E O TRABALHO DA EQUIPE 
DE SAÚDE

Pesquisas e estudos comprovam a correlação entre diabetes 
e doença periodontal, ou seja, tanto o paciente diabético mal 
controlado pode ter um quadro pior de doença periodontal, como 
aquele com doença periodontal pode ter o seu controle de glicemia 
piorado. Pacientes diabéticos mal controlados têm alterações 
bucais como mudanças na fl ora bacteriana e diminuição das 
células de defesa do organismo, o que pode agravar a doença 
periodontal. Por outro lado, a doença periodontal leva ao aumento 
no quadro infl amatório geral do paciente, o que interfere nos níveis 
de glicose do sangue, piorando a absorção da insulina. Isso acaba 
gerando um ciclo vicioso, um problema aumenta o outro. Por isso é 
muito importante fazer o acompanhamento da saúde bucal dessas 
pessoas. O tratamento odontológico periodontal é uma das formas 
de ajudar a controlar a glicose no sangue dos diabéticos.

Algumas manifestações na boca do diabético devem ser 
observadas, como a diminuição na produção salivar, sensação de 
gosto ruim, mau hálito, ardência na língua, ambiente mais ácido, 
maior chance de aftas na mucosa da boca. Nos hipertensos, o uso 
de medicamentos anti-hipertensivos frequentes podem provocar 
algumas alterações bucais, tais como: boca seca, crescimento 
gengival e, às vezes, redução ou perda do paladar, sensação de 
gosto metálico, feridas na língua e úlceras na boca. A pessoa com 
diabetes, por consequência da diminuição da produção salivar e 
da maior acidez da boca, também tem maior risco de desenvolver 
cárie dentária.

A abordagem das doenças crônicas inclui ações para o 
acompanhamento adequado dos casos já conhecidos e também a 
prevenção e detecção de novos casos. 
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Os principais atores desse trabalho são a equipe de saúde e as 
comunidades. Para isso é muito importante que a equipe de saúde 
esteja muito integrada, converse com a comunidade e conheça 
bem os pacientes portadores de DCNT da sua abrangência. A 
informação em saúde tem papel fundamental! 

É importante, também, que o trabalho seja organizado e 
guiado pela Vigilância em Saúde. As visitas às aldeias, as rodas 
de conversa, a escuta atenta, o acolhimento das pessoas que têm 
alguns sintomas podem ser a chave para a prevenção e para um 
bom controle dessas doenças. 

A equipe também deve contar com o apoio de outros profi ssionais 
que  atuam no Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI). No caso 
da abordagem às DCNT, o profi ssional nutricionista tem muito 
a contribuir, uma vez que essas doenças estão relacionadas aos 
hábitos alimentares e ao estado nutricional.

Como fazer o acompanhamento dos casos já diagnosticados?
• Avaliação clínica periódica do paciente.
• Oferta contínua de medicação.
• Acesso aos exames periódicos padronizados.
• Acesso a exames complementares e avaliação com especiali-

dades quando necessário.

A prevenção de novos casos deve ser feita através de abordagens 
individuais e coletivas com as famílias, a comunidade e a escola. 
A melhor forma de prevenir as doenças crônicas é diminuindo 
os fatores de risco. Os indivíduos e as comunidades precisam 
ser informados sobre as doenças crônicas e as questões que 
favorecem o seu surgimento. Pessoas com fatores de risco para o 
desenvolvimento dessas doenças devem ser orientadas para que 
possam se cuidar e evitar o adoecimento. 

Como já estudamos anteriormente, as doenças crônicas possuem 
um caráter hereditário. Por isso, podem ocorrer muitos casos em 
uma mesma família. A abordagem às famílias é fundamental. A 
pessoa doente e a família devem aprender a conviver com a doença 
de uma forma tranquila e devem se responsabilizar, juntas, pelo 
tratamento. Para que o paciente consiga mudar alguns hábitos ele 
também terá que contar com a ajuda da família.  
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Observe a figura  acima e responda: o que ela tem a ver com o 
trabalho da equipe de saúde da qual você faz parte? 

ATIVIDADE PROPOSTA

FIGURA 12: trabalho em equipe - Crédito: Máximo Campos

O controle das DCNT dentro das áreas indígenas é um desafi o 
para a equipe de saúde.  Devido às características do trabalho na 
área, nem sempre é possível garantir todas as condições necessárias 
para um acompanhamento adequado dos pacientes. Como garantir 
um controle regular da glicemia em pacientes que usam insulina? 
Como controlar a dose e os horários de medicamentos? Esses são 
alguns dos desafi os enfrentados pelas equipes que atuam na área.

Cada profi ssional da equipe tem um papel importante para 
desenvolver, mas o objetivo fi nal do trabalho é igual para todos: 
cuidar da saúde da comunidade. Para o controle das DCNT há um 
conjunto de ações coletivas que devem ser realizadas por todos os 
profi ssionais da equipe:

• Fazer um mapeamento e manter atualizadas as informações 
sobre os pacientes com doenças crônicas da comunidade.

• Realizar atividades educativas abordando o assunto com a co-
munidade.

• Realizar o acompanhamento dos pacientes conforme rotina 
do trabalho.

• Garantir a oferta regular de medicamentos.
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O Agente Indígena de Saúde (AIS) é um integrante da 
comunidade. Ele conhece  as famílias, as pessoas, sabe tudo o 
que está acontecendo e o que está sendo discutido no dia a dia da 
comunidade. Além disso, ele também conhece bem a cultura do seu 
povo. Tudo isso faz do AIS um profi ssional com papel diferenciado 
dentro da equipe de saúde.

A proximidade com a comunidade permite que o AIS identifi que 
precocemente algumas demandas ou situações que ocorrem com 
o paciente e sua família. O AIS deve estar atento para identifi car:

• Difi culdade de entendimento sobre a doença pelo paciente ou 
seus familiares.

• Uso incorreto de medicação.
• Abandono de tratamento.
• Intercorrências  agudas.

Os AIS também têm muito a contribuir informando sobre os 
novos hábitos que estão sendo incorporados pela comunidade.

Na sua realidade, quais as principais dificuldades que a equipe 
enfrenta no acompanhamento dos pacientes com  DCNT?

ATIVIDADE PROPOSTA

AS AÇÕES EDUCATIVAS E A ABORDAGEM 
JUNTO ÀS COMUNIDADES

O grande potencial das ações educativas depende da 
abordagem junto às comunidades. As doenças crônicas são uma 
“novidade” para os povos indígenas e a forma silenciosa como 
elas se manifestam, sem sinais e sintomas no início da doença, 
difi culta ainda mais o entendimento. As ações educativas devem 
ir além de informar sobre o que é a doença. As discussões com as 
comunidades devem contemplar:

1. Conversar com a comunidade e ver se a comunidade percebe 
essas doenças como um problema.

2. Explicar sobre a doença e a sua relação com as mudanças no 
modo de viver.

3. Apresentar a situação das DCNT e seus  fatores de risco na 
comunidade.
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CÂNCER

4. Discutir e levantar estratégias para o enfrentamento do 
problema junto com a comunidade.

Durante a explicação sobre a doença, 
a equipe deve estar atenta às outras 
formas de entendimento do processo 
de adoecimento e cura, de acordo com 
cultura de cada povo. O AIS tem muito a 
contribuir neste momento.

É interessante mostrar para a comunidade o número de 
hipertensos e diabéticos diagnosticados e se esse número vem 
aumentando ao longo do tempo. As informações do SISVAN 
também permitem mostrar qual o perfi l nutricional da comunidade.

A equipe de saúde também deve compartilhar com a comunidade 
a responsabilidade sobre o controle das DCNT, para que todos 
possam construir juntos estratégias de enfrentamento do problema. 
As comunidades devem participar ativamente. A participação de 
professores e lideranças é sempre muito importante.

ATIVIDADE PROPOSTA
Conte sobre uma atividade educativa realizada pela equipe de 
saúde da qual você faz parte.
• Data da atividade.
• Assunto abordado.
• Profissionais da equipe de saúde que participaram.
• Parceiros e apoiadores que participaram.
• O que foi conversado.
• Qual assunto gerou mais discussão?
• O que você aprendeu nesta  atividade?

“Câncer” é o nome dado a um conjunto de doenças caracterizadas  
pelo crescimento anormal das células de tecidos e órgãos do 
nosso corpo. O câncer ocorre quando as células de alguma parte 
do nosso corpo começam a se multiplicar muito rapidamente, de 
forma incontrolável. Essa célula é chamada de célula cancerosa. O 
acúmulo dessas células forma um tumor. 
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Dependendo do tipo de tumor e do tecido original das células 
cancerosas, elas podem se desprender do tumor e caminhar para 
outros órgãos do corpo. É o que chamamos de metástase.

A palavra “tumor” signifi ca aumento de volume local. 
Essa palavra é bastante utilizada quando se fala sobre cân-
cer, neste caso um tumor maligno. Metástase ocorre quan-
do as células cancerosas se deslocam pra outros órgãos do 
nosso corpo, dando origem a outro tumor.

O câncer se desenvolve em várias etapas e de forma lenta. Ele 
pode aparecer em qualquer parte do nosso organismo. O surgimento 
de um câncer acontece por muitas causas. Vários fatores, internos 
e externos,  podem estar relacionados ao aparecimento da doença. 

Os fatores internos estão relacionados à capacidade que o 
organismo da pessoa tem de se defender de certas doenças. 
Alguns tipos de câncer, como o de mama e o de ovário,  têm um 
componente  hereditário, ou seja, há maior chance  de acontecer 
quando já ocorreram casos na família.

É importante lembrar também que o processo de envelhecimento 
causa alterações nas células, aumentando naturalmente a chance 
delas se modifi carem e se tornarem  cancerosas. Além disso, 
a pessoa idosa já pode ter passado por um grande período de 
exposição a fatores de risco.

Os fatores externos estão relacionados ao meio ambiente, 
alimentação, hábitos pessoais. Em todo o mundo, as pessoas 
estão expostas a substâncias e situações que podem facilitar o 
aparecimento de câncer, desde antes do seu nascimento até a 
velhice. Estamos em contato com essas substâncias através da 
alimentação, do ar, da água, dos diversos produtos que consumimos 
no nosso dia a dia e através de alguns tipos de trabalho. Por exemplo:

• O cigarro é bem conhecido como um produto que possui mui-
tas substâncias cancerígenas (que podem causar câncer).

• A exposição frequente ao sol pode causar câncer de pele. 
• Substâncias presentes em alimentos enlatados e embutidos 

estão relacionadas ao câncer de estômago.
• O amianto é um mineral muito utilizado na produção de te-

lhas, caixas d’água, tubulações e pode causar várias doenças 
respiratórias. Muitos estudos também relacionam o amianto 
ao câncer. 

• As águas também podem ser contaminas por produtos tóxi-
cos utilizados em indústrias, cultivo e  garimpo podendo cau-
sar câncer.
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Outro vilão muito falado, que pode causar câncer, é 
o agrotóxico. Os agrotóxicos são substâncias utilizadas 
para controlar as doenças da plantação e aumentar a 
produtividade. Quando utilizados, os agrotóxicos podem 
atingir o solo, as águas e também podem deixar resíduos 
nos alimentos. Com isso, causam danos para o meio 
ambiente, para os animais e para os seres humanos. 

Você sabia que o Brasil é o maior consumidor de 
agrotóxicos do mundo?
Leia esta matéria: http://www.accamargo.org.br/saude-prevencao/mitos-

e-verdades/agrotoxicos-podem-aumentar-o-risco-de-cancer/156/

O Instituo Nacional do Câncer (INCA) é o órgão 
do Ministério da Saúde  responsável pelas ações 
direcionadas à prevenção e controle do câncer. De 
acordo com o INCA, o câncer é um problema de 
saúde pública no Brasil. O número de casos novos 
de câncer aumentam a cada ano. Entre os casos 
mais incidentes estão: câncer de próstata, mama 
feminina, pulmão, estômago e colo do útero. Para 
saber mais acesse o portal www.inca.gov.br.

Hoje em dia, com os novos estudos e tratamentos, na maioria 
das vezes o câncer pode ser evitado ou tratado. As chances de cura 
aumentam quando a doença é identifi cada no início.

O Ministério da Saúde implementou vários programas e políticas 
direcionadas para prevenção, detecção precoce e tratamento de 
câncer no Brasil. Um deles é o Programa Nacional de Controle 
de Câncer do Colo de Útero e de Mama, também chamado de 
Viva Mulher, que foi criado com o objetivo de reduzir a morte e 
as complicações causadas por esses tipos de câncer entre as 
mulheres.

Em geral, o tratamento do câncer pode ser feio através de 
cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Em alguns casos é preciso 
combinar mais de um tipo de tratamento.
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Radioterapia é um tratamento que utiliza a radiação 
para destruir o tumor ou impedir que as células cancero-
sas se multipliquem. Quimioterapia é um tratamento que 
utiliza medicamentos para tratar o câncer. Os medicamen-
tos destroem as células cancerosas e não deixam elas se 
espalharem pelo corpo.

Você já acompanhou algum caso de câncer na sua comunidade? 
Conte como foi.

ATIVIDADE PROPOSTA

O CÂNCER DO COLO DO ÚTERO
O câncer de colo de útero é uma doença importante, responsável 

pela morte de muitas mulheres.
Os fatores de risco para o câncer de colo do útero são: tabagismo, 

início precoce da vida sexual, vários parceiros sexuais, número 
elevado de gestações.

Este câncer pode ser prevenido ou detectado precocemente 
através da realização do exame Papanicolau. Através do exame 
podem ser identifi cadas alterações no colo do útero que poderão 
ser acompanhadas e tratadas antes que evoluam para o câncer. 

Em muitas áreas indígenas as mulheres não gostam e não 
querem fazer o exame de prevenção do câncer do colo do útero. 
Algumas mulheres dizem que o exame pode trazer problemas e 
doenças para elas. Em muitas áreas indígenas os homens também 
não deixam suas mulheres fazerem o exame, principalmente se for 
um homem, médico ou enfermeiro, que vai fazer o exame. 

Nesses casos é muito importante realizar encontros e rodas de 
conversa com as mulheres e as comunidades para explicar o que é 
e para que serve o exame Papanicolau. É importante explicar para 
as mulheres e para todos o que é a doença do câncer do colo do 
útero e que ela pode matar as mulheres, principalmente aquelas 
mais velhas, que muitas vezes tem muito conhecimento e cuidam 
de toda a família. 
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LEIA ESTE TEXTO E DISCUTA COM 
SEUS COLEGAS O QUE ACHARAM MAIS 
IMPORTANTE. ELABORE O PLANEJAMENTO 
DE AÇÕES EDUCATIVAS SOBRE AS IST E 
O CÂNCER DO COLO DO ÚTERO EM SUA 
COMUNIDADE.

“Em todas as sociedades as mulheres desempenham 
um papel social fundamental de salvaguarda da cultura 
de maneira geral. Elas são responsáveis pelo ensino 
da língua, boa parte da cultura material, rituais, ritos 
de passagem e pelos cuidados com a família, crianças, 
mulheres e anciãos. 

Nos últimos anos houve um deslocamento das 
responsabilidades sobre os cuidados da saúde para os 
profi ssionais de saúde formados pelo conhecimento 
científi co, como os agentes de saúde e auxiliares de 
enfermagem indígenas. Esses profi ssionais em geral 
são homens e, por isso, não conseguem ter acesso 
às crianças pequenas, gestantes e parturientes para 
fazer o seu trabalho. A proposta dos Encontros de 
Mulheres pretende, portanto, a partir de ofi cinas 
e cursos modulares, resgatar junto às mulheres 
indígenas seus conhecimentos tradicionais, na esfera 
da saúde materno-infantil, valorizando o seu papel 
social, agregar conhecimentos científi cos que poderão 
auxiliar no enfrentamento dos novos problemas de 
saúde que têm se proliferado nos últimos anos.

Aconteceram dois encontros de mulheres 
xinguanas, em 2003 e 2005, com a participação de 
cerca de 160 mulheres de diferentes etnias.  Nesses 
encontros, foram levantados e trabalhados os 
principais problemas de saúde percebidos por elas. 
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Os grandes temas do II Encontro foram as Infecção 
Sexualmente Transmissíveis - IST e o câncer de colo 
uterino.

Partimos do conhecimento das próprias mulheres 
sobre o seu corpo e sobre os cuidados tradicionais 
relacionados às diferentes fases da vida. Em um 
segundo momento, conversamos sobre as IST e 
câncer do colo do útero. Finalmente foram discutidas 
formas de prevenção e controle dessas doenças.

Depois desses encontros aumentou muito a 
cobertura dos exames de prevenção do câncer do colo 
do útero e diminuíram muito os casos da doença entre 
as mulheres. A detecção precoce dos casos ajudou a 
evitar a morte de muitas mulheres indígenas. 

Fonte: Sofi a Mendonça – Coordenadora da Formação de RH - Projeto Xingu/
UNIFESP, 2005.

Os estudos mostram que até 80% 
das mulheres com vida sexual ativa irão 
adquirir o HPV ao longo da vida. Isso 
não signifi ca que essas mulheres terão 
câncer de colo do útero, porque a maior 
parte das infecções por HPV regride 
espontaneamente. Porém, em alguns 
casos a infecção pelo vírus persiste. 

Além do exame Papanicolau, é muito importante também a 
prevenção das IST. Isso porque o câncer do colo de útero pode ser 
causado por um vírus chamado Papiloma Vírus Humano (HPV), 
que vocês vão conhecer quando estudarem as IST.
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É muito importante a vacina contra o 
HPV, principalmente para as meninas que 
ainda não começaram a ter relação sexual. 

Atenção! Mesmo as mulheres vacinadas 
contra o HPV, quando chegarem na idade 
preconizada, deverão realizar o exame 
Papanicolau já que a vacina não protege 
contra todos os subtipos do vírus.

As mulheres da sua comunidade realizam o exame Papanicolaou? 
Como é organizada a coleta deste exame no serviço?

ATIVIDADE PROPOSTA

SÍNTESE
As DCNT:
• São doenças de longa duração.
• São causadas por um conjunto de fatores relacionados ao 

modo de viver e ao ambiente.
• No início não apresentam sinais e sintomas.
• São mais comuns entre adultos e idosos.
• Não são transmitidas de uma pessoa para outra.
• Algumas não têm cura, mas podem ser  bem controladas.
• Quando não controladas, podem causar complicações e levar 

à morte.
• Geram muitas perdas para as famílias indígenas.
• Geram gastos para a família e para a sociedade.
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O ENVELHECIMENTO 
E A SAÚDE DO IDOSO

TEXTO 3

oenvelhecimento é um processo natural do ser humano. A 
forma como as pessoas envelhecem e as condições de saú-
de nesta fase estão relacionadas com as condições de vida: 

acesso à alimentação e aos serviços de saúde, modo de vida, rela-
ção com a família e comunidade etc.

O ENVELHECIMENTO

O envelhecimento não é 
uma doença! É um processo 
natural do desenvolvimento 
humano, em que vão 
acontecendo modifi cações 
no organismo da pessoa 
ao longo da sua vida. Cada 
pessoa vai envelhecer de 
uma maneira.

À medida que envelhecemos nosso corpo naturalmente vai 
sofrendo modifi cações, perdendo a sua capacidade de funciona-
mento,  gerando limitações. Dependendo de como a pessoa vive 
ao longo do tempo, começa a apresentar difi culdades para realizar 
algumas atividades, podendo se tornar cada vez mais dependente 
para realizar atividades do dia a dia. A avaliação da saúde do idoso 
está relacionada com a avaliação dos 
níveis de independência e autonomia.

Juliana Claudia Leal Martins, Maria Cristina Cabral Troncarelli, Pablo Natanael Lemos, 
Raqueli Braga Flumian, Sofia Beatriz Machado Mendonça e Vânia Fernandes Rabelo.
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Independência signifi ca ser capaz de 
se cuidar (autocuidar) e realizar ativi-
dades sem a ajuda das pessoas.

Autonomia signifi ca ter liberdade 
para realizar ações e tomar decisões.

O processo de envelhecimento pode ser entendido não somente 
do ponto de vista biológico, mas de diferentes formas, de acordo 
com contextos socioculturais variados. Em muitas culturas os 
idosos são considerados sábios. Eles possuem muita experiência e, 
por isso, devem ser ouvidos e respeitados.

O japonês tem uma cultura muito antiga 
e muito forte. O respeito pelas pessoas 
mais velhas faz parte desta cultura. Os mais 
velhos são considerados sábios e, por isso, 
são tratados com respeito e admiração. 
Desde cedo, as crianças aprendem com os 
pais a ouvir e a respeitar a opinião dos seus 
avós. No Japão, o respeito aos idosos é tão 
forte que há o Dia do Respeito ao Idoso, um 
feriado nacional. Neste dia, as famílias se 
reúnem com os seus idosos para festejar. No 
Brasil o Dia do Idoso é comemorado no dia 1° 
de outubro.

Na cultura de muitos povos indígenas, os mais velhos mantém 
uma posição de destaque. Eles conhecem a história do seu povo, 
sua mitologia, suas regras e rituais, a prática da pajelança, o 
conhecimento sobre as plantas medicinais. Os velhos também 
têm conhecimento sobre cantos, festas, são bons contadores de 
histórias e conhecem brincadeiras engraçadas. Os velhos são 
sábios! Eles garantem a continuidade da cultura e reforçam a 
ideia de viver de acordo com a tradição.

O homem e a mulher adultos trabalham para se sustentar e para 
sustentar as crianças e também os velhos. 
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Cuidar dos idosos e das crianças é fundamental para garantir o 
crescimento da comunidade, sua continuidade no tempo e a defesa 
da cultura. Por que os adultos devem sustentar as gerações que não 
trabalham, ou seja, os velhos e as crianças? Os velhos de hoje foram 
os adultos de outros tempos. Nessa ocasião, eles sustentaram os 
adultos de hoje. Assim, o que os adultos atuais fazem é retribuir, 
“pagar” a dívida que fi zeram quando eram crianças.

Alimentar as crianças é outra obrigação dos produtores adultos, 
pois sem a manutenção das crianças em boas condições de saúde, 
a comunidade se acaba com o passar do tempo. Os adultos que 
hoje sustentam as crianças fi carão velhos e serão, no futuro, 
sustentados por elas.

O que acontece se os velhos não forem sustentados? Na maioria 
das sociedades, os velhos são os guardiões da cultura, conhecem a 
história do seu povo, as cerimônias e os mistérios da vida espiritual. 
Os velhos detêm a sabedoria dos antigos. E sabedoria é mais que 
conhecimento. Sem a participação dos velhos, a comunidade pode 
se desfazer em pouco tempo.

Muitas vezes, quando morre uma liderança, um cacique, um 
velho dono de alguma festa ou sabedor dos cantos sagrados, aquele 
conhecimento pode se perder ou até mesmo aquela comunidade 
pode se perder. 

As crianças, quando são alimentadas, fi cam devedoras dos 
adultos; os adultos, por sua vez, são devedores dos velhos; e os 
velhos são devedores dos antepassados que transmitiram a eles 
a cultura da sociedade. Concluímos que crianças, adultos, idosos 
e seus antepassados garantem a permanência da comunidade 
no tempo e na história. Cada geração tem o seu conhecimento 
ancestral e mais o conhecimento do presente, das suas lutas, 
das suas conquistas. A cada geração o conhecimento vai se 
modifi cando, se ampliando sem perder a sabedoria das tradições. 

É por isso que os adultos têm a grande responsabilidade de cuidar 
do bem estar das crianças e dos velhos. Na realidade, eles estão 
cuidando da produção e reprodução cultural de sua sociedade, 
pela continuidade da vida do seu povo.

O ENVELHECIMENTO E A SAÚDE DO IDOSO  65



ATIVIDADE PROPOSTA
Calcule o seu IMC e descubra qual é o seu estado nutricional.
A obesidade é um problema na sua comunidade? Por quê? 

OS IDOSOS SÃO NOSSA FONTE 
DE SABEDORIA*

TAKAP PI’YU KAMALLA TRUMAI

Os idosos são a fonte da sabedoria 
e conhecimento da cultura tradicional, 
merecem muito respeito e cuidados na sua 
vida. Eles precisam de uma boa alimentação 
balanceada. A sua mente, como qualquer 
outra mente, precisa de alimentos 
energéticos, reguladores, construtores e 
pouquíssimos adicionais energéticos. Não 
somente sua mente, mas todo o organismo.

Os velhos sábios, anciões, tiveram seus 
momentos como produtores para nos 
gerar, alimentar, nos ensinar e cuidar. Eles 
chegaram numa fase em que precisam do 
nosso carinho e apoio. Mesmo sendo velhos, 
nós necessitamos muito deles. Como eu 
disse antes, eles são fonte de conhecimento 
tradicional, a nossa biblioteca, com a 
capacidade de repassar a sua sabedoria.

Quando o velho morre, é como se 
tivéssemos perdido a metade da nossa 
cultura, sabedoria e fi losofi a. É como queimar 
a nossa biblioteca.
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É preciso valorizar os velhos, trata-los 
com dignidade, porque amanhã nós é quem 
seremos os velhos.

Filosofi a: é o estudo de princípios éticos e 
valores que norteiam o pensamento humano 
e a organização de diferentes sociedades.

* Texto produzido em 2004 no curso de formação de 
professores Urucum/Pedra Brilhante, promovido pelo Instituto 
Socioambiental no Parque Indígena do Xingu.

No conhecimento do não indígena, velho ou idoso é todo aquele 
que tem 60 anos ou mais.  Como é o processo de envelhecimento 
e o que significa ser velho na sua cultura?
Quais são as fases da vida do adulto até virar idoso?
Quais são as fases da vida do idoso?
Na sua cultura, quem são as pessoas responsáveis pelos cuidados 
com os mais velhos?

ATIVIDADE PROPOSTA

Hoje, em vários países do mundo, as pessoas estão vivendo por 
mais tempo. A população brasileira está envelhecendo, ou seja, o 
número de idosos está fi cando cada vez maior.

Pesquisas têm mostrado como é a vida dos idosos 
em diversas partes do mundo. Em alguns países, os 
idosos conseguem viver bem, com saúde. Em outros 
lugares isso não acontece.  No Brasil, os idosos têm 
levado uma vida cada vez mais ativa e participativa. 
Eles trabalham, estudam, praticam atividade física 
e participam das atividades sociais. Também são 
fi guras importante no meio familiar e social.

Por outro lado, com uma população mais envelhecida temos 
também um maior número de pessoas com doenças e dores 
crônicas, o que traz muitas demandas para os serviços de saúde. 

Em nosso país, os mais velhos são chamados de idosos. A pessoa 
é considerada idosa quando completa 60 anos. 
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Há uma série de leis e políticas  específi cas para os idosos que 
garantem os seus direitos. 

Em 2003 foi publicado o Estatuto do Idoso, que reforça todos os 
direitos das pessoas com 60 anos ou mais.  Há também a Política 
Nacional de Saúde do Idoso, que foi criada em 2006 para direcionar 
as medidas de saúde individuais e coletivas que recuperem e 
promovam a autonomia e independência das pessoas idosas.  

O QUE PODE ACONTECER COM NOSSO 
CORPO QUANDO ENVELHECEMOS?

É importante conhecer as principais modifi cações que ocorrem 
na velhice. Muitas pessoas, quando fi cam idosas, começam a 
apresentar muitos problemas de saúde. Vejam alguns deles:

FIGURA 13: alteração de mobilidade
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• Alteração de mobilidade
Os movimentos fi cam mais lentos. O idoso anda com difi cul-

dade, tem menos equilíbrio e pode caminhar de forma mais lenta 
ou arrastando os pés.  Tudo isso deixa os idosos mais vulneráveis 
para tropeços e quedas.
• Diminuição da audição e da visão

Muitos velhos começam a ter problemas de audição e tam-
bém na visão. Cerca de 90% das pessoas idosas necessitam 
de óculos para enxergar bem. A difi culdade de ouvir e enxergar 
atrapalha a comunicação com as pessoas e o desenvolvimento 
de atividades simples.

• Modifi cações físicas
A forma do corpo também se modifi ca com o envelhecimen-

to. De uma maneira geral, ocorre um aumento na quantidade de 
gordura na região abdominal, redução dos músculos e da força 
muscular. Ocorre também uma diminuição na quantidade de 
água no organismo. O corpo físico dos idosos vai perdendo a for-
ça: os músculos fi cam fracos, os pulmões vão perdendo a elasti-
cidade, o coração e o sistema cardiovascular fi cam mais frágeis, 
a pessoa tem problemas no fl uxo urinário. Muitos velhos perdem 
os dentes com o passar dos anos e fi cam com muita difi culdade 
para mastigar os alimentos.

• Alteração da memória
Alguns idosos podem fi car com a memória fraca. É muito 

comum também eles se lembrarem de coisas que ocorreram há 
muito tempo atrás, mas se esquecerem de coisas que ocorreram 
recentemente. 

Atenção: o problema de memória fi ca sério 
quando o idoso tem difi culdade de recordar 
como fazer as atividades do dia a dia.

• Incontinência urinária
A incontinência urinária signifi ca perda involuntária de urina, 

ou seja, a pessoa não consegue controlar a urina. A ocorrência da 
incontinência urinária aumenta com a idade sendo muito comum 
em homens e mulheres com mais de 80 anos. A incontinência 
urinária em idosos está relacionada a várias causas. Nos homens, 
a incontinência urinária pode estar relacionada ao prostatismo. 
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O prostatismo é um conjunto de sintomas relacionados ao trato 
urinário que o homem pode  apresentar. Ocorre quando há 
um aumento da próstata, que é uma glândula que faz parte do 
aparelho reprodutor masculino. 

Quando a próstata aumenta de tamanho, ela comprime 
a uretra, canal responsável pela eliminação da urina.  Veja a 
localização da próstata e da uretra na fi gura abaixo:

FIGURA 14: aparelho reprodutor masculino

Os sintomas do prostatismo são: difi culdade para começar 
a urinar, diminuição do jato urinário, aumento da frequência 
da micção, sensação de urgência para urinar e difi culdade de 
controlar, sensação de não conseguir esvaziar totalmente a bexiga, 
incontinência urinária. 

Esses casos devem ser avaliados pelo médico, 
para ver a necessidade de investigação ou trata-
mento. Procure fi car atento e conversar com os 
mais velhos sobre estes sinais e sintomas. 
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O ADOECIMENTO NOS IDOSOS

USO DE MEDICAMENTOS 

Todas as alterações que ocorrem por causa do processo 
fi siológico de envelhecimento causam impacto no organismo, 
deixando a pessoa idosa mais vulnerável ao adoecimento. 

A forma como os idosos adoecem e a capacidade de recuperação 
também se modifi cam. As pessoas idosas são naturalmente mais 
vulneráveis! Algumas doenças e problemas são mais comuns 
entre os idosos, como por exemplo: diabetes, hipertensão arterial, 
infarto, pneumonia, desnutrição, desidratação, câncer, problemas 
nas articulações e catarata.

Devido ao próprio processo de envelhecimento do corpo, os 
problemas de saúde geralmente não aparecem sozinhos.  É comum 
a pessoa idosa apresentar um conjunto de sinais e sintomas 
relacionados a mais de uma doença ao mesmo tempo. 

Algumas doenças também se manifestam nas pessoas idosas de 
forma bem diferente, quando comparadas às pessoas mais jovens.

Quais as principais alterações relacionadas com o envelhecimento 
que você observa nos velhos da sua comunidade?
Quais as principais doenças e problemas de saúde que ocorrem nos 
idosos da sua comunidade?

ATIVIDADE PROPOSTA

Como você já viu, o funcionamento do corpo da pessoa idosa 
é diferente do corpo dos jovens e adultos. Por isso, é importante 
ter atenção com uso de medicamentos para evitar problemas 
como reações indesejadas e até interação entre as medicações. 
É muito comum os idosos tomarem mais de um medicamento 
e em diferentes horários durante o dia. A equipe de saúde deve 
estar atenta para organizar os remédios e horários para evitar o 
uso incorreto. O paciente e a família, ou seu cuidador, devem ser 
orientados quanto ao uso correto dos medicamentos e os efeitos 
indesejados.
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ALIMENTAÇÃO E ESTADO 
NUTRICIONAL DOS IDOSOS

O idoso, assim como as crianças, os jovens e os adultos, 
necessita de uma alimentação adequada para garantir todos os 
nutrientes que o corpo precisa para funcionar bem. A falta de uma 
alimentação adequada pode comprometer o estado nutricional 
do idoso. Algumas vezes, apesar de ter alimentos disponíveis, a 
alimentação pode estar comprometida por outros fatores, como 
a perda de muitos dentes ou próteses dentárias mal adaptadas, 
que difi cultam a mastigação e reduzem o apetite. Isso pode levar à 
desnutrição.

Algumas vezes, quando os idosos estão mais dependentes e 
não conseguem mais trazer comida para a sua casa e para a sua 
família, fi cam com vergonha de pedir comida aos seus fi lhos e 
noras. É importante avaliar e acompanhar os idosos em suas casas, 
conversar com eles e com sua família e observar as condições de 
alimentação de todos os que moram na casa. 

A avaliação do estado nutricional dos idosos pode ser feita 
por meio do cálculo do IMC e o acompanhamento deve ser feito 
de acordo com as orientações da área de Vigilância Alimentar e 
Nutricional (VAN) e a rotina do serviço de saúde.

A VACINAÇÃO DO IDOSO
Os idosos têm o sistema imunológico mais frágil, fi cando mais 

vulneráveis. É importante que o idoso mantenha a carteira vacinal 
em dia, especialmente a vacina contra a gripe. As pessoas idosas, 
principalmente as que possuem problemas de saúde, são mais 
vulneráveis às complicações relacionadas à gripe. Elas devem 
receber uma dose da vacina contra a gripe todo ano e pelo menos 
uma dose de vacina antipneumocócica durante a vida. 
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SAÚDE BUCAL DO IDOSO
A promoção da saúde bucal do idoso busca garantir o bem-

estar, a melhoria da qualidade de vida e da autoestima, melhorando 
a mastigação, a estética e a possibilidade de comunicação. O 
envolvimento da família e o trabalho conjunto da equipe de saúde 
são muito importantes na atenção à saúde bucal do idoso (Brasil, 
2006). A cárie e as doenças periodontais são muito comuns em 
pessoas idosas.

As doenças periodontais são infecções 
bacterianas sérias que, se não tratadas, po-
dem causar a perda do dente. 

Com a idade, ocorrem várias mudanças no organismo, inclusive 
na boca e nas estruturas de todo o sistema mastigatório, que podem 
alterar seu funcionamento. A boca fi ca mais seca pela diminuição 
da produção de saliva e também pode haver difi culdade em sentir 
o gosto dos alimentos. 

Podem aparecer feridas, lesões como aftas, mudanças na língua 
devido à ausência de ferro e outros nutrientes. Os dentes fi cam 
gastos, mais escuros e a raiz pode fi car exposta pela retração da 
gengiva, aumentando a chance de fraturas de dentes e de cárie na 
raiz do dente. A cárie de raiz está associada também à diminuição 
da produção de saliva.  É muito importante estar de olho na saúde 
da boca dos idosos, como também observar se eles têm alguma 
doença que pode prejudicar a saúde bucal, como a diabetes e os 
problemas de coração. 

A perda dos dentes é o problema mais comum entre os idosos 
e é chamada na saúde bucal de edentulismo. O edentulismo faz 
com que a pessoa tenha difi culdade de mastigar direito a comida, 
não fale da mesma forma que antes e não se sinta bem por estar 
sem dentes. Em parte, a perda de dentes pode ser recuperada pelo 
uso de dentaduras, também chamadas de próteses dentárias. As 
dentaduras exigem cuidados especiais de limpeza e por isso o 
paciente deve ir ao dentista pelo menos uma vez por ano. 

A prótese (dentadura) permite melhorar a mastigação e a dieta 
dos idosos, possibilitando comer alimentos variados e manter a 
saúde dos músculos relacionados à mastigação, além de melhorar 
a autoestima e o sorriso.
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O câncer de boca também é uma doença que pode ser 
prevenida e devemos estar muito atentos aos fatores que podem 
causar a doença, como: o uso contínuo de álcool e tabaco, que 
juntos aumentam muito o risco de aparecimento desta doença, a 
exposição prolongada aos raios solares, a má higiene bucal e o uso 
de próteses dentárias (dentaduras) mal ajustadas.

Alguns cuidados 
O idoso deve ser orientado sobre a higiene da prótese 

(dentadura), a importância do autoexame, ou seja, a própria pessoa 
se examinar e ver se nota algo estranho, diferente do normal. Além 
disso, o idoso deve realizar a avaliação periódica dos dentes, das 
dentaduras e de mudanças na mucosa da boca através dos exames 
clínicos realizados pela equipe de saúde. 

É importante observar lesões pré-existentes, lesões que não 
cicatrizam, alteração de cor e textura, lesões sem sensação dolo-
rosa, pois podem ser sinais primários de câncer. A equipe de saúde 
deve fi car atenta para ocorrências de sinais e sintomas que chamam 
a atenção e que podem indicar a necessidade de avaliação pela 
equipe de saúde bucal, tais como:

• Difi culdade ao se alimentar.
• Queixa de dor ou desconforto.
• Mudança de hábitos alimentares, preferindo alimentos fáceis 

de morder ou líquidos.
• Queixas no momento da higiene oral ou da manipulação da 

sua boca.
• Resistência ou recusa à realização da sua higiene bucal.
• Mau hálito.
• Boca seca ou ardência bucal.
• Feridas na boca.
• Sangramento gengival.

No caso do idoso com doenças como diabetes e hipertensão 
arterial, o planejamento do tratamento odontológico deve ser 
realizado em conjunto com a equipe de saúde, pois além da 
necessidade de um olhar mais cuidadoso com sua saúde, muitos 
dos medicamentos usados nos tratamentos possuem algum efeito 
colateral na cavidade bucal, como por exemplo: gosto metálico, 
falta de paladar e boca seca. Pacientes com mau hálito requerem 
atenção de toda a equipe, pois as causas podem ser variadas, 
incluindo hábitos alimentares, diminuição da quantidade de saliva 
e má higiene bucal. 
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A saburra lingual, que é aquela placa grossa e esbranquiçada na 
língua, também pode causar o mau hálito. A limpeza da língua pode 
ser feita com gaze e com escovação, sempre de modo delicado para 
não provocar náuseas e enjoo.

Como higienizar próteses dentárias
Limpar as próteses dentárias é muito simples, mas alguns 

cuidados devem ser tomados para que elas não quebrem ou 
desgastem excessivamente. 

1. Para limpar sua prótese deve ser utilizado o creme dental, es-
cova de dente macia e água em temperatura ambiente. Não 
utilize água quente. 

2. Utilize um pano para segurar a prótese com fi rmeza, evitando 
possíveis quedas. 

3. É necessário escovar sempre após as refeições, em todas as 
partes da prótese, removendo todos os restos de comida.  

4. Após a escovação, coloque a prótese em água limpa e cor-
rente para remover o creme dental. 

5. Você deve também passar ligeiramente a escova ou a ponta 
dos dedos em toda a mucosa da boca, massageando onde a 
prótese assenta. 

6. Pronto! A prótese está limpa.

Importante lembrar-se de tirar a prótese ao dormir para que os 
músculos da boca descansem neste período. É importante guardar 
a prótese em um lugar limpo e seguro. Deve-se ir ao dentista para 
que ele avalie sua prótese. Uma prótese mal adaptada ou muito 
desgastada pode causar perda óssea e outros problemas bucais.

PROBLEMAS AGUDOS MAIS COMUNS 
NOS IDOSOS

Diarreia, vômito e desidratação
O vômito e a diarreia nos idosos podem estar relacionados à 

alimentação ou ao uso de algum medicamento. Vômitos e diarreia 
frequentes podem levar à desidratação.  

A desidratação acontece quando a pessoa perde líquidos e sais 
minerais pelo vômito e pela diarreia. Os idosos, assim como as 
crianças, podem fi car desidratados com mais facilidade. 
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VISITA DOMICILIAR A IDOSOS 
ACAMADOS 

Na visita domiciliar, é possível estabelecer, junto aos familiares, 
um suporte mais adequado às necessidades específi cas da pessoa 
idosa, negociando com familiares e/ou cuidadores cada aspecto 
desse cuidado. Nesse contexto, o AIS tem papel de fundamental 
importância, pois é o elo entre a família da pessoa idosa e a equipe 
de saúde, assim, alguns aspectos devem sempre ser avaliados pelo 
AIS: Condições de moradia e a alimentação, Violência Intrafamiliar 
e Maus Tratos contra a pessoa idosa, o uso da medicação pelas 
pessoas idosas, se o responsável está administrando a medicação 
na hora certa, entre outros.

O idoso desidratado pode apresentar pele seca, olhos fundos, 
pouca saliva e pouca urina.  Nesse caso, deve-se  aumentar a 
ingestão de líquidos para repor o que foi perdido através do vômito 
ou da diarreia. Esses casos são graves e podem evoluir mal. É preciso 
encaminhar o paciente para o Polo Base ou chamar a equipe para 
avaliação. Se a pessoa não conseguir beber água ou soro e o vômito 
e a diarreia não pararem, pode ser necessário uso de soro venoso. 

Quedas
As quedas são os acidentes que mais ocorrem com as pessoas 

idosas e representam um sério problema. Isso porque, nessa fase, 
os ossos estão mais frágeis. Procure observar a rotina dos mais 
velhos em sua aldeia, os caminhos que fazem, os lugares que 
frequentam, as coisas que conseguem ou não conseguem mais 
fazer. Converse com a família para fazer as adaptações necessárias 
da casa, dos caminhos, do banho e da alimentação, para que os 
mais velhos, os grandes sábios, possam ter uma vida mais digna, 
mais confortável e mais segura.
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Converse com a equipe de saúde de sua área e planeje uma ação 
educativa sobre a saúde dos idosos em sua comunidade. Junte 
as informações e faça uma roda de conversa com as lideranças, 
homens e mulheres, professores e especialistas tradicionais. 
Durante a conversa, levante quais são os principais problemas que 
os mais velhos estão enfrentando e planeje com a comunidade e 
com a equipe estratégias para o enfrentamento desses problemas.
Relate sua experiência na próxima etapa do curso. 

ATIVIDADE PROPOSTA
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SAÚDE BUCAL E 
POVOS INDÍGENAS

TEXTO 4

neste tema vamos conhecer um pouco sobre a saúde da nossa 
boca. Vamos explicar qual a importância da boca para nossa 
saúde e como o Agente Indígena de Saúde (AIS) pode tra-

balhar na sua aldeia promovendo a saúde bucal do seu território. 
Também vamos conversar sobre as formas de evitar as doenças 
bucais, principalmente a cárie, que é a doença mais comum do 
mundo.

SAÚDE BUCAL
A saúde da boca, também chamada de saúde bucal, geralmente 

é separada dos outros temas de estudo da saúde. Mas não dá pra 
separar a boca do corpo. O que acontece na boca refl ete em todo 
o corpo.

Afi nal, como é a nossa boca?

FIGURA 15: ofi cina de saúde bucal - Fonte: Projeto Xingu / Rui Arantes

Pablo Natanael Lemos, Sofia Beatriz Machado de Mendonça e Rui Arantes.
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A boca é uma parte muito importante do corpo porque ela 
realiza, juntamente com outros órgãos, uma série de funções muito 
importantes para nossa vida. É pela boca que nos alimentamos. É 
pela boca que conversamos com parentes e amigos, é pela boca 
que expressamos nossa alegria, é com a boca que falamos a nossa 
língua e também as boas palavras. Para muitos povos indígenas a 
boca e as palavras que saem dela são muito valorizadas, a ponto de 
colocarem adornos como o poturu, para os Zoé; o botoque para os 
Tapayuna e Metuktire.

FIGURA 16: índios com adornos de madeira na boca

FIGURA 17 : O sorriso e o riso também expressam nossa alegria - Foto: Rui Arantes

80   AÇÕES DE PREVENÇÃO A AGRAVOS E DOENÇAS E DE RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS  |  A Saúde do jovem, do adulto e do idoso



ATIVIDADE PROPOSTA
Pense e escreva no seu caderno alguma ação em que você 
precisa da boca ou de alguma parte dela. 

A boca é formada por várias partes: a gengiva, a bochecha, os 
lábios, o palato (céu da boca), o assoalho bucal (chão da boca), 
a língua e os dentes. Ela está ligada a um conjunto de estruturas 
(tecidos) e órgãos. Ela está ligada aos músculos e ossos da face e do 
pescoço. Dentro da boca temos dentes, língua, gengivas e glândulas 
salivares (que produzem a saliva). Temos, também, a articulação da 
mandíbula com o crânio, que permite a mastigação dos alimentos. 
Todos juntos funcionam como um sistema único. Para que a boca 
e todas as estruturas ligadas a ela cumpram corretamente suas 
funções, todas essas partes têm que trabalhar juntas e funcionar 
bem, formando um conjunto, como uma equipe de futebol. Cada 
jogador tem uma função dentro do time. Esta equipe é responsável 
pela mastigação, fonação (fala), sucção, deglutição. 

A boca também está envolvida na respiração e, junto com os 
músculos da face, tem outras funções, como o sorriso, o bocejo, o 
beijo, a mordida, além da percepção de estímulos sensoriais como 
o gosto, a temperatura, a textura e a consistência dos alimentos. 

FIGURA 18: A boca e suas 
principais estruturas - 
Crédito: Sôwabzê Xavante
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A MASTIGAÇÃO
A mastigação é, sem dúvida, a função mais importante da boca. 

A mastigação é a fase inicial do processo digestivo, que se inicia na 
boca. Entende-se por mastigação o conjunto de ações que promove 
a degradação dos alimentos, isto é, a trituração e moagem dos 
alimentos, degradando-os em partículas pequenas que, logo após, 
ligam-se entre si pela ação misturadora da saliva, obtendo o bolo 
alimentar, pronto para ser engolido. 

A mastigação é uma das principais funções para garantir a nossa 
sobrevivência. Sem a mastigação não conseguimos nos alimentar 
corretamente e podemos fi car desnutridos. 

Os dentes são os operários da mastigação, são eles os 
responsáveis por cortar e amassar os alimentos durante a 
mastigação. O dente é a parte mais dura do nosso corpo. Eles têm 
diferentes formas e tamanhos porque têm funções diferentes no 
processo de mastigação.  O dente é formado por fosfato de cálcio, 
um mineral que também forma o osso. As moléculas de fosfato 
de cálcio grudam uma na outra como se fossem tijolos e formam 
o dente. Se a pessoa já perdeu muitos dentes ou se eles estão 
estragados, ela tem difi culdade para se alimentar porque mastigar 
fi ca mais difícil. 

Durante a mastigação, todas as partes da boca trabalham: os 
lábios, a língua, as glândulas salivares, os músculos da face, os 
ossos que prendem os dentes, o maxilar e a mandíbula.

FIGURA 19: modelos dos dentes caninos e molares realizados - Foto: Rui Arantes
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LÁBIOS

GLÂNDULAS SALIVARES

LÍNGUA

MAXILAR E MANDÍBULA

DENTES

Os lábios protegem os dentes, ajudam a pessoa a falar (fonação), 
na sucção (chupar) e na deglutição (engolir). Também são bons 
para sentir a temperatura, a textura e a consistência dos alimentos 
(tato).

As glândulas salivares produzem a saliva. A saliva tem uma 
função importante para manter a boca e os dentes saudáveis. Ela 
é formada por uma série de substâncias que ajudam a proteger os 
dentes e gengivas da cárie e de outras doenças. A saliva também 
ajuda na digestão dos alimentos e auxilia na limpeza dos dentes. 
Na boca, a saliva se mistura com a comida, deixando a comida 
mais mole e fácil de engolir.

A língua é importante para ajudar a mastigar a comida e também 
para produzir o som das palavras quando a gente fala. Pela língua 
sentimos o gosto da comida: salgado, doce, azedo (limão) ou 
ardido (pimenta) e também sentimos se o alimento está frio ou 
quente, duro ou mole.

Os ossos seguram os dentes e os músculos da mastigação. 
Maxilar é o nome dado ao osso da parte de cima da boca. Mandíbula 
é o osso que fi ca na parte de baixo. A mandíbula é o osso que 
se movimenta durante a mastigação e está ligada ao crânio por 
uma articulação. Os músculos presentes na face movimentam a 
mandíbula para podermos mastigar os alimentos e falar. 

O dente é uma parte viva do corpo. Ele nasce, cresce, recebe 
alimento pelo sangue e precisa ser cuidado para continuar vivo. 
Ele está dividido em duas partes. A coroa é a parte do dente que a 
gente consegue ver. Cada dente só tem uma coroa. A raiz é a parte 
que fi ca dentro do osso e não conseguimos ver. Os dentes podem 
ter uma, duas ou três raízes, dependendo do tipo de dente.
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Para o seu povo há alguma história sobre a origem dos dentes?
ATIVIDADE PROPOSTA

Alguns  povos contam a história do surgimento dos dentes. 
Para o povo Kamajurá, os dentes apareceram quando, um 
dia, o poderoso Mawutsini resolveu transformar tronco 
de madeira em moças. Saiu à procura de madeiras boas, 
trouxe para casa e cortou. Fez várias rezas em torno dos 
troncos, para transformá-los em moças. No dia seguinte, 
ao amanhecer, ele acordou ouvindo risadas do lado de fora 
da casa. Ele falou:

- Bom dia, meninas!
- Bom dia. Elas responderam.
- Como vocês estão? 
- Estamos bem!
- Meninas, vocês podem me chamar de pai, fui eu que 

fi z vocês.
Mawutsini viu que elas não tinham cabelos e quando ele 

as mandou rir, observou também que não tinham dentes. 
No outro dia Mawutsini saiu à procura de dentes. Ele 

trouxe ita (pedra preta), colocou nelas e mandou que 
rissem para ver se os dentes fi caram bons para elas. Ele 
não achou bonito, pois os dentes fi caram pretos, e saiu 
novamente em busca de um novo material. Achou uma 
fruta chamada mangaba, tirou suas sementes e viu que 
eram brancas. Trouxe as sementes de mangaba para casa, 
colocou nas moças novamente e mandou rirem para ver 
os dentes novos. Elas riram e ele gostou:

Assim fi ca bom para vocês, meninas, mas esse dente 
não vai durar muito e vai estragar logo. Assim será 
também com nossos netos, os dentes deles estragarão 
logo e sofrerão.
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COMO É O NOSSO DENTE?
Se a gente cortar o dente no sentido vertical (de baixo para 

cima), veremos que ele apresenta quatro partes diferentes:
Esmalte: é a parte externa da coroa do dente que conseguimos 

ver. É a parte que tem mais mineral e por isso é a mais dura. Ele é 
amarelo claro ou branco acinzentado. O esmalte não dói quando a 
gente toca nele.

Dentina: fi ca embaixo do esmalte e forma o corpo do dente. É 
a maior parte do dente. A dentina é menos dura que o esmalte 
porque tem menos mineral (fosfato de cálcio). Tem cor amarela 
e é sensível à dor. A dentina na parte da coroa é revestida pelo 
esmalte, na parte da raiz é revestida pelo cemento. 

Polpa: é a parte mais interna e fi ca dentro da dentina. A polpa 
do dente fi ca tanto na coroa como na raiz. É um tecido mole, por 
onde passam pequenos vasos sanguíneos por onde o sangue leva o 
alimento para o dente. Pela polpa também passam os nervos.

Cemento: é a parte do dente que recobre a raiz e ajuda a prender o 
dente no osso. Entre o osso e a raiz do dente temos pequenas fi bras 
que unem o dente ao osso, que se chamam ligamento periodontal. 
O ligamento periodontal é como um conjunto de fi os que sai do 
cemento do dente e vai até o osso alveolar. Ele fi xa o dente no osso 
e ajuda a não deixar o dente fi car batendo no osso quando a pessoa 
mastiga, ele trabalha como uma mola também.

Periodonto: é a região em volta dos dentes. É o conjunto de 
estruturas ou tecidos que fi cam em volta dos dentes, como a 
gengiva, o ligamento periodontal e o osso alveolar. O osso alveolar 
é o osso onde os dentes estão encaixados. A gengiva cobre o osso 
e protege os dentes na boca. Ela é rosa como goiaba nova e quando 
a gente olha a sua superfície parece casca de limão. Tem uma parte 
bem pequena da gengiva que fi ca encostada na coroa do dente. 
Esse espaço entre o dente e a gengiva chama-se  sulco gengival. A 
outra parte da gengiva fi ca grudada no osso.
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FIGURA 20: As partes que 
compõe os dentes

OS DIFERENTES TIPOS DE DENTES 
Cada dente é diferente do outro e trabalha na boca de formas 

diferentes. Eles têm funções diferentes nas arcadas dentárias e por 
isso têm nomes diferentes, tanto para os indígenas como para os 
não indígenas.

Para os não indígenas, os dentes da frente têm o nome de 
“dentes anteriores” ou “incisivos”. Os incisivos cortam a comida 
como faca. Os dentes caninos, que vêm depois dos incisivos, são 
pontudos e fortes e servem para rasgar a comida. Os dentes do 
fundo, ou dentes posteriores, servem para amassar e moer a comida 
e são de dois tipos diferentes: o pré-molar e o molar. Os dentes 
que fi cam no maxilar (osso de cima da boca) são chamados de 
dentes superiores. Juntos eles formam a arcada dentária superior. 
Os dentes que fi cam na mandíbula (osso de baixo) são os dentes 
inferiores. Juntos formam a arcada dentária inferior. 

Arcada dentária é o conjunto de dentes que estão no 
maxilar e na mandíbula. Ela tem este nome porque os dentes 
estão distribuídos em forma de arco.
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FIGURA 21: Os participantes da Ofi cina de Saúde Bucal, aldeia Moigú, Parque 
Indígena Xingu, preparam diferentes tipos de dentes para montar as arcadas 
dentárias. Fonte: Projeto Xingu / Rui Arantes

Como a sua etnia nomeia e classifica os dentes da boca? 
ATIVIDADE PROPOSTA

Dentição: é o conjunto de dentes que formam as arcadas 
dentárias superior e inferior. Nós temos duas dentições durante 
nossa vida. A dentição de criança, chamada pelos não índios de 
dentição de leite ou dentição decídua, que depois vai sendo trocada 
pela dentição permanente. A dentição permanente da criança fi ca 
completa aos 12 anos e mais tarde, por volta dos 18 anos, pode 
nascer um último dente, chamado de dente do siso.  A dentição 
permanente deve durar para o resto da vida. Os dentes têm o 
tempo certo para nascer (erupcionar) na boca. Cada dente tem um 
tempo certo para nascer, de acordo com a idade.

Os primeiros dentes de leite, ou dentes decíduos, começam 
a aparecer quando a criança tem mais ou menos seis meses e 
terminam de nascer com 24 meses, normalmente. São menores, 
mais brancos e mais fracos. Quando a dentição de leite ou a 
dentição decídua está completa na boca da criança ela tem 20 
dentes, 10 em cima (superior) e 10 embaixo (inferior). 
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FIGURA 22: desenho da dentição de 
leite - Crédito: Sôwabzê Xavante

FIGURA 23: Perda precoce dos 
dentes de leite interferem na 
erupção dos dentes permanentes - 
Crédito: Rui Arantes

Os dentes decíduos são muito importantes porque além de 
permitirem à criança se alimentar e mastigar os alimentos, eles 
também guardam o espaço para os dentes da próxima dentição 
nascerem no local e na posição certa. Quando o dente permanente 
está nascendo, vai gastando a raiz do dente decíduo, até fi car só a 
coroa, então o dente de leite fi ca solto e cai sozinho. Os cuidados 
com os dentes de leite e com a saúde bucal das crianças, você 
encontra na Unidade de “Saúde da família indígena”.
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Os dentes permanentes começam a aparecer com seis anos e 
terminam com 18 anos ou até mais. São os dentes que fi cam na 
boca por toda a vida (permanecem na boca) e por isso têm o nome 
de permanentes, pois não são mais trocados. São maiores, mais 
fortes e mais amarelos. Um adulto tem 32 dentes permanentes na 
boca.

O primeiro dente permanente a nascer é o primeiro molar 
inferior. Ele aparece quando a criança tem mais ou menos 
seis anos. Não cai nenhum dente decíduo para ele nascer! 
Ele nasce lá no fundo, atrás do último dente de leite. É muito 
importante cuidar deste dente, pois este dente não troca 
mais. Precisa escovar bem este dente.

Como as pessoas antigas de seu povo cuidavam dos dentes? 
Como era a saúde bucal do seu povo antigamente?
Quais são os problemas de saúde bucal que você observa 
atualmente na sua aldeia?

ATIVIDADE PROPOSTA

A SAÚDE BUCAL DOS POVOS INDÍGENAS NO 
BRASIL

De modo geral, os riscos de cárie em povos indígenas 
aumentaram à medida que se intensifi cou a interação 
dessas populações com a sociedade envolvente. O 
contato permanente com a sociedade não indígena trouxe 
transformações nas formas de subsistência, nos sistemas 
socioculturais e nos estilos de vida dos povos indígenas. As 
mudanças nos hábitos alimentares introduziram o consumo 
de alimentos industrializados e ricos em açúcar, provocando 
um aumento signifi cativo nos níveis de cárie dos povos 
indígenas em todo o mundo, não só no Brasil.

Apesar de ainda ser pouco conhecida a situação de saúde 
bucal dos grupos indígenas do Brasil, já existem dados 
disponíveis que mostram uma diversidade muito grande de 
situações. Existem grupos que apresentam elevados níveis 
de cárie, muito superiores aos apresentados pela população 
não indígena. 
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Por outro lado, existem também grupos nativos que ainda 
apresentam baixos níveis da doença. A prevalência de cárie 
em uma população, seja ela indígena ou não, depende muito 
do tipo de dieta, do acesso aos serviços de saúde e às medidas 
de prevenção adotadas. Dentre as medidas de prevenção, o 
acesso regular ao fl úor é fundamental no controle da cárie.

A cárie é uma doença muito fácil de prevenir. Existem 
boas experiências de programas de saúde bucal que foram 
implementados em aldeias indígenas que conseguiram 
diminuir a cárie na população. Estes programas foram 
baseados em medidas preventivas que garantiram o acesso 
regular ao fl úor, seja através do creme dental fl uoretado ou 
da aplicação tópica de fl úor; aos serviços de atenção básica 
de saúde bucal; e a ações educativas e de promoção de saúde 
bucal.

QUAL A ORIGEM DAS 
DOENÇAS DA BOCA?

Como vimos antes, a saúde da boca interfere em todo o nosso 
corpo e toda pessoa precisa ter dentes bons para ter saúde. 
Quando a pessoa tem cárie, por exemplo, ela não consegue mais 
comer direito, não consegue trabalhar, não consegue dormir 
direito, porque a cárie provoca dor, inchaço e muito desconforto. 
Quando tem alguma doença na boca ou nos dentes, todo o corpo 
fi ca doente.

Muitas das doenças bucais são doenças transmissíveis, ou seja, 
causadas por bactérias que não conseguimos enxergar. Quando 
a criança nasce, ela ainda não tem bactérias na boca. Quando a 
criança começa a comer, as bactérias que estão na boca da mãe ou 
dos irmãos passam para o bebê através de cuias, copos ou colheres 
e, então, essas bactérias começam a morar na boca da criança. As 
bactérias mais comuns que vivem na nossa boca receberam nomes 
dos não indígenas: estreptococos e espiroquetas. As bactérias da 
boca se juntam umas às outras formando o que chamamos de 
placa bacteriana ou biofi lme. A placa com as bactérias fi ca grudada 
no dente. 

Vamos ver agora algumas das doenças que mais acontecem na 
nossa boca e são provocadas por essas bactérias.
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FIGURA 24: Biofi lme ou placa bacteriana aderida aos dentes, pintada em cor de rosa 
por meio de corante - Foto: Rui Arantes

FIGURA 25: colônia de bactérias Streptococcus mutans

FIGURA 26: 
Placa bacteriana 
no microscópio 
eletrônico. Foto: 
Bob Blaylock.
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CÁRIE DENTÁRIA
A cárie dentária é a doença mais comum no mundo. Ela atinge 

quase todas as pessoas. Entre 60% a 90% das pessoas têm ou já 
tiveram cárie nos dentes. 

A cárie é muito antiga na humanidade, mas ela se tornou mais 
frequente depois que o homem deixou de ser nômade, desenvolveu 
a agricultura, se fi xou em cidades e passou a consumir mais amido 
(alimentos energéticos), principalmente os alimentos ricos em 
açúcar (doces).

A cárie acontece quando os dentes perdem seus minerais 
de fosfato de cálcio. É o que chamamos de desmineralização do 
dente. Estes minerais, os tijolinhos que formam o dente, vão se 
dissolvendo aos poucos no ácido que as bactérias que estão na 
nossa boca produzem.

O primeiro sinal de que o dente está perdendo minerais de fosfato 
de cálcio é o aparecimento de uma mancha branca na superfície do 
dente. É o inicio da cárie. 

Como os dentes perdem minerais?
Quando comemos, o resto de comida que fi ca nos dentes é 

usado pelas bactérias para formar a placa bacteriana ou biofi lme. 
A placa bacteriana é como se fosse uma massa de mandioca bem 
fi na, da mesma cor dos dentes, que contém muitas bactérias, 
muitas mesmo. A placa de bactérias se desenvolve mais rápido e 
fi ca mais agressiva quando comemos comidas doces. As bactérias 
acumuladas nas placas fi cam presas no dente e só saem com a 
escovação. Lavar só com água não adianta, pois elas fi cam bem 
grudadas. 

As bactérias do biofi lme ou placa produzem um líquido muito 
forte que se chama ácido. O ácido produzido pelas bactérias 
desgasta os minerais do dente, o esmalte começa a fi car fraco 
e mais branco. É possível ver uma mancha branca na região do 
esmalte que está fi cando mais fraco, pois já perdeu muito mineral. 
Se o processo continuar, o esmalte vai perdendo mais mineral até 
aparecer uma cavidade, um buraco. Se não tratar logo, as bactérias 
continuam produzindo ácido, que continua a roer o dente e a cárie 
vai crescendo, podendo chegar até a polpa do dente. Aí o dente 
morre. 
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A PROGRESSÃO DA CÁRIE DENTÁRIA

BACTÉRIAS + RESTOS DE COMIDA 
= PLACA BACTERIANA

PLACA GRUDADA NO DENTE LIBERA ÁCIDO 
FURANDO O DENTE = CÁRIE

RESUMINDO
Cárie = restos de comida na boca + bactérias que 

crescem rapidamente + falta de higiene bucal

FIGURA 27: Mancha branca nos incisivos superiores, mostrando o início do processo 
de desmineralização do dente - Foto: Rui Arantes

FIGURA 28: a progressão da cárie - Crédito: Sôwabzê Xavante
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Quando a cárie é rasa e está localizada só no esmalte, ela não 
dói. A doença é pequena e é mais fácil de curar. Se não tratar, a 
cárie avança e ataca a dentina do dente. Quando ela chega à 
dentina, o dente já dói um pouco quando você mastiga ou bebe 
água fria, mas a dor passa rápido. Quando a cárie está profunda e 
grande, é porque ela está muito perto da polpa. O dente dói forte 
quando a pessoa come ou bebe líquidos quentes. Se a cárie crescer 
mais e chegar até a polpa do dente, ela provoca uma dor de dente 
muito forte. O dente fi ca infl amado e dói sozinho, o tempo todo, até 
sem comer ou beber nada. É importante tratar a cárie logo que ela 
aparece para interromper sua evolução e preservar o dente.

Infl amação é uma reação do organismo a uma agressão. 
Esta agressão pode ser o ataque de bactérias (infecção) ou  
outro tipo de agressão que provoca alguma lesão no corpo, 
como uma picada de marimbondo ou uma martelada no 
dedo. O organismo reage à agressão levando mais sangue 
para a região, por isso, quando se tem uma infl amação o local 
afetado fi ca mais quente, inchado e dolorido.

ABSCESSO DENTÁRIO

FIGURA 29: abcesso dentário - Crédito: Prepe Xavante
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O nome periodontal vem da junção de duas palavras.
Perio = em torno de
Odonto = dente

Doença periodontal signifi ca, portanto as doenças que 
ocorrem em torno do dente.

DOENÇAS PERIODONTAIS

Quando a cárie chega à polpa, as bactérias matam a polpa do 
dente, o dente fi ca sem sangue e morre. As bactérias que estavam 
na polpa chegam até o osso e provocam uma infecção, ou seja, 
elas contaminam o osso. O corpo responde levando mais sangue 
para a região, o rosto fi ca inchado, forma pus, dói bastante e forma 
o abscesso, que pode provocar febre também. Pus é um líquido 
amarelado composto por bactérias mortas e vivas.

A infecção ocorre quando algum micro-organismo, 
como bactérias, vírus, parasitos ou fungos, ataca o 
nosso corpo. O abscesso, por exemplo, é uma infecção 
dentro do osso, provocada pelas bactérias que entraram 
pelo dente e se alojaram entre a raiz e o osso.

Consequências da cárie dentária:
• Dor.
• Abscesso dental e seus perigos para a saúde do corpo.
• Febre.
• Perda dental.
• Dores musculares (músculos da mastigação).

O tratamento para o abscesso pode ser feito através de bochecho 
com água morna, que pode ajudar o pus a sair e, assim, a diminuir 
o inchaço. Mas geralmente é preciso encaminhar a pessoa para o 
dentista, que muitas vezes tem que fazer um procedimento cirúrgico 
para drenar o abscesso, ou seja, fazer o pus sair para diminuir a dor 
e o inchaço. O dentista também vai medicar o paciente para acabar 
com a infecção bucal.

Essas doenças estão associadas à presença da placa bacteriana. 
Temos dois tipos de doenças peridontais:
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FIGURA 30: Gengivite. Foto: D. Rosenbach.

Sinais de gengivite:
• Gengiva infl amada (inchada) e vermelha como urucum.
• Gengiva fi ca frouxa (mais mole) e mais lisa.
• Gengiva sangra facilmente se encostar.
• Mesmo com a gengivite o osso ainda segura fi rme o 

dente.

Periodontite 
É uma infl amação que atinge as estruturas que sustentam 

(suportam) o dente no osso. Geralmente é acompanhada da 
gengivite. A doença periodontal é mais grave que a gengivite porque 
ela destrói as estruturas que seguram o dente (osso, ligamento 
periodontal e o cemento do dente). Em alguns casos a gengivite 
não tratada vira periodontite. 

Gengivite 
É uma infl amação que deixa a gengiva vermelha, inchada e 

sangrando facilmente. Está associada ao mau hálito e ao tártaro. 
O tártaro ou o cálculo dentário é a placa bacteriana calcifi cada, 
endurecida. Algumas situações podem facilitar o aparecimento 
da gengivite, por exemplo, quando há mudanças hormonais no 
nosso corpo, como na puberdade, na gravidez, na menstruação, na 
menopausa e durante o uso de anticoncepcionais.
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FIGURA 31: Periodontite.  Foto: D. Rosenbach.

Sinais da doença periodontal:
• Gengiva sangra com facilidade.
• Gengiva fi ca inchada, mole, vermelha e 

meio solta do dente.
• A gengiva pode retrair deixando a raíz do 

dente exposta.
• Pode sair pus quando aperta a gengiva.
• Geralmente tem presença de cálculo ou 

tártaro grudado nos dentes.
• Nos casos avançados de periodontite, 

o dente fi ca mole e não dá pra mastigar 
comida dura.

• Pode levar ao aparecimento de abcesso na 
gengiva e doer bastante.

• Cheiro ruim na boca.
• Gosto de sangue na boca.
• Pode não doer, a pessoa sente apenas que o 

dente está frouxo na boca.

Geralmente, a periodontite só é notada na sua fase mais 
avançada, quando a gengiva se desprende do dente, os ligamentos 
periodontais, que ligam o dente ao osso, se enfraquecem e o osso 
começa a fi car mais fi no e fraco. O dente perde sua sustentação, 
fi ca frouxo e sem apoio e pode cair. A doença periodontal evolui 
devagar ou pode ser rápida, dependendo do sistema de defesa de 
cada pessoa. 
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Agora que você já sabe bastante sobre saúde bucal e quais as 
causas das principais doenças bucais, vamos ver como o AIS pode 
ajudar na promoção da saúde bucal e na prevenção dessas doenças.

A cárie é uma doença provocada por uma bactéria que se aloja 
na boca. Entretanto, para essas bactérias se tornarem perigosas, 
elas precisam de condições adequadas dentro da boca. 

Se o ambiente dentro da boca estiver adequado para as bactérias, 
com tudo o que elas precisam, elas se desenvolvem e produzem 
doenças. Ao contrário, se a boca não possuir as condições que as 
bactérias necessitam para se desenvolver, elas não vão conseguir 
causar nenhuma doença. 

Por isso, todo o trabalho de promoção de saúde e de prevenção 
das doenças bucais está ligado aos cuidados com a boca. Ou seja, 
todas as atitudes e ações que impedem o desenvolvimento das 
bactérias que fi cam no meio bucal e também aquelas ações que 
fortalecem os dentes, que difi cultam a sua desmineralização. 

Uma das tarefas mais importantes do agente indígena de saúde, 
quando trabalha a promoção da saúde bucal, é levar informações 
para a comunidade de como se prevenir e cuidar para não ter as 
doenças bucais.

Quais são as formas de autocuidado com a saúde bucal?
Vocês lembram o que é autocuidado com a saúde?

Discuta com seus colegas, amigos e parentes e responda às 
seguintes perguntas:

ATIVIDADE PROPOSTA

Para o conhecimento não indígena, o que é necessário para que a cárie e as doenças 
da gengiva se desenvolvam dentro da boca? O que é necessário para que a cárie e as 
doenças da gengiva NÃO se desenvolvam dentro da boca?
Para o conhecimento indígena, do seu povo, quais são as causas da cárie e das doenças 
periodontais?

PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO 
DAS DOENÇAS BUCAIS
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“Antigamente nós escovávamos os dentes 
passando e esfregando areia nos dentes e na 
gengiva e também limpávamos os dentes com 
palito. Também não tomávamos mingau quente 
quando tínhamos fi lhos pequenos e nem comíamos 
beiju duro, pois tudo isso causa sensibilidade 
nos dentes. Tomávamos todos esses cuidados 
também para não envelhecermos logo”.
(Watpiro Miran, Unifesp, 2012).

“Pensando um pouco na casa: quando a gente 
não tem uma vassoura para varrer a casa, só vai 
acumulando o lixo dentro dela, então, isso acontece 
porque a vassoura serve para limpar a casa. A casa 
tem uma porta que serve para nossa entrada, por onde 
levamos a sujeira para dentro de casa. Com a gente 
acontece a mesma coisa: a boca é a nossa porta. A 
casa também tem lugar para fi rmar a parede, o que 
também é outro problema (quando você não cuida 
dos seus dentes e da boca, as doenças periodontais 
ou tártaro vão destruir o dente, a gengiva e o osso), 
assim acontece com a casa se não cuidarmos dela. O 
chão da casa também é um exemplo da nossa língua, 
que fi ca mais suja quando aumenta o lixo na casa e 
fi ca cheirando ruim, assim causa várias doenças na 
família da casa. A mesma coisa acontece na boca da 
gente. Pensando bem nos dentes, devemos cuidar ou 
usar a escova para limpar a nossa boca, assim como 
limpamos a nossa casa. Para  ter bom hálito saudável 
é preciso limpar principalmente a boca, os dentes e a 
língua”.
(A.K, Agente Indígena de Saúde).

Leia o relato a seguir, escrito por um AIS:
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COMO CUIDAR DA BOCA
Para deixarmos a boca bem limpa e sem bactérias precisamos 

remover a placa bacteriana. Para isso é muito importante 
escovarmos corretamente nossos dentes. Os dentes limpos, sem a 
placa, fi cam saudáveis, pois sem a placa não há formação de ácidos 
que corroem os dentes.

A melhor forma de evitar as doenças bucais é remover 
as bactérias e a placa bacteriana, que causam as doenças, 
e não abusar dos alimentos que ajudam no aparecimento e 
desenvolvimento da cárie.

FIGURA 32: O professor Xavante ensina os alunos como usar o creme dental e a 
escova para escovar os dentes - Foto: Rui Arantes

ATIVIDADE PROPOSTA
Procure saber das pessoas o que é considerado o principal 
problema de saúde bucal. Pense e escreva o que você pode fazer 
para ajudar a solucionar este problema.
O que a equipe de saúde pode fazer para também ajudar a 
resolver este problema? 
Pesquise com os mais velhos como eles evitavam as doenças da 
boca, a cárie, a gengivite e outras doenças bucais.
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ESCOVAÇÃO DENTAL 

FIGURA 33: escovação dentária - Fonte: Projeto Xingu

De preferência, use uma escova com cerdas macias, para não 
machucar a gengiva, e com a cabeça pequena, para ela alcançar 
os dentes de trás, para escovar bem. A cárie é uma doença 
transmissível, por isso cada pessoa deve ter a sua própria escova 
de dentes. Não pode emprestar para os amigos e as crianças não 
devem usar a escova dos adultos. 

Devemos escovar os dentes sem pressa e com cuidado para não 
deixar placa nos dentes. A escova deve ser passada várias vezes 
nos dentes, em todos os lados. Precisa escovar na frente, atrás, dos 
lados e em cima. Por exemplo, comece pelos dentes posteriores de 
cima do lado direito. Escove todos os dentes por fora, por dentro e 
em cima, onde mastigamos. Depois, faça o mesmo com os dentes 
do outro lado e, depois, com os dentes de baixo. 

O sentido da escovação é da gengiva para o dente, como se 
estivesse varrendo a sujeira. É importante não se esquecer de 
escovar a língua. Muitos micróbios se escondem nela.

A escovação deve ser feita pelo menos três vezes por dia, mas 
o mais importante é sempre escovar os dentes à noite, antes de 
dormir. Quando dormimos, durante o sono, o alimento que está 
na boca fi ca parado, grudado nos dentes por um longo período. 
A saliva, que é uma defesa que nós possuímos, diminui durante a 
noite e por isso as bactérias produzem mais ácidos, que atacam 
mais os dentes nesse período do sono.  
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FIO DENTAL
As cerdas da escova não conseguem entrar entre os dentes. Por 

isso, para limpar essa parte, nós devemos usar o fi o dental. Pegue 
um pedaço pequeno, do tamanho do antebraço, enrole as pontas 
no dedo, passe entre os dentes abraçando, limpando o lado de um 
dente primeiro e depois o outro, passando o fi o até atrás do último 
dente.

FIGURA 34: uso do fi o dental

COMO CUIDAR DOS BEBÊS E CRIANÇAS
O bebê não tem dentes, mas a mãe deve limpar a língua e a 

bochecha para tirar as bactérias uma vez ao dia. Assim o bebê se 
acostuma a limpar a boca todo dia desde cedo. 

As crianças menores de seis anos não conseguem escovar os 
dentes corretamente sozinhas. É necessário que os pais ou irmãos 
mais velhos ajudem a escovar os dentes das crianças. É muito 
importante os pais cuidarem da higiene bucal da criança, pois a 
criança pode sofrer muito com as doenças da boca, principalmente 
a cárie. O AIS deve ensinar as pessoas a escovarem os dentes do 
jeito certo.

As cerdas da escova não conseguem entrar entre os dentes. Por isso, para limpar 
essa parte, nós devemos usar o fi o dental. Pegue um pedaço pequeno, do tama-
nho do antebraço, enrole as pontas no dedo, passe entre os dentes abraçando, 
limpando o lado de um dente primeiro e depois o outro, passando o fi o até atrás 
do último dente.
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CREME DENTAL

O USO DO FLÚOR NA SAÚDE PÚBLICA
O fl úor vem sendo utilizado na prevenção e no controle da 

cárie dentária desde que foi descoberta sua ação preventiva. A 
descoberta que o fl úor protege contra a cárie ocorreu na década 
de 1940, nos Estados Unidos. Alguns profi ssionais observaram 
que as pessoas que moravam em uma região desse país quase 
não tinham cáries, apesar de ter os dentes manchados. Então, 
pesquisadores começaram a estudar e perceberam que a água 
que as pessoas bebiam possuía uma quantidade alta de fl úor. Os 
cientistas descobriram que o fl úor ajuda a fortalecer os dentes 
porque ele deixa o esmalte do dente mais resistente aos ácidos 
das bactérias. Fica muito mais difícil do dente perder mineral e 
também ajuda a recuperar os minerais perdidos. 

O fl úor está presente na água, no solo, nos cremes dentais, 
nas soluções para bochechos, nos géis e vernizes para 
aplicação tópica e em outros produtos odontológicos. No Brasil, 
a utilização do fl úor no tratamento de água nas cidades se 
tornou lei federal em 1974.  Quando tomamos água fl uoretada, 
aumenta a concentração de fl úor na saliva.  

O creme dental (pasta de dente) deve ser usado em pequenas 
quantidades sobre a escova, no tamanho de um grão de milho. O 
uso do creme dental é importante porque  ele contém fl úor, que é 
um remédio que ajuda a fortalecer e proteger os dentes contra o 
ácido produzido pelas bactérias. O fl úor da pasta é bem forte e não 
pode ser engolido. Por isso, as crianças muito pequenas não podem 
escovar os dentes sozinhas, os adultos devem ajudar as crianças e 
pedir para elas cuspirem e não engolirem a pasta. 

Também devem usar uma medida bem pequena de pasta, 
do tamanho de um grão de arroz. É importante orientar bem a 
comunidade para usar do jeito certo e não comer pasta, nem usar 
a pasta para outros fi ns, para não causar problemas para a pessoa. 
Tem que tomar cuidado também para não deixar as crianças 
brincarem com a pasta, porque é um remédio. 
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O USO DO FLÚOR NAS ALDEIAS INDÍGENAS
A forma mais utilizada para o uso do fl úor nas ações 

coletivas é a aplicação do fl úor gel com o uso de escova 
dentária. O fl úor gel é como um creme dental que pode 
ser passado nos dentes com a ajuda da escova dental. A 
aplicação do fl úor gel não deve ultrapassar o tempo de um 
minuto de aplicação e deve ser realizada pelo auxiliar de 
saúde bucal ou pelo AIS que foi treinado pelo dentista.   

O fl úor gel não deve ser engolido. Ao contrário do fl úor 
que vem na água para beber, ele é muito concentrado. 
Assim, a aplicação deste remédio só deve ser feita em 
crianças quando elas já estiverem maiores (acima de seis 
anos), pois já sabem cuspir. É importante não engolir o fl úor, 
pois isso pode ajudar a causar problemas gastrointestinais, 
intoxicação e a fl uorose dentária. 

Fluorose dentária
 O excesso de fl úor pode causar a fl uorose dentária, que 

é uma doença que pode produzir manchas nos dentes e 
prejudicar a formação dos dentes.

FIGURA 35:  Aplicação de fl úor gel em 
crianças da aldeia Ngoiwere, Parque 
Indígena Xingu, 2005. Projeto Xingu, 
Unifesp - Foto: Rui Arantes
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FIGURA 36: Aplicação de fl úor gel em crianças da aldeia Ngoiwere, Parque Indígena 
Xingu, 2005. Projeto Xingu, Unifesp - Foto: Rui Arantes

A aplicação de fl úor nos dentes é uma importante forma de prevenção de 
cárie e pode ser realizada não somente em crianças, mas também em adultos, 
principalmente nos locais onde não há água fl uoretada. 

Existem diversas maneiras de usar o fl úor para prevenir as cáries.
Além do fl úor gel que destacamos acima, existem outras formas de utilizar 

o fl úor, como os vernizes de fl úor que também ajudam muito na prevenção da 
cárie. Converse com a equipe de saúde bucal que atua no seu território sobre 
quais são as formas mais adequadas de utilizar o fl úor na sua aldeia. Veja com 
a equipe de saúde como você pode ajudar a desenvolver ações de prevenção 
de cárie utilizando o fl úor na sua aldeia.

FIGURA 37: O agente 
de saúde bucal Xavante 
faz aplicação de verniz 
de fl úor nas crianças. 
Aldeia Pimentel 
Barbosa, 2008 - 
Foto: Rui Arantes
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Consumo de açúcar e cárie
A relação entre cárie e alimentação é muito forte. O consumo 

exagerado de açúcares, como doces, refrigerantes, balas e biscoitos, 
favorece o acúmulo de placa bacteriana e aumenta a produção de 
ácido pelas bactérias, aumentando o risco de cárie.

O açúcar, quando chegou na Europa, trazido da Índia pelos 
navegadores europeus, aumentou muito a quantidade de cárie na 
população. 

A mesma coisa tem acontecido com os povos indígenas que 
começam a mudar os hábitos alimentares tradicionais e passam 
a consumir alimentos industrializados ricos em açúcar, como 
refrigerantes, biscoitos, café. 

Esses alimentos são chamados de alimentos cariogênicos, 
porque eles aumentam o risco de cárie. Para muitos povos indígenas 
existem também alimentos tradicionais que podem causar cárie.

O QUE A ALIMENTAÇÃO TEM A VER 
COM A SAÚDE BUCAL?

Pesquise com os mais velhos se existem alimentos que, na 
tradição de seu povo, podem provocar cárie.

ATIVIDADE PROPOSTA

VIGILÂNCIA DA SAÚDE BUCAL
A forma de trabalhar ou a maneira de se planejar o trabalho 

de atenção à saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) e também 
do Subsistema de Saúde Indígena (SasiSUS) é baseada em um 
modelo que os brancos chamam de Vigilância em Saúde.  Este 
nome você já deve ter visto em outras partes do curso. O “modelo 
de Vigilância em Saúde” organiza o trabalho na saúde. A vigilância 
da saúde bucal inclui ações de diagnóstico de saúde bucal na 
população, de promoção da saúde e de prevenção das doenças 
bucais, principalmente a cárie. 
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O AIS e o Agente Indígena de Saneamento (AISAN) são os 
trabalhadores mais importantes dentro da Vigilância em Saúde. 
Vamos explicar o porquê. Você, como membro da comunidade 
e como agente de saúde ou de saneamento, conhece todas as 
pessoas, pode identifi car qualquer mudança na situação de saúde 
das pessoas e da comunidade, antes de qualquer outro profi ssional 
da equipe. Os agentes têm mais facilidade de se comunicar com as 
pessoas de seu território e, por isso, conseguem conversar sobre 
como cuidar da saúde e como prevenir doenças de uma forma mais 
clara e fácil de entender. 

A este trabalho de trocar informações sobre como viver com 
saúde e as formas de prevenir as doenças que podem atacar 
crianças, homens, mulheres e idosos chamamos de “promoção da 
saúde”.

Apesar da promoção da saúde ser um campo muito grande 
de trabalho, o AIS e o AISAN têm uma função muito importante 
neste tipo de trabalho, principalmente pelo papel de educador que 
os agentes desempenham. Os agentes trabalham muito com a 
educação, difundindo, espalhando os conhecimentos sobre saúde 
e estimulando as pessoas a prestarem atenção na própria saúde. 
Este trabalho do agente de saúde e de saneamento não é nada 
fácil. Em todos os povos indígenas existem regras de convivência 
e respeito entre as famílias e entre as gerações. Por isso é muito 
importante que o agente de saúde faça o seu trabalho com muita 
responsabilidade, junto com a equipe, com as lideranças, com as 
mulheres, com os professores... Assim ele vai ser mais valorizado e 
as pessoas vão ter mais confi ança em seu trabalho.

Vamos ver agora como o AIS faz a promoção da saúde bucal e a 
prevenção das doenças que podem atingir a boca. O AIS pode ajudar 
muito na prevenção e na promoção de saúde bucal e também na 
vigilância em saúde. Por exemplo, a distribuição de creme dental e 
escovas nas aldeias, a aplicação tópica de fl úor realizada de forma 
regular na comunidade e a escovação supervisionada em crianças, 
são medidas de prevenção fundamentais em saúde pública que 

Vamos conversar um pouco sobre como o AIS participa desta 
história de “modelo de vigilância em saúde em saúde bucal”? 
Qual a função do AIS neste modelo? Você já discutiu isso durante 
o curso? Como foi a discussão? 

ATIVIDADE PROPOSTA
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podem ser executadas pelos AIS de forma bastante efi ciente. 
Estas ações são conhecidas como ações coletivas de saúde 

bucal, que envolvem também reuniões e palestras educativas.
Como você viu na Unidade sobre processo de trabalho, o AIS 

deve registrar suas atividades em fi chas específi cas para que as 
informações coletadas e as atividades realizadas alimentem o 
Sistema de Informação de Atenção à Saúde Indígena (SIASI). Este 
sistema ajuda a acompanhar, avaliar e planejar o trabalho de saúde 
nas comunidades.

O preenchimento da fi cha de identifi cação de necessidades 
individuais (fi cha 1) que identifi ca as pessoas com cavidades nos 
dentes, aquelas que apresentam dor e sinais de doença periodontal, 
também é um instrumento importante na vigilância em saúde 
bucal na medida em que levanta as necessidades individuais de 
cada pessoa da comunidade. As informações contidas nesta fi cha 
ajudam a identifi car os grupos com maior risco de terem doenças 
bucais. As estratégias de vigilância, de promoção e de prevenção 
em saúde bucal podem variar de uma aldeia para outra, ou de 
um DSEI para outro, o importante é que estas estratégias sejam 
defi nidas de acordo com a realidade de cada aldeia envolvendo os 
AIS e demais membros da comunidade. 

Discuta com seus colegas como você atua nas ações de 
prevenção e de promoção de saúde bucal na sua aldeia. 
Você recebe apoio suficiente da equipe multidisciplinar de 
saúde indígena para realizar as ações de vigilância, prevenção e 
promoção de saúde bucal? O que pode ser melhorado?

AIS e demais mem

ATIVIDADE PROPOSTA

CUIDADOS ESPECIAIS 
DURANTE AS FASES DA VIDA 

Nas unidades da Área Temática III discutiremos alguns cuidados 
específi cos de Saúde Bucal de acordo com a fase da vida.

Há cuidados importantes relacionados à saúde bucal que você 
verá desde a gestação. Conheceremos as mudanças da boca e dos 
dentes ao longo das fases da vida e os tipos de doenças bucais 
que podem ocorrer nestas fases. Na gestante, o atendimento 
odontológico é importantíssimo. A falta de alguns nutrientes e as 
mudanças no corpo da mulher, com a formação do bebê, podem 
facilitar o aparecimento de algumas doenças bucais, principalmente 
as doenças periodontais. 
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Por isso, na fase da gestação, a mulher precisa de um 
acompanhamento da equipe de saúde bucal, principalmente do 
Agente Indígena de Saúde. Durante a gestação a mulher precisa 
ter uma boa nutrição, pois a criança esta formando dentro do seu 
corpo e depende da alimentação da mãe para se desenvolver. 
Dentro da barriga da mãe o bebê está se formando, inclusive os 
dentes decíduos, conhecidos como dente de leite. Desde quando 
a criança nasce, os pais precisam ter muitos cuidados para ela ter 
uma boa saúde bucal. Na Unidade “Saúde da Família Indígena”, 
vamos estudar estes cuidados antes e após o nascimento dos 
dentes. Falaremos também sobre a cárie precoce, que acontece em 
crianças menores de dois anos. Serão explicados também quais são 
os sinais e sintomas que aparecem com o nascimento dos dentes 
e a importância de dentes saudáveis para o desenvolvimento da 
criança. 

Na Unidade “Saúde do Adulto” estudaremos os cuidados com 
a saúde bucal de diabéticos e hipertensos e as alterações bucais 
provocadas por estas doenças. E na Unidade sobre “Saúde do 
Idoso”, você conhecerá as doenças mais comuns nesta fase, as 
mudanças que ocorrem na boca e nos dentes, o edentulismo (que é 
a perda dos dentes), o uso e os cuidados com as próteses dentárias 
e a atenção que devemos ter com o câncer bucal. 

Na Unidade sobre “Urgências e Emergências”, conheceremos um 
pouco sobre o que devemos fazer quando há cortes e sangramentos 
na boca, o que fazer quando um  dente quebra ou quando há a 
perda de um dente devido queda ou trauma e  ainda conheceremos 
a pericoronarite, que é um problema que pode ocorrer quando os 
dentes estão nascendo. 

CONHECENDO UM POUCO MAIS 
SOBRE AS LESÕES BUCAIS

Além das doenças que ocorrem nos dentes e na gengiva, existem 
outros problemas que podem ocorrer na boca. Estas doenças são 
causadas por bactérias, fungos ou vírus e se manifestam através 
de lesões. Chamamos de lesões bucais os inchaços, manchas 
ou feridas na boca, nos lábios ou na língua. As principais lesões 
bucais estão relacionadas a doenças, como candidíase, também 
conhecida como sapinho, herpes labial e câncer bucal.  
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FIGURA 38: Candidíase. Foto: James Heilman, MD.

Candidíase 
A candidíase também é conhecida como monilíase oral ou 

“sapinho”. A candidíase é uma micose causada por fungos que 
ocorre na cavidade bucal. Os fungos gostam de ambientes quentes 
e úmidos e a cavidade bucal é assim. Entretanto, a candidíase 
ocorre geralmente quando as defesas naturais do nosso corpo 
estão baixas, por isso a candidíase ocorre com mais frequência 
entre  os bebês e os idosos.

Nos adultos, a candidíase pode estar relacionada com a higiene 
das próteses dentárias, que são as dentaduras. As próteses 
dentárias são usadas para repor os dentes perdidos. A falta de 
limpeza das próteses ou dentaduras leva ao acúmulo de sujeira, 
criando um ambiente bom para as bactérias e fungos que se 
encontram na bochecha e na língua. As lesões da candidíase mais 
comuns são placas brancas (iguais ao leite) que se destacam 
facilmente e podem aparecer em toda a cavidade bucal.
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FIGURA 39: 
Queilite angular. 
Foto: James 
Heilman, MD.

Queilite angular
A queilite angular ou boqueira é uma infecção localizada nos 

ângulos da boca e muito comum principalmente nas crianças 
desnutridas e nos idosos. A lesão aparece no canto da boca como 
uma ferida dolorida que arde e incomoda muito. Forma uma área 
avermelhada com rachaduras e dói bastante ao tomar bebidas e 
alimentos ácidos e também ao abrir a boca. 

A queilite pode ser causada por fungos, por defi ciência de 
nutrientes como o ferro, pelo aumento da produção de saliva, pela 
queda de resistência do organismo, pelo uso de dentaduras mal 
adaptadas, pela má higiene e por lábios ressecados. 

O tratamento da queilite angular é eliminar ou corrigir os fatores 
que estão causando esta lesão, como conserto de dentaduras e 
correção de defi ciência de nutrientes. Em outros casos, pode ser 
necessário o uso de medicamentos com aplicação de pomadas 
antimicóticas, antibióticas ou anti-infl amatórias no local da lesão. 
Deve ser recomendado evitar alimentos e bebidas ácidas que 
irritam ainda mais o local das lesões.  

Aftas 
As aftas podem ocorrer em diferentes locais da boca. São 

lesões pequenas, geralmente de forma circular, com o centro 
esbranquiçado e bordas avermelhadas. As aftas demoram de 
sete a 15 dias para desaparecer e podem reaparecer mais tarde. 
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FIGURA 40: 
Aftas. Foto: 
Maksim

Podem variar de tamanho. As lesões podem causar bastante dor e 
difi cultar a alimentação, especialmente nas crianças. Crianças com 
aftas babam muito e não conseguem se alimentar, fi cam bastante 
irritadas e podem perder peso. Nos casos mais amenos, vocês 
podem orientar a pessoa ou seu familiar a evitar alimentos ácidos 
ou apimentados. Dependendo do quadro, se evoluir para uma 
forma mais grave ou persistente, pode ser preciso usar alguma 
medicação analgésica, anestésica ou anti-infl amatória. 

Herpes labial 
O herpes labial é uma doença contagiosa, transmissível, causada 

por um vírus de fácil transmissão pelo contato. Os principais 
sintomas são:

- lesões em forma de bolhas nos lábios e na pele em volta dos 
lábios, que ardem e incomodam;

- mal estar geral;
- pode ter inchaço na região.

Quando as bolhas se rompem, inicia-se o processo de 
cicatrização, formando uma crosta (casca) no local. Enquanto 
houver a presença de feridas é importante que a pessoa tome 
alguns cuidados de higiene para não contaminar outras pessoas. 
É importante lavar sempre as mãos, evitar tocar os olhos e beijar. 
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FIGURA 41: Herpes Labial. Foto: Domínio Publico. 

A pessoa com herpes também não pode compartilhar cuias, 
pratos, copos e colheres com outras pessoas, porque a doença 
pode ser transmitida pelo uso comum destes utensílios. 

O herpes labial se manifesta mais de uma vez na mesma pessoa, 
podendo retornar de tempos em tempos. É como se o vírus fi casse 
dormindo, acordando quando a resistência da pessoa fi ca baixa, 
provocando a doença novamente. Com o tempo, a pessoa começa 
a perceber quando vai aparecer nova lesão. Nestes casos, podem 
ser usados alguns medicamentos para interromper ou diminuir a 
lesão antes que ela se desenvolva totalmente. 

Câncer bucal 
O câncer bucal é uma doença muito séria, que se não for 

diagnosticada a tempo pode levar à morte. No câncer bucal 
ocorrem lesões que não cicatrizam. No início da doença, as lesões 
não são doloridas e não sangram. Assim, a pessoa não se preocupa 
e não procura os profi ssionais que cuidam da saúde bucal.

As principais causas que podem levar ao aparecimento destas 
lesões são: o fumo, as bebidas alcoólicas e os traumatismos 
provocados por próteses mal adaptadas. 
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Lembre-se de que as próteses mal adaptadas podem machucar 
de maneira lenta, por muito tempo, e por isso podem provocar 
feridas que podem se transformar em câncer bucal.

Para prevenir é importante:
- Não fumar.
- Evitar bebidas alcoólicas em excesso.
- Fazer o autoexame, ou seja, estar sempre olhando se aparece 

alguma lesão na boca e se ela não cicatriza.
- Examinar as pessoas de sua comunidade.
- Encaminhar ao dentista se encontrar algo diferente.
- Observar pacientes com dentaduras (chapas ou perereca) mal 

adaptadas.

FIGURA 42: Câncer bucal - Foto: Welleschik
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SÍNTESE
Neste texto nós conversamos sobre uma parte específi ca do 

nosso corpo, que é muito importante para a nossa saúde: a boca. 
Vimos que a boca está associada a funções importantes, como a 
mastigação, a fala, a sucção, a deglutição, a respiração etc. Co-
nhecemos as principais estruturas que formam nossa boca, como 
gengiva, bochecha, lábios, palato, assoalho bucal, língua e dentes. 
Vimos que a boca está ligada a outras estruturas, como os múscu-
los e os ossos da face, que funcionam em conjunto para que pos-
samos nos alimentar, falar e sorrir. Também vimos que, dentre as 
estruturas da boca, os dentes têm um papel importante na nossa 
vida, pois iniciam o processo de digestão dos alimentos com sua 
função de cortar, picar e triturar os alimentos, para que eles pos-
sam ser deglutidos e digeridos.  Conhecemos todas as estruturas 
que formam o dente e quais são as suas funções.  Estudamos que 
em volta dos dentes existe o periodonto - que é formado por gen-
giva, ligamento periodontal e osso alveolar - que ajuda os dentes a 
se fi xarem no osso. Falamos, também, sobre os dentes de leite ou 
dentes decíduos e sua troca pelos dentes permanentes conforme a 
criança vai crescendo. Os primeiros dentes começam a nascer na 
boca quando a criança tem mais ou menos seis meses. Os dentes 
permanentes começam a aparecer aos seis anos de idade e devem 
fi car na boca por toda a vida. Aprendemos sobre as principais do-
enças bucais, como a cárie dentária, o abscesso dentário, a gengivi-
te, a doença periodontal e as lesões bucais. Finalmente, discutimos 
sobre a prevenção das doenças bucais e como o AIS pode atuar 
nesta importante tarefa. Vimos que o uso do fl úor, seja na esco-
vação diária ou através de aplicações regulares, é uma importante 
medida de prevenção a que toda a população deve ter acesso.
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