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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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BEM VIVER E  
SAÚDE MENTAL

neste texto vamos conversar um pouco sobre a qualida-
de de vida nas comunidades indígenas. A qualidade de 
vida está ligada a um sentimento de bem-estar com a 

própria vida. Esse sentimento depende da forma que a pes-
soa vê o mundo e de como ela lida com os acontecimentos 
de sua vida na comunidade, na escola, no trabalho, dentro 
de casa e na sociedade. Depende das condições de vida na 
comunidade, da possibilidade de viver conforme seus costu-
mes e crenças, do respeito e valorização da cultura, da possi-
bilidade de viver com saúde e com alegria. 

TEXTO 1

Em sua opinião, o que significa viver bem hoje em dia? Converse 
com os seus colegas a respeito disso e sobre as questões abaixo.
O que você acha que é importante, dentro da sua comunidade, 
para que as pessoas possam viver bem?
Dentro da comunidade, o que pode atrapalhar o sentimento de 
viver bem?
Quais os maiores problemas das pessoas que moram na sua 
aldeia? Como esses problemas atrapalham no bem viver?

ATIVIDADE PROPOSTA

Essas perguntas são importantes para nos ajudar a identifi car 
tanto os problemas e difi culdades que atrapalham a vida das 
pessoas, quanto as atividades e acontecimentos que ajudam a vida 
a fi car boa. Como cada pessoa e cada cultura é diferente uma da 
outra, sabemos que cada povo deve achar as respostas para os 
seus problemas dentro de sua própria cultura.

Por isso, faremos mais um exercício antes de continuarmos a 
nossa conversa.

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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Pergunte para alguma pessoa mais velha de sua comunidade 
sobre o que significa bem viver para ela e o que ela acredita que 
influencia no bem viver das pessoas da comunidade. 
Pesquise, nos conhecimentos tradicionais, como as pessoas 
cuidavam do bem viver na aldeia.
Traga um relato desta pesquisa e apresente em sala de aula.

ATIVIDADE PROPOSTA

Como falamos anteriormente, o bem viver das pessoas depende 
muito da cultura de cada povo, da regularização de seu território, 
das condições de vida, da situação ambiental e de sua história.  Por 
isso, cada povo e cada comunidade deve procurar as respostas 
para alcançar o bem viver.

Neste momento, vamos apresentar alguns conhecimentos que 
foram desenvolvidos pela cultura ocidental que nos ajudam a 
pensar e a cuidar do bem viver. Lembrando que, por ter sido criado 
em uma cultura diferente da cultura indígena, muitas coisas podem 
servir de conhecimento para vocês e outras podem não servir. 
Vocês devem aproveitar o conhecimento que for útil e somá-lo ao 
conhecimento tradicional que vocês já têm.

Nos últimos tempos, ouvimos falar de doenças em comunidades 
indígenas que estão ligadas ao sentimento e ao pensamento das 
pessoas. Algumas pessoas vivem com sentimentos e pensamentos 
ruins ou com pensamentos tristes, que trazem vergonha, infelicidade 
e ansiedade. Ouvimos, também, que muitas pessoas que fi cam 
com esses sentimentos por muito tempo podem acabar brigando 
com a família, usando muita bebida alcoólica ou adquirindo outras 
doenças – e por isso fi cam ainda mais tristes.

ATIVIDADE PROPOSTA
Você já viveu essa situação? Você conhece alguém que está 
passando por essa situação? Descreva a situação que você 
conhece e explique por que você acha que isso acontece.

Esse tipo de doença que está relacionada com o comportamento 
e com o sentimento das pessoas é classifi cado pela medicina 
ocidental como doença que pertence ao campo da Saúde Mental. 
Mas o que é saúde mental?
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Na sua cultura, o que as pessoas costumam fazer quando isso 
acontece? O que os especialistas tradicionais, como os pajés, 
dizem sobre esses sinais e sintomas, sobre esses sentimentos? 
Converse com seus colegas e pesquise em sua aldeia.

ATIVIDADE PROPOSTA

Podemos dizer que saúde mental é ter qualidade de vida 
emocional: se sentir bem diante da vida, conseguindo lidar com 
os desafi os e problemas do dia a dia. É cuidar do bem viver. Dessa 
maneira, a proposta do programa de Saúde Mental é ajudar as 
pessoas a se sentirem bem em suas vidas.

Todos os povos do mundo e todas as culturas desenvolvem 
maneiras próprias de entender o mundo, de lidar com os problemas 
e com as difi culdades da vida. Durante a vida são vários os desafi os 
e os aprendizados com que temos que lidar, desde quando 
nascemos até envelhecermos. Passamos a vida toda aprendendo 
e enfrentando desafi os. 

Em todas as etapas de nossa vida, vivemos muitas coisas alegres 
e também coisas que nos deixam tristes, com raiva, decepcionados. 
Muitas vezes, passamos por momentos difíceis e isso faz parte 
da vida. As vezes, uma situação difícil ou um problema nos faz 
aprender uma coisa diferente e mudar a nossa vida para melhor. 
Mas pode acontecer de, por algum motivo, a pessoa não conseguir 
mais seguir a sua vida direito. Ela pode ter difi culdades de fazer as 
coisas que antes fazia com tranquilidade, como trabalhar, cuidar 
dos fi lhos, cuidar dela mesma, tomar banho, participar de rituais. 
Ela pode até perder o gosto pela vida. Quando isso acontece pode 
ser um sinal de que a pessoa está doente e precisa de ajuda.

Nesses casos, a pessoa pode receber a ajuda de sua família, 
do seu cônjuge, dos seus amigos, das lideranças da aldeia e dos 
curadores, como pajés, rezadores, benzedores e raizeiros da 
comunidade.

Na cultura ocidental, há algumas situações em que é necessário 
procurar a ajuda de profi ssionais das equipes de saúde. Quando a 
comunidade ou o Agente Indígena de Saúde (AIS) identifi car que 
uma pessoa precisa de ajuda, deve também comunicar sua equipe 
e conversar sobre essa situação. 

A seguir, falaremos sobre alguns sinais das doenças mais comuns 
ligadas à saúde mental, segundo a biomedicina.
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DEPRESSÃO (GRANDE TRISTEZA)

DEPRESSÃO PÓS-PARTO 

A depressão não deve ser confundida com os sentimentos de 
tristeza, normais durante a vida. Quando perdemos algum parente 
ou quando brigamos com alguém que gostamos, por exemplo, é 
normal que fi quemos tristes. Essas tristezas, que fazem parte da 
vida, não são consideradas doença e fazem parte de um processo 
de aprendizagem, de mudanças de atitudes e de escolhas durante 
a vida.

A depressão é um estado de tristeza e desânimo que perdura 
por um período maior ao que seria considerado normal para 
determinada situação. Ela vem acompanhada de alguns sinais e 
sintomas:

• Sentimento de tristeza profunda. 
• Desânimo.
• Desinteresse por realizar atividades que antes eram agradá-

veis.
• Falta de sono ou sono em excesso.
• Falta de apetite. 
• Cansaço.
• Difi culdade de concentração.
• Pessimismo.
• Sentimento de culpa ou inutilidade.
• Pensamentos ruins.
•Vontade de morrer.

Esses são alguns sinais que, quando duram muito tempo, 
indicam que a pessoa está com difi culdade de seguir sua vida. E 
ela pode estar precisando de ajuda.

Para muitos povos indígenas esses sinais e sintomas são 
interpretados como perda da alma. Nesse caso, os pajés e a família 
são muito importantes para ajudar a solucionar o problema. Esses 
casos devem ser discutidos com toda a equipe de saúde, para que a 
pessoa receba os melhores cuidados, tradicionais e da biomedicina.

O nascimento de uma criança traz muitas mudanças para a 
família e principalmente para a vida da nova mãe. Além de ter 
passado nove meses da gestação com intensas transformações no 
seu corpo, com o nascimento do bebê, a situação de ter um ser 
humano totalmente dependente de si pode trazer uma sensação 
de insegurança muito grande para a nova mãe. 
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ANSIEDADE (MEDO EXAGERADO)

Sentimentos de tristeza, raiva, desespero e preocupação são 
comuns, além dos sentimentos de alegria e felicidade. É importante 
que a equipe de saúde esteja bem próxima dessa mãe e dessa 
família nessa fase difícil de adaptação, orientando-os em suas 
dúvidas e deixando-os mais seguros.

A depressão pós-parto pode estar presente quando sentimentos 
de tristeza, desolação, desânimo e culpa se estendem por um 
período prolongado. Muitas vezes, eles vêm acompanhados de 
um sentimento de repulsa pelo bebê. Quando isso acontece é 
necessário informar a equipe de saúde, imediatamente, pois essa 
mãe e essa família precisam de mais apoio para conseguir lidar 
com os novos desafi os. 

Algumas mães podem começar a ter esse sentimento de não 
querer mais cuidar do bebê em razão da falta de apoio da família, 
do abandono do lar pelo companheiro, pela falta de apoio da 
comunidade, pela falta de alimentos ou de uma casa para morar. 
Essa fase exige que a mãe concentre suas energias e forças para 
cuidar do bebê e para ir aprendendo a ser mãe. Dessa maneira, ela 
precisa receber apoio de outras pessoas e familiares para poder 
vivenciar essa situação com maior tranquilidade. Por isso, o apoio 
da família, da comunidade e da equipe de saúde é fundamental.

O sentimento de ansiedade também faz parte da vida das 
pessoas. Ele se assemelha aos sentimentos de medo, apreensão 
e alerta e aparece quando a pessoa se vê diante de algum perigo. 
Nessa situação, o coração dispara, bombeando mais sangue para o 
corpo, preparando para reações rápidas diante do perigo (como a 
fuga, por exemplo). 

A ansiedade pode se tornar um problema quando acontece 
em situações que antes não causavam medo, ou seja, quando a 
pessoa parece estar com um medo sem motivo ou quando ele é 
exagerado. Essa doença se mostra quando a pessoa passa a ter 
medo de situações que eram normais para ela, como andar na rua, 
falar com as pessoas. Esse medo leva a pessoa a se trancar em 
casa, a não sair e a não viver bem como vivia antes. São situações 
graves, pois prejudicam a vida e o dia a dia da pessoa e trazem 
muito sofrimento para ela e para sua família.
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Alguns sintomas desse adoecimento:
• Dor no peito, coração batendo forte e acelerado.
• Falta de ar.
• Dor de cabeça, tontura.
• Tensão muscular.
• Tremores.
• Suor em excesso.
• Dor e desconforto abdominal.
• Difi culdade para dormir.
• Calafrios.
• Sentimento de medo intenso.
• Sentimento de ameaça ou morte iminente.

Muitas pessoas têm difi culdade de falar sobre esses sentimentos 
e sintomas, por medo de serem rejeitadas. Dessa maneira, é 
importante que o AIS, junto com os outros membros da equipe de 
saúde, possa realizar atividades na comunidade ou com algumas 
famílias, como as rodas de conversa, aumentando a informação e 
diminuindo o preconceito. Assim, será possível ajudar as pessoas a 
não terem vergonha de pedir ajuda quando precisarem.

Há também outros tipos de doenças ligadas a uma mudança 
de comportamento da pessoa. São comportamentos que causam 
estranhamento nas pessoas que estão por perto, pois são 
considerados “esquisitos”. São comportamentos que mostram 
que a pessoa está confusa, atrapalhada, sem saber o que fazer e, 
muitas vezes, ela não consegue se comunicar direito. Podem ser 
alguns sinais:

• Agitação
• Confusão mental
• Conversa acelerada e difícil de entender
• Agressividade
• Ouvir vozes ou ver coisas perturbadoras
• Difi culdade para dormir
• Perder a noção do perigo – “não tem medo de nada”
• Machucar a si mesma

Todos esses sinais podem signifi car que a pessoa está em 
sofrimento mental grave e o problema do paciente precisa ser 
comunicado à equipe de saúde.

Alguns desses casos, geralmente entre os jovens, podem ser 
interpretados pelos pajés como feitiço ou mesmo um espírito ruim 
que trouxe a doença para a pessoa. 
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É sempre muito importante ouvir e conversar com os especialistas 
tradicionais sobre esses casos. 

Em casos mais graves, a pessoa terá que tomar algum remédio, 
que a ajudará a organizar melhor a sua vida, a fi car mais calma e a 
ter de volta o sentimento de bem viver.

Percebemos que o papel da comunidade é muito importante 
para ajudar a pessoa a viver melhor, assim como o da família e 
dos amigos. Quando percebemos que a pessoa está passando por 
momentos difíceis, tentamos fazer coisas que a ajudam a fi car bem 
e a evitar coisas que a deixam mal ou confusas.

ATIVIDADE PROPOSTA
Vamos contar a história do jovem Marcelo. Imagine que ele vive 
em sua comunidade. 
Marcelo tem 16 anos e mora com os avós e sua irmã na aldeia. 
Quando Marcelo ainda era um bebê o seu pai começou a usar 

muita bebida alcoólica e a ir muito para a cidade, até que um dia abandonou sua mulher 
e os filhos na aldeia e nunca mais voltou. Marcelo morava com sua mãe e sua irmã, 
porém, há três anos sua mãe faleceu. Depois disso, Marcelo e a irmã foram morar com 
os avós, que são bem idosos, mas que ajudam como podem. Depois da morte da mãe, 
Marcelo passou a ir frequentemente à cidade, onde os amigos começaram a oferecer 
bebida alcoólica e ele passou a consumi-la exageradamente. Depois, começou a levar 
bebida escondida para a aldeia e a ter um comportamento agressivo com os avós e com 
a irmã; começou a xingar e a bater neles. Marcelo também largou a escola da aldeia e 
não ajuda mais o avô a cuidar da pequena roça da família. Quando está bêbado fica 
agressivo e, quando não bebe, fica muito triste, só deitado.
Imaginando que o jovem Marcelo vive em sua comunidade, faça uma lista das coisas 
que atrapalham Marcelo no seu bem viver. Depois, faça outra lista apontando o que 
poderia ajudá-lo a voltar a se sentir bem.
Dentre o que foi apontado por vocês, o que a comunidade poderia fazer para ajudá-lo?

O que o AIS e os demais membros da  Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI)  
poderiam fazer para ajudá-lo? O que a família poderia fazer? O que ele mesmo poderia 
fazer para cuidar do seu bem viver?
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Todas essas situações deixam a pessoa e a família com um 
grande sentimento de fragilidade, pois é difícil saber o que fazer. 
Geralmente as pessoas fi cam com vergonha de falar sobre o seu 
problema e não pedem ajuda. Por isso, é importante que o AIS esteja 
atento e possa identifi car quando uma pessoa está precisando de 
ajuda. Há duas ferramentas importantes que podem ajudar no 
trabalho dos AIS:

• Vínculo de confi ança – quando estabelecemos uma relação 
de confi ança com outra pessoa. Quando as pessoas estão 
com algum problema de saúde, inclusive na família, muitas 
vezes elas fi cam tristes, confusas e também com vergonha e 
medo do preconceito. Por isso, muitas vezes, fi cam sozinhas 
e não pedem ajuda. Para a equipe conseguir ajudar é impor-
tante haver confi ança. Quando as pessoas confi am no AIS e 
sabem que ele as ajudará e que não contará para os outros o 
seu problema, elas podem se abrir e contar as preocupações 
e os problemas que enfrentam. Dessa maneira, é importante 
que TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE cuidem das in-
formações que recebem, que respeitem os segredos das fa-
mílias e que sejam profi ssionais de confi ança para as pessoas 
da comunidade. 

• Acolhimento – quando nos colocamos numa posição de aco-
lher o outro, ouvir o que ele quer dizer, com respeito e mani-
festando carinho com a pessoa. Acolhimento é ouvir a pessoa 
que está precisando de atenção. Muitas vezes, as pessoas 
estão confusas e tristes e quando podem contar suas preo-
cupações para alguém elas se sentem melhor.  Acolhimento 
é, também, poder dizer “boas palavras” para a outra pessoa, 
palavras que tragam sentimentos bons.

Dentro de sua cultura, quais ferramentas podem ajudar você, 
como AIS,  a auxiliar as pessoas e a comunidade a cuidarem do 
seu bem viver? Quem são as pessoas da comunidade que podem 
dizer boas palavras e que podem ajudar nestes casos?

ATIVIDADE PROPOSTA

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



SÍNTESE
• Cada comunidade e cada cultura têm o seu modo de viver 

e sabe desenvolver maneiras para alcançar o sentimento de 
bem viver. Sabemos que muitas coisas infl uenciam no senti-
mento de bem viver, como a história da comunidade, sua si-
tuação de vida, a regularização de suas terras, a possibilidade 
de viver segundo seus costumes e tradições e o respeito pelo 
seu modo de vida, sua saúde, sua família.

• A biomedicina, desenvolvida pela cultura ocidental, criou uma 
área de conhecimento que ajuda a cuidar do bem viver das 
pessoas. Essa área se chama Saúde Mental. A Saúde Mental 
ajuda a entender as mudanças no comportamento das pesso-
as, as mudanças ligadas aos sentimentos e pensamentos que 
atrapalham a vida da pessoa. Conhecemos alguns sinais que 
podem indicar quando a pessoa precisa de ajuda. É preciso 
fi car atento aos sinais de depressão, ansiedade, agitação e 
agressividade.

• As pessoas que sofrem e fi cam doentes precisam da ajuda de 
todos: da comunidade, da família, do AIS e da Equipe Multi-
disciplinar de Saúde Indígena (EMSI).

• Há duas ferramentas muito importantes no trabalho do AIS e 
da equipe em geral: estabelecer vínculo de confi ança com as 
pessoas e com a comunidade e saber conversar de maneira 
respeitosa e carinhosa com as pessoas.

• Cada cultura e cada comunidade pode encontrar e desenvol-
ver ferramentas para ajudar seu próprio povo a viver melhor.
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O USO DE BEBIDAS 
ALCOÓLICAS E OUTRAS 
DROGAS ENTRE 
JOVENS E ADULTOS

TEXTO 2

em muitas regiões do Brasil, os povos indígenas vivenciam si-
tuações de confl ito em relação ao seu território. Há Terras 
Indígenas muito pequenas, onde é difícil para a população 

manter sua sustentabilidade e há lugares em que os não indígenas 
disputam as Terras Indígenas e os recursos naturais nelas exis-
tentes. Os confl itos que ocorrem nessas regiões geralmente são 
violentos e colaboram para a desunião da família e da comunida-
de. A violência que cerca a comunidade indígena contribui para 
o aumento do uso de bebidas alcóolicas e de outras drogas, traz 
muitas doenças e problemas sociais, podendo ocorrer situações 
graves de violência, morte e suicídio. Um dos perigos que cercam 
os jovens e adultos em várias sociedades, indígenas e não indíge-
nas, é o consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas.
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disputam as Terras Indígenas e os recursos naturais nelas exis-
tentes. Os confl itos que ocorrem nessas regiões geralmente são 
violentos e colaboram para a desunião da família e da comunida-
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nas, é o consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas.

Juliana Claudia Leal Martins, Maria Cristina Cabral Troncarelli, Pablo Natanael Lemos, 
Raqueli Braga Flumian, Sofia Beatriz Machado Mendonça e Vânia Fernandes Rabelo.

O uso de substâncias que modifi cam o modo de perceber e sen-
tir a realidade sempre ocorreu, em todas as sociedades humanas. 
Elas são chamadas de substâncias psicoativas.

Em todas as sociedades humanas há o uso de substâncias 
psicoativas. O uso dessas substâncias pode ter diferentes objetivos, 
que variam de uma cultura para outra.  Em algumas sociedades, 
ele acontece em momentos específi cos, quando se realizam rituais 
sagrados, em momentos de alegria e comemoração ou de cura. 

O USO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS
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Algumas comunidades indígenas das Américas 
utilizam o tabaco e a folha de coca tanto em momentos 
de rituais espirituais quanto no dia a dia, para terem 
mais energia para o trabalho.  

No Nordeste do Brasil, por exemplo, observa-se o 
preparo da Jurema, que é uma bebida feita com a raiz 
de uma árvore da região, principalmente em rituais 
de cura. Rituais sagrados envolvendo a Jurema eram 
realizados pelos povos Potiguar e Tabajara, da Paraíba, 
muitos séculos antes da chegada dos portugueses. 
A ayahuasca, substância considerada sagrada por 
alguns povos indígenas e religiões brasileiras como o 
Santo Daime e a União do Vegetal, é usada há mais de 
4 mil anos. É uma mistura de duas plantas amazônicas: 
mariri e chacrona. Esta mistura, em geral, é usada 
em rituais sagrados, de comunicação com o mundo 
espiritual, para a cura, visões e para orientação das 
pessoas e comunidades.

FIGURA 2: Cultivo de folha de coca. Foto: Archivo, ABC Color.

Substâncias psicoativas são substâncias que agem no 
sistema nervoso central e provocam alterações no modo de 
sentir e perceber a realidade, alterando o grau de consciência 
e o estado emocional das pessoas.
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FIGURA 3: Mariri (à esquerda) e chacrona (à direita.)
Fotos: Domínio Público/ Dick Culbert . 

Entre várias comunidades indígenas do Brasil 
é comum o uso de uma bebida proveniente da 
fermentação da mandioca e do milho, que é chamada 
na língua portuguesa por diferentes nomes, como 
caxiri, caiçuma ou chicha. Essa bebida é usada em 
diferentes rituais, como festas, comemorações, 
mutirões de trabalho, e possui um teor alcoólico muito 
baixo, dependendo dos ingredientes e do tempo de 
fermentação.

FIGURA 4: Canoa de Caxiri - Fonte: Projeto Xingu
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ATIVIDADE PROPOSTA
Sua comunidade faz uso de alguma substância que altera a forma 
de perceber a realidade? Quando ela é usada? Quem pode usar?

Os indígenas brasileiros possuem conhecimento sobre muitas 
substâncias com o poder de mudar a percepção e seu uso 
permanece até hoje. Por muito tempo não houve relato de problemas 
relacionados ao uso dessas substâncias já que, em cada cultura, há 
regras que controlam seu uso e as ocasiões em que ocorrem, não 
atrapalhando o cotidiano da comunidade. Porém, após o contato 
com os não indígenas, muitas substâncias psicoativas diferentes 
passaram a ser usadas pelos indígenas, como a cerveja, a cachaça, 
o vinho, que são chamadas de drogas lícitas, e até mesmo a 
maconha, a cocaína e o crack, que são chamadas de drogas ilícitas.  

É importante perceber que essas outras substancias foram 
introduzidas na cultura indígena de maneira não ritualística, às 
vezes incorporada da mesma maneira como o não índio faz esse 
uso, que certamente pode causar diversos problemas de saúde 
(no corpo, e também na alma e na comunidade). E é sobre essas 
questões que devemos nos preocupar!

Drogas lícitas: substâncias que são permitidas para 
produção, uso e comercialização através da lei.

Drogas ilícitas: Substâncias que são proibidas por lei de 
serem produzidas, utilizadas e comercializadas.

As drogas lícitas e as ilícitas são facilmente encontradas nas 
cidades e, no caso das drogas ilícitas, o seu uso e comercialização 
são considerados crime e a pessoa que usa ou vende pode ir para 
a prisão. Observamos que a sociedade brasileira em geral vem 
enfrentando sérios problemas sociais e de saúde ocasionados pelo 
uso de drogas.

Você pode ler, no box abaixo, sobre os dados 
relacionados às mortes causadas pelas drogas 
lícitas e ilícitas no nosso país:
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Consumo de drogas legais e ilegais mata 8 mil pessoas 
por ano no País

Levantamento em sistema do Datasus mostra que álcool, fumo, psico-
trópicos e cocaína tiraram a vida de 40 mil brasileiros entre os anos de 
2006 e 2010

O uso de drogas matou 40.692 pessoas no País entre 2006 e 2010, 
uma média de 8 mil óbitos por ano. Estudo sobre mortes por drogas legais 
ou ilegais, registradas no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), 
do Ministério da Saúde, mostra que o álcool é o campeão na mortandade. 
O levantamento feito na base de dados do Datasus, obtido pelo Estado, 
informa que a bebida tirou a vida de 34.573 pessoas – 84,9% dos casos 
informados por médicos em formulários que avisam o governo federal so-
bre a causa da morte nesse grupo da população. Em segundo lugar apare-
ce o fumo, com 4.625 mortos (11,3%). A cocaína matou pelo menos 354 
pessoas no período. Feita pelo Observatório do Crack, da Confederação 
Nacional dos Municípios (CNM), a pesquisa aponta que, na comparação 
por gênero, há mais registros de morte de homens por álcool e fumo. Em 
cinco anos, 31.118 homens perderam a vida por causa da bebida. Outros 
3.250 morreram em casos associados diretamente ao cigarro. Na compa-
ração da devastação por Estado, os mineiros lideram as mortes por álcool, 
com 0,82 morte para cada 100 mil habitantes, seguidos pelos cearenses, 
com 0,77 morte/100 mil pessoas. Depois aparecem os sergipanos, com 
0,73/100 mil. São Paulo registra 0,53 morte para cada 100 mil habitantes. 
O levantamento da CNM revela que em São Paulo houve 1.120 vítimas do 
uso abusivo do álcool em 2006. Em 2010, porém, o sistema registra uma 
queda de 14% nas informações. O SIM alcança 979 pessoas mortas por 
consumo de bebida. O Estado que menos apresenta perda de vidas por 
álcool é o Amapá: quatro em 2006, dez em 2009 e cinco em 2010. 

Quando a causa do óbito é o fumo, o campeão de mortes de usuários 
é o Rio Grande do Sul. A taxa de óbitos pelo tabaco chega a 0,36 para 
cada 100 mil. A seguir aparecem Piauí e Rio Grande do Norte, ambos com 
0,33/100 mil. A duas principais drogas legalizadas no País, álcool e fumo, 
juntas, segundo o estudo, mataram 39.198 pessoas em cinco anos. – ou 
96,2% do total. Os técnicos da CNM alertam, no entanto, que os dados de 
2010 ainda são preliminares. A devastação pode ser maior. 

O preenchimento das fi chas para informação não é simples e o siste-
ma tem casos de mortes classifi cadas como óbito por substâncias psico-
ativas (480). São os casos nos quais é informado no formulário um código 
que junta mais de uma droga associada à morte. A Declaração de Óbito 
(DO) é composta por 9 blocos e 62 variáveis que apontam causa e local 
da morte. O preenchimento é de responsabilidade do médico, conforme 
estabelecido pelos Conselhos Federal e Estadual de Medicina, diz o estu-
do. Para o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, há uma urgente necessi-
dade de combater o problema das drogas nos municípios. “E não se está 
fazendo isso. O problema estoura é nos municípios”, afi rma. Ziulkoski diz 
que a média de cerca de 8 mil óbitos, encontrada no SIM, é um número 
subestimado. “Não há uma cultura de informação dos médicos”, acres-
centa. Para ele, “o País precisa ver que a política de prevenção do uso 
de drogas é precária”. O estudo abrange 2 mil municípios. “A situação é 
alarmante.” Para o vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo (Cremesp), Mauro Aranha, o problema é bem maior. 
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“Há aí uma clara subnotifi cação das mortes”, afi rma. Segundo ele, o go-
verno precisa melhorar a logística nos municípios para que os médicos 
possam informar os dados reais. “Isso é fundamental para que se possa 
trabalhar políticas públicas sobre drogas”, defende Aranha. Pesquisando 
nas bases de dados do Datasus, técnicos do CNM elaboraram também 
uma lista com os 50 municípios com maiores taxas de mortalidade por 
drogas. No caso da mapa das mortes por álcool, Minas Gerais tem 23 
municípios, Paraná, 9, e São Paulo, 5. Quando a conta do dano causado 
pelo cigarro é feita na lista de 50 municípios, o Rio Grande do Sul se des-
taca com 17, seguido de Minas, com 7, e Santa Catarina com 6. São Paulo 
tem 2 municípios na lista dos 50 com maior incidência de mortes por 
fumo. Em nota, o Ministério da Saúde explica que os números de 2010, 
divulgados pelo estudo, podem sofrer ajustes. De acordo com a nota, 
entre 2006 e 2009 foram notifi cados 31.951 óbitos com causa básica 
de consumo de álcool, fumo e substâncias psicoativas (como cocaína 
canabinoides e alucinógenos). Os dados do SIM são fornecidos pelas se-
cretarias estaduais e municipais de Saúde e gerenciados pelo ministério. 
Os óbitos de 2011 só serão conhecidos no fi nal do ano. “O Ministério da 
Saúde vem desenvolvendo um conjunto de ações para aperfeiçoar o re-
gistro de óbitos no País, assim como a qualidade das informações. Uma 
das medidas foi a intensifi cação de registros de óbitos por causas mal 
defi nidas (parada cardíaca, por exemplo), que caiu de 15% (2004) para 
7,8% (2011)”, diz a nota. Outra medida adotada foi a criação, em 2006, 
da rede nacional do Sistema de Verifi cação de Óbitos, utilizado para a 
identifi cação das causas de mortes naturais. “Com isso”, argumenta o 
governo, “houve ampliação da notifi cação no País, por meio do SIM. O 
sistema capta atualmente 94% dos óbitos ocorridos no território nacio-
nal. Esse porcentual está acima do padrão internacional (90%)”.

FONTE: http://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral,consumo-de-drogas-
legais-e-ilegais-mata-8-mil-pessoas-por-ano-no-pais,831451

Existem substâncias que agem tão fortemente no pensamento 
das pessoas que elas perdem o controle do que estão fazendo e 
podem tomar atitudes exageradas, que não tomariam se não 
tivessem utilizado a substância. Por exemplo, pessoas que, quando 
utilizam muita bebida alcoólica, fi cam agressivas e brigam por 
qualquer motivo. Esse é um exemplo de quando a substância 
psicoativa, neste caso a bebida, modifi ca a forma da pessoa sentir 
e perceber a realidade, infl uenciando em suas ações.

Muitas pessoas, quando consomem bebida alcoólica, por 
exemplo, começam a falar muito, fi cam risonhas, têm um 
comportamento diferente do dia a dia. Outros tipos de drogas 
podem contribuir para que a pessoa tenha visões ou ouça vozes, 
por isso que se diz que essas substâncias provocam alterações no 
modo de perceber e sentir a realidade.

As drogas acabam trazendo muitos problemas para a vida das 
pessoas, pois elas deixam de cuidar de sua vida e passam a se 
comportar de maneira muito diferente, machucam a si mesmas, as 
outras pessoas e fi cam doentes. 
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Por outro lado, há drogas que são utilizadas de certa maneira 
que não trazem problemas para vida das pessoas. Trazer problema 
ou não depende de como a pessoa usa.

Na sua comunidade há pessoas que usam drogas licitas ou 
ilícitas? Quais? Elas trazem alguma mudança na vida da pessoa, 
da família e da comunidade? Quando ela traz mudanças boas? 
Quando ela traz mudanças ruins?

ou não depende d

ATIVIDADE PROPOSTA

Algumas das substâncias psicoativas que vimos podem causar 
o que chamamos de dependência.

Dependência é um estado no qual a pessoa utiliza a droga de maneira 
contínua ou periódica em busca dos seus efeitos ou para amenizar sensações 
ruins que sente quando fi ca um tempo sem usar. A pessoa não consegue fi car 
sem usar aquela droga ou substância. A dependência é caracterizada por 
um sentimento de necessidade da substância que leva a pessoa a utilizá-la 
mesmo que ela perceba as consequências ruins do seu uso. 

FIGURA 1: uso de bebida 
alcoólica

A dependência pode ser física, psicológica ou social. Ela é física 
quando o corpo sente a falta da substância e apresenta sintomas 
desagradáveis ou até a síndrome de abstinência, que pode ser 
muito grave e deixar a pessoa agressiva. A pessoa fi ca fi ssurada e 
quer usar aquela droga de qualquer jeito.
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A dependência leva a pessoa a utilizar uma dose cada vez maior 
da droga para sentir os efeitos bons que sentiu em sua primeira vez 
de uso e, assim, ela vai aumentando o consumo. A dependência 
psicológica e social está ligada aos motivos e ao contexto que levam 
a pessoa ao uso da droga. Isso varia de pessoa para pessoa e de 
cultura para cultura. Percebemos que a situação de vida da família 
e da comunidade infl uenciam muito no modo como a pessoa utiliza 
as drogas. As situações que envolvem brigas, tristezas e violência 
infl uenciam os jovens a ter mais problemas com o uso de drogas.

Na sua comunidade, entre os jovens e adultos, o que você acha 
que motiva as pessoas a usarem drogas?
Faça uma pesquisa em sua comunidade, converse com os jovens, 
homens e mulheres, e pergunte quando começaram a beber ou 
usar outras drogas. Esta pesquisa pode ajudar a entender o 
problema e a levantar propostas de enfrentamento junto com 
a comunidade. 

ATIVIDADE PROPOSTA

Muitas vezes a bebida alcoólica ou outra droga entra na vida da 
pessoa pela mão de algum parente ou amigo. Às vezes a pessoa 
começa a usar aquela bebida ou aquela droga para experimentar, 
para fazer parte ou para ser aceita em um grupo. Em um primeiro 
momento, essas substâncias podem trazer uma sensação de alívio 
e bem-estar. Mas depois podem começar os efeitos ruins no corpo, 
na vida familiar e na comunidade. 

Quando a pessoa fi ca dependente de algum tipo de droga, passa 
a não controlar mais a sua vontade e o uso da droga se torna o 
principal foco de sua vida. Ela fi ca doente, não quer mais cuidar 
dela mesma e da família, não quer mais trabalhar ou ajudar a 
comunidade. Algumas pessoas podem fi car nervosas, violentas e 
provocar brigas. Muitas pessoas relatam que perdem a memória e 
não lembram o que fazem; quando percebem que foram violentas ou 
brigaram com alguém da família sentem muita vergonha e tristeza. 

Síndrome de abstinência: acontece quando a pessoa que 
já desenvolveu dependência interrompe o uso da droga ou 
diminui muito sua quantidade de uso habitual. Apresenta-
se através de sensações desagradáveis, como tremores, 
suor, coração disparado, irritabilidade, confusão, chegando 
a causar alucinações ou levar à morte, dependendo da 
substância e do grau de dependência estabelecido.
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Por esses motivos, o uso de drogas, nas aldeias nas cidades têm 
trazido muitos problemas para as comunidades e toda a sociedade.

Quando a pessoa está nessa situação de dependência, na 
qual ela não consegue mais controlar ou parar o uso das drogas, 
mesmo ela trazendo muitos problemas para sua vida e para sua 
comunidade, provavelmente essa pessoa e sua família vão precisar 
de ajuda para superar essa situação. Nesse momento é importante 
que tanto a Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI) 
quanto a comunidade e a família ajudem a pessoa, pois, por mais 
que a pessoa queira, é difícil sair dessa situação sozinha. 

Mas atenção: Ajudar essa pessoa não é faze-la parar 
imediatamente com as drogas que usa, mas ir auxiliando-a a 
perceber o contexto do uso (porque ela usa, qual o efeito bom 
que ela procura com o uso daquela substância), as questões que o 
abuso da droga tem gerado para si e para a comunidade (o que tem 
trazido de bom e o que tem trazido de ruim para si, para sua família 
e para a sua comunidade), ajuda-la a encontrar novas maneiras de 
se sentir bem, de se sentir importante e também outras atividades 
que façam sentido na vida dela. Esse cuidado poderá ajuda-la a 
encontrar outras formas de ter alívio e bem estar em sua vida que 
possam substituir o uso da droga.

Os problemas relatados acima já aconteceram com alguém que 
você conhece? Discuta essa situação com os seus colegas.

ATIVIDADE PROPOSTA

Vamos conhecer um pouco mais sobre as drogas mais comuns:

DROGAS LÍCITAS
O TABACO

FIGURA 5: Fumante. 
Fonte: https://
pixabay.com/
pt/tabagismo-
fumo-cigarro-
homem-1026559/  
imagem de domínio 
público CC.
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O uso do tabaco acontece há mais de 1.000 anos a.C. e sempre 
foi utilizado pelos povos indígenas das Américas com fi ns curativos. 
Muitos povos usam o tabaco para poder se comunicar com o 
mundo espiritual, para encontrar as respostas para o tratamento 
das pessoas. 

As sociedades não indígenas também utilizam o tabaco em 
momentos cotidianos ou recreativos. A partir da década de 
1960, pesquisas científi cas comprovaram que o uso do tabaco 
colabora para o aparecimento de doenças, como o câncer, e que 
causa dependência. Existem várias formas de usar o tabaco, em 
diferentes tipos de cigarros, cigarrilhas, cachimbos e charutos. 
Mesmo os cigarros: existem aqueles que são feitos à mão e os que 
são industrializados. 

Nesse caso, os cigarros industrializados têm, dentro deles, 
muitas outras substâncias além do tabaco, que também trazem 
malefícios à saúde das pessoas.  

Efeitos imediatos do tabaco: no primeiro momento o seu uso 
deixa a pessoa mais alerta e ativa, diminui a fome e a ansiedade.

Efeitos a médio ou longo prazo do tabaco: se for usado 
cotidianamente por um longo período de tempo, ele prejudica 
vários órgãos do corpo, causando doenças respiratórias, facilitando 
a ocorrência de infartos, hemorragias, câncer e infecções.

FIGURA  6: Efeitos do tabagismo nos dentes. Foto: Rui Arantes.
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FIGURA  7: Efeitos do tabagismo nos pulmões. Foto: Science & Health Education 
Partnership (SEP).

A BEBIDA ALCOÓLICA
O álcool é uma substância presente em algumas bebidas. Ele é 

produzido através de um processo de fermentação ou destilação 
de vegetais ou frutas.

Fermentação é o processo no qual alguns vegetais ou 
frutas, através da ação de micro-organismos, se decompõem, 
produzindo o álcool. Por exemplo, o processo de fermentação 
da mandioca ou do milho produz o caxiri ou caiçuma; a 
fermentação da cevada produz a cerveja.

Destilação é o processo em que o líquido resultante da 
fermentação é aquecido, separando-se da água, para alcançar 
uma maior concentração de álcool. Por exemplo, a destilação 
da cana de açúcar produz a pinga, também chamada de 
cachaça; assim como a destilação da cevada produz o uísque.

Esses diferentes processos produzem quantidades diferentes de 
álcool: as bebidas destiladas concentram uma maior quantidade 
de álcool, o que deixa a bebida mais “forte”.
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Os efeitos do álcool no organismo dependem da quantidade de 
bebida ingerida, do tipo de bebida e do corpo de cada pessoa. Os 
homens, por serem geralmente maiores do que as mulheres, são 
mais resistentes, ou seja, demoram mais para sentir o efeito do 
álcool.

Efeitos imediatos do álcool:
- No primeiro momento, o álcool tem um efeito estimulante: a 

pessoa fi ca mais alegre, mais agitada, mais falante e se sen-
te muito bem. Algumas pessoas gostam desta sensação para 
tirar a vergonha, principalmente quando estão entre pessoas 
que não conhecem ou para paquerar ou para falar em público.

- Se a pessoa continua a beber, no segundo momento, o álcool 
tem um efeito depressor: a pessoa fi ca mais lenta, perde a 
rapidez para reagir, sente muito sono, começa a falar com di-
fi culdade (língua enrolada), perde a vergonha de falar e fazer 
as coisas e pode fazer coisas ruins. A pessoa começa a perder 
o controle do seu corpo e das suas atitudes e pode fi car vio-
lenta.

- Se a pessoa bebe muito, ela começa a não enxergar direito, 
não tem mais controle de suas atitudes, podendo fazer coi-
sas que depois a deixarão com vergonha, perde a memória 
das coisas que acontecem, pode perder as forças e desmaiar, 
pode até entrar em coma e morrer.

Sobre isso, temos um depoimento importante de um professor 
indígena.

Leiam este depoimento em grupos e conversem com seus 
colegas sobre os motivos pelos quais os indígenas costumam 
beber e como isso interfere ou pode interferir na comunidade. 

g

ATIVIDADE PROPOSTA

MINHA EXPERIÊNCIA E AS TRÊS FASES DA 
BEBIDA: DO MACACO, DO LEÃO E DO PORCO
* Depoimento de um professor indígena

Eu também queria falar sobre a minha experiência. Queria 
dizer que é muito bom aprender e ensinar para nossos parentes.   
Eu também já fui alcoólatra. 
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Muitas pessoas falaram os motivos que levam os índios 
a beber, mas eu acho que até agora ninguém falou os 
motivos que me levaram a beber. 

Eu tinha 20 anos quando comecei a beber. O motivo 
porque eu comecei a beber foi a vergonha. Eu tinha muita 
vergonha, sempre ia aos bailes, mas nunca tinha dançado 
até os 20 anos. Tinha vontade de dançar, via os amigos e 
os primos todos alegres, dançando com as mulheres. Eu 
não tinha coragem de chamar uma mulher para dançar. 
Eu ainda não era casado. Eles perguntavam se eu queria 
dançar, eles viam que eu queria dançar, mas eu tinha 
vergonha. Eles falaram para mim que, para perder a 
vergonha, eu tinha que beber.

A partir disso, perdi a vergonha e comecei a dançar. 
Mas eu gostei muito da conversa e da orientação de um 
professor. Foi num curso que esse professor chegou para 
explicar para a gente sobre o alcoolismo e as doenças que 
ele causa. Ele explicou que a bebida tem três fases, que 
são a fase do macaco, a fase do leão e a fase do porco. E 
eu guardei aquilo na minha cabeça. 

Primeiro veio a fase do macaco. Eu tomei, fi quei alegre, 
brinquei com todo mundo e não tive encrenca com 
ninguém. Eu bebia e meus primos gostavam de mim. 
Sempre eles queriam beber só comigo. Eu bebia, mas não 
tinha encrenca com ninguém. Eu bebia tranquilo, sempre 
eles queriam me convidar para beber e eu ia sempre. 
Depois, eu peguei a fase do leão. Numa festa, fi zeram uma 
fogueira perto do clube e começamos a dançar. A gente já 
tinha bebido e teve uma hora que comecei a brigar com o 
meu cunhado, com quem eu tinha mais amizade.

Quando eu cheguei em casa, pensei em largar a bebida, 
mas logo pensei nos meus companheiros. É divertido. Eu 
tomo e já estou me divertindo com os meus colegas. Eu 
pensei assim. 
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Então, eu não pensei em parar e continuei bebendo. 
Nisso, já entrou a minha família. Minha mulher não gostava 
da bebida. Não gostava que eu tomasse. Eu já começava a 
brigar com ela. 

Eu era professor e sofri muito com a bebida. Quando eu ia 
receber meu pagamento na cidade, com o meu primo, nós 
gastávamos tudo em cerveja. Não pagava nem as contas 
que tinha no comércio. Daí eu chegava em casa e minha 
mulher perguntava: “E as coisas que você comprou?”. Eu 
falava que o pagamento não tinha saído. Só enrolava e 
ela acreditava. Tudo que eu ganhava, gastava em cerveja. 
Tudo em bebida. Chegava em casa falava que não tinha 
recebido nada. Minha mulher via que eu estava bêbado e 
aí eu inventava uma história.

Muitas vezes foi assim. Gastava todo o meu dinheiro 
em bebida, daí ela brigava comigo. Um tempo depois ela 
foi embora. Nós tínhamos duas meninas. Na época, nos 
primeiros meses em que eu comecei a trabalhar, eu comprei 
uma televisão e um aparelho de som. Eu não tinha nada, 
comprei e coloquei na casa. Quando ela quis ir embora 
e levar as coisas, eu falei para ela: “Se você for embora, 
pode ir, mas não vai levar nada de casa não”. Daí ela falou: 
“Eu levo, porque é meu direito e é das duas crianças”. Eu 
não deixei ela levar. Então, eu peguei a televisão e o rádio 
e joguei no chão. Aí pensei: “Eu sou um professor e as 
pessoas estão vendo. Eles vão pensar: o que será que o 
professor tem? ”

No começo, eu bebia só no fi nal de semana. Dormia 
bem e na segunda-feira eu ia trabalhar normalmente. 
Mas a bebida foi me pegando até no meio da semana. Eu 
comecei a beber e no outro dia cedo tinha que dar aula. Eu 
ia com aquele olho todo vermelho. Eu comecei a pensar no 
exemplo que eu estava dando para os meus alunos. 
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Foi bom eu pensar um pouco nisso, porque já fazia uns 
três anos que eu estava bebendo. Eu pensei na minha 
mulher e nas crianças, que tinham ido embora. Pensava 
e bebia de novo. Teve um dia que eu bebi e fui na casa da 
minha sogra. Comecei a chorar lá na porta da casa dela.

Na última vez que eu bebi, fui com meu primo num bar e 
compramos dois litros de pinga. Daí nós fomos para aldeia 
e, quando nós chegamos, não senti mais nada, porque 
tinha bebido demais. Eu acordei no outro dia de manhã, 
mas não lembrava o que tinha acontecido. Nesse dia 
tinha uma festa na minha aldeia. Eu já estava na fase do 
porco. Eu cheguei, fui no banheiro e pensei: “Vou lavar o 
rosto para ir para festa”. Fui no banheiro, peguei a água e, 
quando comecei a lavar, senti meu rosto ardendo. Quando 
olhei no espelho, vi que o meu rosto estava todo esfolado. 
Não tinha um lugar que não estava esfolado. Depois 
disso, eu falei: “Eu vou parar”. Eu fi cava ruim por causa da 
bebida e ia dar aula daquele jeito. Daí eu disse assim: “Eu 
vou parar”. Depois de alguns dias a mulher voltou e hoje 
estamos felizes. Eu acho que até o corpo físico da pessoa 
muda. Eu estava bem feio. A mulher fala para mim que 
eu mudei muito. Meu rosto mudou. Mas uma coisa que 
me ajudou foi essa palestra do professor. Depois disso, eu 
pensei em beber novamente, porém pensei que depois que 
eu parei de beber, voltar a beber de novo é pior. Até hoje 
eu penso que essa conversa com esse professor foi muito 
importante para mim. Então, essa foi a minha experiência.

Efeitos do álcool a médio ou longo prazo
Além dos efeitos agudos relacionados ao uso da bebida alcóolica, 

o uso contínuo do álcool durante a vida pode trazer muitas doenças 
graves, pois vários órgãos do corpo vão sendo afetados pela 
grande quantidade de álcool no sangue. As principais doenças são: 
hipertensão, infarto, câncer, hepatite, cirrose hepática, ulceras, 
gastrite, lesões no cérebro.
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FIGURA 9: efeitos do álcool a médio ou longo prazo

Além das doenças do corpo, o uso do álcool é uma das maiores 
causas de acidentes e violência. Grande parte dos acidentes de 
carro é causada por pessoas que dirigem depois de ingerir bebida 
alcoólica. Muitos casos de violência contra a mulher e muitos casos 
de morte e assassinatos também são causados por pessoas que 
beberam grande quantidade de álcool e perderam o controle dos 
seus atos. Muitos desses problemas vêm acontecendo também 
dentro das comunidades indígenas ou nos municípios do entorno. 
Observa-se, por exemplo, a grande utilização de bebidas com alto 
teor de álcool, como as bebidas destiladas. Em alguns lugares 
essas bebidas fortes têm sido misturadas com bebidas tradicionais 
utilizadas em festas e no dia a dia, como o caxiri, e têm trazido 
grandes problemas para a comunidade

Álcool e gravidez
Quando a mulher está grávida, o uso do álcool prejudica muito 

o seu bebê. A bebida que a mãe toma passa para o bebê. Se ela 
tomar a bebida com muita frequência ou todos os dias, seu fi lho 
pode nascer com um problema que se chama síndrome fetal pelo 
álcool.

Essa doença pode causar algum tipo de defi ciência ou 
deformidade no bebê, ele pode ter difi culdade para crescer 
saudável como as outras crianças e ter difi culdade para aprender. 
Quando nascem, os bebês de mães alcoólatras comem e dormem 
pouco, parecem irritados e nervosos e muitas vezes têm tremores. 
Por isso, as mulheres não devem beber quando estão grávidas.

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



DROGAS ILÍCITAS
MACONHA
A maconha provém de uma planta chamada Cannabis, que 

possui propriedades psicoativas e seu principal uso é através 
do fumo. É considerada uma droga perturbadora, pois provoca 
distorções na percepção da realidade, como alucinações.

Efeitos imediatos: no primeiro momento seus efeitos são 
relaxamento, risadas sem motivo, mudanças na percepção do 
tempo, alucinações. Os olhos fi cam vermelhos, a boca fi ca seca e 
o coração dispara.

Efeitos a médio ou longo prazo: se a pessoa usa maconha com 
frequência e durante muito tempo, ela pode sentir ansiedade, 
angústia, medo, tristeza, depressão, problemas de memória, 
difi culdade de se concentrar e de realizar trabalhos que exijam 
atenção. Também pode ter asma, bronquite, hipertensão e câncer.

SOLVENTES
Os solventes são substâncias fortes e tóxicas que têm o poder 

de dissolver (desmanchar) outras. Elas estão presentes em muitos 
produtos do dia a dia, como a gasolina, o querosene, os esmaltes, as 
acetonas (removedores de esmaltes), a cola de sapateiro, as tintas 
e o lança perfume. São substâncias que evaporam com facilidade e 
por isso são utilizadas como droga quando são inaladas pela boca  
e pelo nariz. 

Efeitos imediatos:
- No primeiro momento a pessoa se sente agitada e depois 

sente muito sono. Sua percepção das coisas fi ca modifi cada, 
pode ouvir vozes ou ver coisas que não existem.

- A pessoa pode sentir também: irritação no olho e na garganta, 
tosse, náusea, vômito, diarreia e difi culdade de fi car em luga-
res que têm claridade. 

- O uso dessas substâncias também pode causar morte súbita: 
a pessoa pode morrer repentinamente. Isso acontece porque 
ela para de respirar.

Efeitos de médio ou longo prazo: o uso contínuo dessas subs-
tâncias prejudica todo o corpo: cérebro, pulmão, coração, múscu-
los e pode desencadear muitas doenças, como depressão, insufi ci-
ência renal e pulmonar, hepatite tóxica, lesões cerebrais, fraqueza 
nos músculos. 

O USO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS E OUTRAS DROGAS ENTRE JOVENS E ADULTOS  39



O uso dessas substâncias por mulheres grávidas causa malfor-
mação nos bebês.

COCAÍNA
A cocaína é uma substância extraída da folha de um arbusto 

(coca) que existe principalmente na Bolívia, no Peru e na Colômbia. 
Ela é considerada uma droga estimulante, pois provoca agitação, 
excitação e insônia. As folhas de coca costumam ser mascadas 
pelos habitantes desses países para terem mais energia e força 
para trabalhar. A coca sempre foi usada pelos povos andinos, 
povos que vivem na cordilheira dos Andes, na América do Sul, 
na forma de folhas. Os não indígenas pegaram as folhas de coca, 
queimaram e misturaram com substâncias químicas, fazendo a 
droga chamada cocaína, que é um pó que é aspirado ou injetado 
na veia. Com a mistura de substâncias químicas, na forma de pó, é 
uma droga muito perigosa, que possui efeitos fortíssimos e em um 
curto espaço de tempo.

Efeitos imediatos: euforia, sensação de alegria, grandiosidade 
e poder. Estado de alerta, irritabilidade, agitação, suor, calafrios, 
convulsões, visões e alucinações.

Efeitos a médio ou longo prazo: mudança de comportamento, 
timidez excessiva, depressão, ansiedade, infarto, convulsão, 
acidentes vasculares cerebrais, diminuição da concentração e da 
memória, impotência sexual e pneumonia grave. O uso de cocaína 
também pode defl agrar doenças psiquiátricas que estavam 
escondidas na pessoa. O uso da cocaína na gravidez pode causar 
problemas no desenvolvimento e até a morte do bebê.

CRACK
O crack é a cocaína na forma sólida ou em pedra e é fumado em 

cachimbos. Ele produz efeitos rápidos e intensos que duram de três 
a dez minutos.

Efeitos imediatos:
- No primeiro momento a pessoa sente intenso prazer e euforia, 

acompanhados da sensação de poder. Fica agitada, sem sono 
e sem fome. Quando está sob o efeito da droga fi ca muito 
irritada e pode agir com violência.

- O efeito da droga é muito rápido e por isso ela facilmente pro-
duz dependência.
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- Em doses muito altas causa convulsões, coma, parada respi-
ratória e morte.

Vamos observar a seguinte reportagem:

Cresce o uso de álcool e drogas entre índios de RR, diz Con-
selho Indígena

“Consumo de álcool e drogas causa mortes”, diz coordenador do CIR. Para 
antropólogo, uso das substâncias desestrutura comunidades.

O consumo de álcool e drogas está crescendo entre índios das comunidades 
do estado”, afi rma o coordenador do Conselho Indígena de Roraima (CIR), Ival-
do André. Segundo ele, o problema atinge diversas etnias, tem incidência entre 
jovens e resulta em violência. Para o antropólogo Luis Ventura, a disseminação 
no uso das substâncias desestrutura as comunidades e pode ter relação com 
descaso do governo e contato excessivo entre índios e não-índios.

De acordo com um relatório do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) 
divulgado na quinta-feira (17), seis mortes de indígenas foram registradas em 
Roraima durante o ano de 2013. Para André, o índice de consumo de maconha 
e de ácool é um dos motivos que levaram ao número. Ele afi rma que a violência 
em geral, inclusive os homicídios são consequências do alcoolismo.

“O álcool faz a violência aumentar, porque os indígenas não têm o hábito de 
ingerir bebidas feitas pelos brancos e aí eles acabam perdendo o controle dos 
próprios sentidos. Somente no mês passado, por exemplo, pai e fi lho morreram 
em uma localidade do estado. Ambos ingeriram bebida alcoólica e se desente-
deram”, ressaltou o coordenador.

Ele alega ainda que o alcoolismo e o vício em entorpecentes atinge todas 
as etnias do estado, mas é maior entre as comunidades que fi cam próximas 
de Boa Vista, dos outros 14 municípios do estado e, sobretudo, daqueles que 
fazem fronteira com os países vizinhos. “Se há cidades perto, a compra das 
drogas fi ca mais fácil, por isso que as comunidades que fazem fronteira com a 
Guiana Inglesa e com a Venezuela são as mais afetadas”, comentou.

Garimpeiros - Sustentando as afi rmações do coordenador do CIR, o vice-
-presidente da Hutukara Associação Yanomami, Maurício Yekuana, vai além 
e afi rma que o consumo de álcool e de drogas na Terra Indígena Yanomami é 
causado pela presença ilegal de garimpeiros na região.

“Os garimpeiros entram ilegamente e levam bebida alcóolica e drogas para 
os jovens indígenas. Eles [garimpeiros] querem que os homens indígenas tra-
balhem para eles e que as mulheres das comunidades se prostituam. Para isso, 
fazem os índios beberem e usarem maconha”, relatou Yekuana.

Ainda conforme o vice-presidente, a falta de fi scalização colabora para o 
problema. “Tem que ter presença de policiais nas fronteiras da Terra, porque 
sem eles os garimpeiros não nos respeitam”.

Apesar das denúncias dos indígenas, ainda não foram feitos levantamentos 
para mapear o uso das substâncias nas comunidades, mas a expectativa, con-
forme Yekuana, é que esses dados sejam registrados até dezembro de 2014. 

“Precisamos levantar os dados de consumo de álcool e drogas para que pos-
samos combater o problema, Por isso, nós faremos esse mapeamento entre as 
comunidades durante o segundo semestre deste ano”, frisou.

Impactos - De acordo com o antropólogo Luis Ventura, o uso de álcool e de 
drogas por parte dos indígenas não é uma situação recente. 
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Ele defende que a disseminação do consumo é refl exo de um contato nega-
tivo e perverso entre índios e não-índios.

“É bastante claro que a disseminação das drogas entre os índios escapa ao 
controle da comunidade e causa danos pessoais, violência, mortes, fragilidade 
dos laços emocionais e desunião”, explicou o especialista.

Ele acrescentou que o consumo pode ser resultado de defi ciências nas in-
terveções governamentais dentro das comunidades. “Desânimo, carência e 
ausência de atenção do poder público juntamente com os interesses externos 
por parte de empresários, garimpeiros e exploradores são fatores que podem 
ter contribuído para a popularização do álcool e das drogas”, enfatizou o antro-
pólogo.

Funai - Contatado pelo G1, o coordenador da Frente de Proteção Etnoam-
biental Yanomami e Yekuana da Fundação Nacional do Índio, João Catalano, 
destacou que os problemas relatados pelos indígenas só podem ser combati-
dos se houver intervenção do estado nas áreas afetadas.

“A Funai não pode trabalhar sozinha. É necessário que a Segurança Pública, 
a Educação e a Saúde de responsabilidade do estado atuem dentro das comu-
nidades indígenas. Sem isso, é difícil lidar com a situação, pois a Funai não pode 
atuar em todas essas áreas”, destacou Catalano.

FONTE: http://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2014/07/cresce-o-uso-de-alcool-e-
drogas-entre-indios-de-rr-diz-conselho-indigena.html

Você conhece essas substâncias?   Qual você já viu na sua 
comunidade? O uso de álcool e outras drogas é um problema na sua 
comunidade? Por quê? E nas cidades vizinhas?
Faça um desenho ou uma dramatização com os colegas mostrando 
quais são esses problemas. Converse sobre essas questões com os 
seus colegas.

ATIVIDADE PROPOSTA

Hoje, o uso de álcool e outras drogas causa muitos problemas 
para todas as sociedades. Para muitas comunidades indígenas, este 
já é um problema que tem trazido situações graves de violência e 
morte.

Sabe-se que o consumo de álcool e drogas entre as comunidades 
indígenas está relacionado a muitas questões, como a história e 
o tempo de contato com a sociedade não indígena; o contato e a 
proximidade da comunidade com a cidade; os confl itos relacionados 
à questão da terra, dentre outras.

Quando a pessoa, jovem ou adulto da sua comunidade, está 
usando alguma dessas substâncias e não consegue mais controlar 
ou parar o seu uso, ela muitas vezes sofre preconceito das pessoas 
que a consideram “vagabunda” ou “preguiçosa”. 
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Na realidade, a dependência química traz muito sofrimento para 
a pessoa e ela, muitas vezes, não consegue diminuir ou parar o 
consumo de drogas sem ajuda. Neste caso, o apoio da família, da 
comunidade e a ajuda dos profi ssionais da EMSI são fundamentais 
para que a pessoa se recupere.

A juventude, tanto indígena quanto não indígena, está muito 
vulnerável ao uso prejudicial dessas substâncias. Para trabalhar 
com esse tema, é muito importante investigar e conhecer os 
motivos que levam os jovens e mesmo os adultos ao consumo de 
álcool e de outras drogas na sua comunidade, que podem ser muito 
variados: a timidez, a solidão, o afastamento da cultura, a pressão 
para aceitar as bebidas oferecidas pelos parentes ou amigos, a 
vontade de se divertir, a vida próxima das cidades, as propagandas 
na TV, a curiosidade, o exemplo dos adultos, o desânimo diante 
do futuro, não se sentir útil na comunidade, não ter trabalho, ser 
desvalorizado pela família, dentre outros. Todas essas situações 
podem levar jovens e adultos indígenas a utilizarem a bebida e 
outros tipos de drogas.

ATIVIDADE PROPOSTA
Para sua comunidade e lideranças, qual o motivo dos jovens 
procurarem o álcool e outras drogas? Para sua comunidade 
e lideranças, qual o motivo dos adultos e mesmo algumas 
lideranças procurarem o álcool e outras drogas? Como conversar 
sobre isso com os jovens? Como conversar sobre isso com os 
mais velhos e com as lideranças que fazem uso inadequado das 
bebidas alcoólicas e outras drogas? 
Como o AIS e os demais membros da EMSI podem ajudar 
essas pessoas? O que você e sua comunidade (as lideranças, 
os professores, as mulheres e as famílias) podem fazer para 
prevenir o uso de drogas na comunidade?

Para trabalhar o tema do uso de drogas de maneira mais 
abrangente, vamos fazer um exercício e um planejamento de ações 
através de uma rede explicativa.
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SÍNTESE
• Substâncias psicoativas são aquelas que, de alguma forma, 

modifi cam nossa maneira de pensar e de sentir o que está 
acontecendo ao nosso redor.

• Todas as sociedades fazem uso de substâncias psicoativas. 
Algumas comunidades indígenas as utilizam em momentos 
culturais importantes, como em rituais sagrados de cura ou 
de comemoração. Porém, a partir do contato com o não in-
dígena, muitas comunidades passaram a utilizar substancias 
psicoativas que têm trazido grandes mudanças nas aldeias, 
como o uso de bebidas alcoólicas não tradicionais e outras 
drogas.

• Falamos um pouco sobre os efeitos imediatos e a longo pra-
zo das principais substancias utilizadas. Hoje elas se dividem 
entre aquelas proibidas por lei (drogas ilícitas) e aquelas per-
mitidas (drogas lícitas), porém ambas podem causar grandes 
males para saúde das pessoas e da comunidade, conforme o 
modo como são utilizadas.

• As pesquisas mostram que em contextos mais violentos, em 
que há disputa por terra, abandono de famílias, briga, violên-
cia sexual, há mais risco dos jovens consumirem drogas de 
um jeito ruim e fi carem doentes.

• Vulnerabilidade dos povos indígenas ao uso abusivo de bebi-
das alcoólicas e outras drogas, principalmente em situações 
fronteiriças e de confl ito com a sociedade envolvente.
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É importante que o AIS e a EMSI conversem com os 
jovens da comunidade, que os mais velhos e as antigas 
lideranças possam ouvir e ajudar os jovens a lidar com 
os novos problemas e perigos da juventude. Além 
disso, os profi ssionais devem fi car atentos para ajudar 
as pessoas que desenvolvem dependência química 
ou que prejudicam sua vida por causa das drogas ou 
das bebidas alcoólicas, pois elas precisam de ajuda e, 
muitas vezes, não conseguem parar de usar sozinhas. 
Lembrem-se de que este problema deve ser enfrentado 
por todos, pela equipe de saúde, as associações, a 
escola e seus professores e por toda a comunidade.
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SUICÍDIO ENTRE 
POVOS INDÍGENAS

TEXTO 3

o“suicídio” é um termo criado pela sociedade ocidental para 
descrever um tipo de morte. São as mortes causadas através 
da ação de uma pessoa sobre ela mesma. Explicando melhor, 

é quando a pessoa pratica um ato de violência contra si mesma 
com a intenção de acabar com a própria vida.

Durante a história da humanidade, o suicídio sempre esteve pre-
sente, nas mais diversas civilizações. E cada civilização tem uma 
explicação diferente para esse tipo de acontecimento, de acordo 
com a sua cultura, suas crenças e seu modo de vida. Na civilização 
ocidental, a morte é considerada suicídio quando a pessoa deseja 
causar a própria morte. Em geral, essas situações são acompanha-
das de muito sofrimento para os amigos e familiares da pessoa que 
cometeu o suicídio e todos fi cam tentando entender ou explicar os 
motivos desse acontecimento.

ATIVIDADE PROPOSTA
Na sua comunidade já houve casos em que as pessoas cometeram 
suicídio? Por que você acha que isso aconteceu?
Há alguma explicação cultural ou alguma história do seu povo 
que relate um caso de suicídio? Descreva essa história e discuta 
com os seus colegas os motivos que levaram a pessoa da história 
a cometer suicídio.

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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O suicídio sempre foi um motivo de grande preocupação 
para muitos povos, pois causa a morte e, consequentemente, 
o sofrimento de muitas pessoas. Atualmente os profi ssionais 
de saúde e indigenistas têm se preocupado muito com algumas 
comunidades indígenas, pois o índice de suicídio entre elas são os 
maiores do país e alguns povos indígenas têm perdido a vida de 
muitos dos seus jovens.

Existem muitas dúvidas e, devido à diferença cultural, muitos 
profi ssionais ocidentais têm difi culdades de entender os motivos 
que levam os jovens indígenas ao suicídio. Para tentar entender esse 
problema e ajudar esses povos é necessário um esforço de todos os 
indígenas e não indígenas para entenderem os motivos e as causas 
desse acontecimento. Por isso, o trabalho e os conhecimentos dos 
agentes indígenas de saúde, assim como das lideranças indígenas 
jovens e mais velhas, são muito importantes.

Vamos observar o que dizem algumas reportagens do ano de 
2014:

• Os dados globais têm indicado que o número de suicídios no 
mundo tem aumentado, principalmente entre os jovens, e 
isso é um motivo de grande preocupação para a Organização 
Mundial de Saúde (OMS).  

• O Conselho Indigenista Missionário (Cimi) apresentou, em 
2013, o Relatório de Violência contra os Povos Indígenas, no 
qual aponta que neste ano foram registradas 56 mortes de in-
dígenas por suicídio no Brasil. Desses casos, 50 aconteceram 
no Mato Grosso do Sul, 3 no Pará e 3 no Tocantins. A faixa 
etária dos jovens está entre os 13 e 21 anos.

• Os dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) são 
ainda mais preocupantes, aumentando para 73 o numero de 
mortes por suicídio só no estado do Mato Grosso do Sul. Se-
gundo o Cimi, este é o maior índice dos últimos 28 anos.
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NAÇÃO SUFOCADA
Dados sobre suicídio no país escondem realidade ignorada: 
indígenas se matam em taxas até 20 vezes superiores às da 
população geral
Por: Sofi a Moutinho - Publicado em 20/11/2014

No último Censo, os índios representavam apenas 0,4% 
da população do país e respondiam por 1% do total de 
suicídios: duas vezes e meia a mais que o esperado, se 
considerada a sua participação demográfi ca. 

L. G., 21 anos, encontrado morto, enforcado com o cabo 
de energia de um rádio. A. L., 13 anos, descoberto pelos 
pais, pendurado pelo pescoço em uma árvore na beira 
da estrada. M. S., 19 anos, usou um fi o de náilon para se 
asfi xiar. Histórias parecidas que, além do fi nal trágico, 
têm em comum o fato de que as vítimas eram todos 
jovens indígenas brasileiros. Das diversas mazelas sociais 
do país, o suicídio não é uma das que se destacam. Em 
comparação com outros países, as mortes autoprovocadas 
por aqui são pouco comuns: cerca de cinco pessoas em 
100 mil terminam a vida desse modo – bem menos do que 
a taxa de 30 por 100 mil de países como Lituânia e Coreia 
do Sul. No entanto, entre indígenas, o suicídio é bem mais 
recorrente. Os números alarmantes são alavancados por 
alguns focos. Os suicídios indígenas ocorrem, sobretudo, 
no Norte e no Centro-oeste do país, em regiões marcadas 
por miséria e confl itos de terra. No Mato Grosso do 
Sul, onde 3% dos habitantes são indígenas, segundo 
o censo, 20% dos suicídios dos últimos 10 anos foram 
nesse grupo. Só no ano passado, de acordo com dados 
do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), órgão de 
saúde instalado nas aldeias, foram registrados no estado 
73 suicídios de índios contra 18 de não índios.
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A maioria dos casos do Mato Grosso do Sul se dá entre 
os guaranis-caiovás, segundo maior grupo indígena do 
país. Ainda segundo o DSEI, entre 1986 e 1997 foram 
registrados 244 suicídios nessa etnia. De 2000 a 2013, o 
número praticamente triplicou, chegando a 650 mortes. As 
taxas anuais de suicídio ao longo desse período variaram 
entre 75 e 90 casos por 100 mil habitantes – até 18 vezes 
o índice nacional.

Para especialistas, o elevado e crescente número de 
suicídios refl ete as situações de confl ito vividas pelos 
guaranis-caiovás desde o contato com os colonizadores. 
Os guaranis ocupavam um vasto território na América 
pré-colombiana, que incluía o atual Paraguai e o sul 
do Brasil. Com a chegada de espanhóis e portugueses, 
foram escravizados, viram suas terras disputadas e foram 
catequizados pelos jesuítas. 

No início do século 20, empresas de erva-mate trouxeram 
funcionários para sua área de vida e usaram mão de obra 
indígena. A partir de então, os guaranis perderam suas 
terras, sistematicamente, para o governo e os empresários. 
Entre 1915 e 1923, o antigo Serviço de Proteção ao Índio 
(SPI) demarcou oito reservas no Mato Grosso do Sul para 
onde diferentes aldeias foram obrigadas a migrar.

“O suicídio é um ato expressivo e os picos dessa prática 
entre os guaranis estão associados a um contexto social 
que não pode ser ignorado, expressam o desgosto e a 
humilhação com a usurpação de suas terras, mostram 
o silêncio a que são submetidos”, afi rma o antropólogo 
Miguel V. Foti, ex-funcionário da Fundação Nacional 
do Índio (Funai), que estudou os guaranis e conviveu 
com eles. “A questão guarani é escandalosa; é uma das 
maiores nações indígenas, mas a política em relação a 
esse e a muitos outros povos é sinistra, de uma violência 
não explícita, marcada pela omissão e pela protelação”.
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Os guaranis-caiovás pleiteiam na Funai a demarcação 
de pelo menos nove áreas que consideram sagradas, 
as tekohas. Embora o órgão tenha assinado em 2007 
um termo de compromisso, os estudos necessários 
à demarcação não foram concluídos. Por isso, não há 
estimativa dos territórios hoje ocupados por fazendas de 
soja, cana e gado e que podem um dia se tornar indígenas.

A questão da terra para os guaranis-caiovás vai além da 
mera reivindicação por espaço. O guarani-caiová Tonico 
Benites, professor da Universidade Federal da Grande 
Dourados e primeiro indígena a se formar em antropologia 
no país, explica que o território tem, para o seu povo, uma 
dimensão sagrada que não pode ser menosprezada. 

“Para nós, a terra é composta de seres invisíveis, 
guardiões que dão as frutas, as plantas, a comida”, conta. 
“Temos que respeitar esses seres, por isso plantamos por 
três ou quatro anos num local e depois deixamos a terra 
descansar. A terra é parte da família, cada comunidade 
pertence a uma terra. As reservas criadas pelos brancos 
não são a terra à qual pertencemos, são habitadas por 
seres malignos e não há espaço para plantar do nosso 
modo.”

Além das oito reservas criadas no início do século 
20, que juntas somam cerca de 180 km2, os guaranis-
caiovás contam com a Terra Indígena de Dourados (MS), 
criada em 1917 e só homologada em 1965. Essa reserva, 
cortada pela rodovia MS-156, tem 347 km2 e ali vivem 14 
mil guaranis-caiovás e terenas – uma densidade de 3,4 
pessoas por metro quadrado. É fl agrante a diferença em 
relação a outros grupos: no Pará, os caiapós dispõem, na 
Terra Indígena Baú, de uma área 44 vezes maior (15.470 
km2) para uma população 74 vezes menor (188 índios).

SUICÍDIO ENTRE POVOS INDÍGENAS  51



“Em Dourados, a miséria é muito grande, a terra não 
oferece mais nada e as famílias têm que mendigar comida 
na cidade”, conta Benites. “Na reserva, há disputa por 
espaço, por comida, por uma bica de água. As pessoas 
perdem a dignidade e o vínculo com a sua terra e isso leva, 
muitas vezes, à tristeza e ao suicídio.”

Acesse a reportagem acima neste link para conhecer 
o mapa interativo sobre os suicídios indígenas no Brasil 
(1996-2012): http://cienciahoje.uol.com.br/revista-ch/ 
2014/320/nacao-sufocada

O que mais chamou sua atenção no texto? Comente com seus 
colegas. Faça uma pesquisa sobre este tema em jornais, na 
internet e traga para a sala de aula para discussão e apresentação 
em grupos. Vejam o filme: http://www.filmesbrasileiros.net/
terra-vermelha/

ATIVIDADE PROPOSTA

Devido à complexidade dessa questão, podemos observar que 
as causas desse alto índice de suicídio em populações indígenas 
estão relacionadas à questão da terra e do modo de vida atual de 
cada comunidade, aos fatores históricos, à relação com a sociedade 
envolvente, fatores culturais, econômicos, sociais, familiares e 
pessoais. O suicídio, por ser um problema complexo, deve ser 
estudado em seus fatores individuais, sociais e culturais.

Quando ele acontece, há três sinais ou fatores aos quais se deve 
dar atenção:

1- Os fatores imediatos que infl uenciam o ato
2- Os motivos internos
3- O contexto sociocultural

Os fatores imediatos são fatos ou acontecimentos atuais que 
têm impacto na vida da pessoa e que podem funcionar como 
motivo para um ato suicida. 
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Alguns exemplos de situações que podem levar ao suicídio: a 
morte de alguém próximo, o suicídio de algum membro da família, 
uma briga, um namoro ou casamento que termina, o abandono pelo 
companheiro ou companheira, traições, humilhações, confl itos 
com a família, perda de emprego ou dinheiro. 

Os motivos internos têm relação com a história pessoal e familiar 
da pessoa, os traumas que ela viveu, as situações de violência física, 
sexual ou psíquica que sofreu na infância, as doenças emocionais, 
dependência química de bebidas alcóolicas ou drogas, quando 
a pessoa sente muita tristeza e vergonha da família ou a pessoa 
sente que não corresponde à expectativa do pai e da família. 

E o contexto sociocultural está relacionado com a história da 
comunidade, as condições de vida, a organização social daquele 
povo, o modo de se relacionar e de lidar com os confl itos dentro da 
cultura, assim como as relações que se estabelecem com o meio 
em que vivem. Por exemplo, em algumas culturas o suicídio é visto 
como uma forma de resolver os problemas, quando a pessoa não 
acha outras soluções.

Geralmente, o conjunto desses fatores pode deixar as pessoas 
mais vulneráveis ao suicídio.

Na situação dos indígenas brasileiros, observa-se que o contexto 
sociocultural e as condições de vida da população têm grande 
infl uência nos casos de suicídio, devido às mudanças fortes que 
ocorreram e ocorrem em suas sociedades, à perda do território, ao 
cerceamento em pequenos espaços, à impossibilidade de exercer 
seu modo de vida tradicional, à falta de trabalho e de perspectiva de 
futuro, aos confl itos e preconceitos que sofrem frente à sociedade 
nacional, dentre outros motivos. 

SEGUNDO O RELATÓRIO SOBRE 
VIOLÊNCIA CONTRA OS POVOS 
INDÍGENAS, DO CIMI

“Estudiosos e pessoas envolvidas com a causa 
indígena se preocupam em compreender as razões 
que levam a essas altas taxas de suicídios entre os 
indígenas. 
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Todos concordam que um conjunto de fatores 
devem ser interligados para a compreensão de um 
fenômeno tão complexo. A perda de vínculos culturais 
e históricos, abuso e dependência de drogas e bebidas 
alcoólicas, problemas psíquicos, abusos sexuais, 
separações de familiares, isolamento na vida social 
e na família, estresse cultural e enfraquecimento do 
sistema de crenças são fatores de risco, estudados 
por muitos autores e citados no estudo do Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (Unicef) e do Grupo 
Internacional de Trabalho sobre Assuntos Indígenas 
(IWGIA)”.

Sabemos que várias mudanças serão necessárias para melhorar a 
situação, algumas se darão por lutas políticas por melhor qualidade 
de vida e outras se darão por ações pontuais das comunidades, 
das famílias, equipes de saúde e lideranças indígenas que podem 
ajudar a evitar que esse número aumente.

Alguns trabalhos têm sido desenvolvidos para tentar achar 
respostas para essas questões. Eles têm apontado alguns fatores 
que podem ajudar as equipes de saúde a os AIS a identifi carem 
pessoas que estão em risco para agir e evitar situações de suicídio.

Podemos identifi car alguns comportamentos ou palavras ditas 
pelas pessoas que podem nos indicar que elas estão correndo o 
risco de cometer suicídio. Na cultura ocidental existe um termo 
que se chama “ideação suicida”.

Ideação suicida ocorre quando a pessoa é tomada por 
pensamentos de machucar ou de matar a si mesma. 

Além desses pensamentos, algumas pessoas também começam 
a se comportar de maneira diferente e começam a se envolver 
em situações perigosas, causando ferimentos ou até a morte. 
Geralmente, essas pessoas dizem que “sua vida não vale nada” ou 
que “não vale a pena viver”. O suicídio também está muito ligado 
com o uso de bebidas alcoólicas ou outras drogas. Muitas pessoas 
tiram sua própria vida após beberem muito e brigarem com algum 
parente, por exemplo. Nessas situações a pessoa perde o controle 
e acaba fazendo coisas que não faria normalmente.
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Os confl itos com pessoas da família e a falta de apoio da família 
e dos amigos também podem estar ligados ao problema do suicídio 
entre os jovens.

Dessa maneira, podemos apontar como fatores de risco para a 
pessoa cometer o suicídio:

• História familiar de suicídio.
• História familiar de maus tratos quando criança.
• Tentativas de suicídio anteriores.
• Histórico de doenças mentais, principalmente a depressão.
• Histórico de abuso de bebidas alcóolicas e outras drogas.
• Sentimento de desesperança.
• Atitudes impulsivas ou agressivas.
• A crença de que o suicídio é a resolução para o problema pes-

soal.
• Isolamento ou sentimento de ser excluído por outras pessoas.
• Sentimento de derrota na vida amorosa, familiar, no trabalho 

ou na comunidade.
• Uma doença física.
• Ter fácil acesso a meios de tirar a própria vida, como armas ou 

veneno.
• Sentir vergonha de pedir ajuda porque tem alguma doença 

mental, é usuário de bebidas alcóolicas e drogas ou por ter 
pensamentos suicidas.

• Não conseguir atendimento de Saúde Mental.
• Epidemias locais de suicídio.

Quando houver suspeita que uma pessoa corre o risco de 
cometer suicídio é importante que a família, o AIS e a equipe de 
saúde como um todo ofereçam apoio, uma conversa e também 
um acompanhamento por profi ssionais que possam ajudá-la a sair 
desta situação. Que possam apoiar a pessoa e a sua família para 
buscar outros caminhos. É muito importante que os pajés ajudem a 
acompanhar e tratar esses casos. Em várias comunidades indígenas 
o pajé tem acompanhado e tratado casos de grande tristeza ou 
epidemias de suicídio entre os jovens. Em geral, os especialistas 
tradicionais também têm explicações para esses casos. Muitas 
vezes os pajés encontram um feitiço ou um espírito que fez mal para 
a pessoa ou à sua família e então é feita a pajelança para resolver 
o problema. Sempre vai depender do que aquele povo acredita, de 
como aquele povo explica o adoecimento das pessoas. 

O AIS e a equipe de saúde como um todo devem trabalhar em 
parceria com os pajés e especialistas locais para construírem, 
juntos, estratégias de enfrentamento desses problemas. 
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SÍNTESE
• O suicídio se caracteriza por um ato no qual a pessoa tira a 

própria vida. Ele acontece em todas as culturas e tem trazido 
grandes preocupações para as famílias, lideranças, caciques 
e também para os governantes. As pesquisas demonstram 
que em alguns grupos culturais o número de suicídio é maior 
do que na população em geral. Um dos grupos que apresenta 
elevado índice de suicídio são comunidades indígenas.

• Sabe-se que o grande número de suicídios em comunidades 
indígenas tem várias causas. Uma delas se constitui no con-
texto e na historia daquele povo, por exemplo, é observado 
que em comunidades onde há mais violência, onde os indíge-
nas não podem viver segundo suas crenças e cultura, onde há 
disputas pela terra e condições ruins de vida há um numero 
maior de suicídios. Observa-se também que confl itos familia-
res e morte de parentes próximos também contribuem para 
aumentar o índice de suicídios.

• É papel do AIS e da EMSI identifi car pessoas que possam estar 
correndo o risco de cometer suicídio e oferecer apoio para 
elas e para as suas famílias. Para isso, o vínculo e a relação de 
confi ança entre os profi ssionais e as famílias atendidas são 
fundamentais.
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INFECÇÕES 
SEXUALMENTE 
TRANSMISSÍVEIS 

TEXTO 4

em conversas sobre os diferentes problemas de saúde que au-
mentam entre os jovens e adultos, homens e mulheres, des-
tacamos as Infecções Sexualmente Transmissíveis, as IST, e a 

Aids. As IST são adquiridas através da relação sexual desprotegida 
com uma pessoa infectada, seja homem com mulher, homem com 
homem ou mulher com mulher. Há risco de contrair IST mesmo 
não acontecendo a penetração. Algumas IST, como as provocadas 
pelo HIV, a sífi lis e a hepatite B, podem ser transmitidas também 
através do sangue da pessoa que está contaminada, ou de mãe 
para fi lho durante a gestação ou parto, quando a mãe está com a 
doença.

As IST são muito comuns em todo o mundo e podem ter conse-
quências graves para a saúde e até causar a morte, quando não são 
diagnosticadas ou tratadas a tempo e corretamente. Podem levar 
à infertilidade, quando a pessoa não pode mais ter fi lhos, tanto no 
homem como na mulher. Também podem causar aborto ou parto 
prematuro e alguns tipos de câncer.  A maior parte das IST pode 
ser tratada. Algumas, como a Aids e o HPV, ainda não têm cura. 
Podem afetar homens e mulheres de qualquer idade, solteiros ou 
casados, com fi lhos ou sem fi lhos. 

m conversas sobre os diferentes problemas de saúde que au-
mentam entre os jovens e adultos, homens e mulheres, des-
tacamos as Infecções Sexualmente Transmissíveis, as IST, e a 

Aids. As IST são adquiridas através da relação sexual desprotegida 
com uma pessoa infectada, seja homem com mulher, homem com 
homem ou mulher com mulher. Há risco de contrair IST mesmo 
não acontecendo a penetração. Algumas IST, como as provocadas 
pelo HIV, a sífi lis e a hepatite B, podem ser transmitidas também 
através do sangue da pessoa que está contaminada, ou de mãe 
para fi lho durante a gestação ou parto, quando a mãe está com a 
doença.

As IST são muito comuns em todo o mundo e podem ter conse-
quências graves para a saúde e até causar a morte, quando não são 
diagnosticadas ou tratadas a tempo e corretamente. Podem levar 
à infertilidade, quando a pessoa não pode mais ter fi lhos, tanto no 
homem como na mulher. Também podem causar aborto ou parto 
prematuro e alguns tipos de câncer.  A maior parte das IST pode 
ser tratada. Algumas, como a Aids e o HPV, ainda não têm cura. 
Podem afetar homens e mulheres de qualquer idade, solteiros ou 
casados, com fi lhos ou sem fi lhos. 

Juliana Claudia Leal Martins, Maria Cristina Cabral Troncarelli, Pablo Natanael Lemos, 
Raqueli Braga Flumian, Sofia Beatriz Machado Mendonça e Vânia Fernandes Rabelo.

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



INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS  59



Existem condições que fragilizam ou tornam a pessoa mais 
vulnerável ao adoecimento, ou seja, a pessoa pode contrair este 
tipo de doença mais facilmente. Por exemplo: a pessoa que costuma 
consumir bebida alcoólica e visitar o cabaré das cidades, muitas 
vezes perde o controle e acaba transando sem usar camisinha; 
ou tem muitos namorados ou namoradas e não se preocupa em 
se proteger e não usa a camisinha. Dizemos que essa pessoa tem 
um comportamento de risco para pegar alguma IST. Em geral são 
pessoas que:

• Têm muitos parceiros sexuais
• Fazem relação sexual desprotegida (sem camisinha)
• Têm um parceiro com história de IST
• Fazem uso abusivo de álcool ou outras drogas

É importante saber que a pessoa não é a única responsável 
pelo seu adoecimento. Existem outros fatores que trazem 
vulnerabilidade para toda a comunidade, como por exemplo: 
falta de acesso à camisinha; falta de informação sobre como as 
doenças são transmitidas e como podem ser prevenidas e curadas; 
despreparo dos profi ssionais que compõem as equipes de saúde; 
e falta de infraestrutura para o trabalho. Esses fatores colaboram 
para a vulnerabilidade.

SITUAÇÃO DE RISCO
Quando uma pessoa vai andar na mata, seja para ir à roça, 

buscar algum remédio ou outra atividade, é muito importante 
ela levar algum tipo de arma, pode ser um facão ou arma de 
fogo. Caso ela encontre uma cobra ou algum outro animal, 
pelo menos ela tem o facão ou arma para se defender.  Se 
ela sair no mato sem levar nenhum facão, ela está tendo 
um comportamento de risco, porque pode encontrar algum 
animal e não conseguir se defender. Outro tipo de situação 
de risco é quando a pessoa vai atravessar a rua sem olhar 
para os dois lados, fora da faixa de segurança. A pessoa 
pode ser atropelada, por isso se diz que ela está tendo um 
comportamento de risco; não se preveniu de acidentes 
porque atravessou a rua sem prestar atenção. A mesma 
coisa acontece quando a pessoa vai namorar, transar, sem 
camisinha... Ela está correndo o risco de pegar uma IST. 
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COMO A GENTE SABE SE A 
PESSOA ESTÁ COM IST?

Os sinais e sintomas das IST variam de acordo com cada uma 
e, também, se ela ocorre no homem ou na mulher, porém, os mais 
comuns são: corrimentos, feridas, com ou sem pus, que aparecem 
nos órgãos genitais e no ânus, bolhas, ardência, dor ao urinar, dor 
durante a relação sexual.

FIGURA 10: Corrimento uretral no pênis

FIGURA 11: Verrugas no pênis - Crédito: Solange Arruda. 

INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS  61



FIGURA 12: Feridas no pênis

Muitas vezes, não dá para saber se a pessoa está com IST. 
Isso porque os sinais e sintomas nem sempre aparecem. A 
pessoa pode não sentir nada, mas a doença se desenvolve 
dentro dela e ela pode estar passando para outras pessoas 
através da relação sexual desprotegida (sem camisinha).

Na sua comunidade há muitos registros de casos de IST? Como 
elas entraram na comunidade? Você já participou de alguma 
atividade de educação em saúde junto à comunidade para 
conversar sobre as IST? Conte como foi, quem participou e o 
que você achou.

ATIVIDADE PROPOSTA

SÍFILIS OU LUES
A sífi lis é uma doença conhecida pela medicina há muito tempo. 

É causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum e pode 
ser transmitida de uma pessoa para outra através da relação 
sexual, de mãe para fi lho durante a gestação (sífi lis congênita) ou 
em uma transfusão de sangue. A principal via de transmissão é a 
relação sexual desprotegida, ou seja, sem camisinha. A sífi lis pode 
ser tratada de forma simples e efi ciente com o uso do antibiótico 
penicilina.
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Por muito tempo a sífi lis foi chamada de Lues venerea. O 
termo lues é derivado do latim e signifi ca praga ou epidemia. 
Lembre-se que a sífi lis também pode ser chamada de Lues.

A sífi lis é uma doença de evolução lenta. No início, os sinais e 
sintomas podem variar. Geralmente aparecem feridas indolores 
nos genitais e chamamos essa fase de sífi lis primária. Muitas vezes, 
as pessoas percebem que têm uma ferida, mas quando ela some 
esquecem e não se preocupam mais.

Porém, se não for tratada ou se for tratada incorretamente, a 
sífi lis primária pode evoluir para as formas mais graves da doença: 
sífi lis secundária e terciária. Nessas fases, a doença ataca órgãos 
importantes do nosso corpo, podendo levar à morte.

• Sífi lis primária: manifesta-se aproximadamente de três a qua-
tro semanas depois de a pessoa ter contato com alguém que 
tenha sífi lis. Aparecem feridas indolores (geralmente uma 
única ferida) na região dos órgãos genitais (cancro duro).

• Sífi lis secundária: se não for tratada no início, quando ainda 
está com a ferida, a doença evolui para a sífi lis secundária: a 
bactéria invade outros órgãos e líquidos do corpo, causando 
erupções na pele.

• Sífi lis terciária: se a sífi lis secundária não for tratada, pode 
passar para dentro do corpo e levar à destruição dos ossos 
e de outras partes do corpo, como o sistema neurológico e o 
cardiovascular. A doença pode levar dez, vinte ou mais anos 
para se manifestar.

FIGURA 13: Sífi lis primária - Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
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FIGURA 15: Sífi lis terciária - Foto: Dr. Herbert L. Fred

FIGURA 16: sífi lis: aspectos clínicos e evolutivos

FIGURA 14: sífi lis secundária - Crédito: Portal Saúde e Medicina
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Durante a gestação, a bactéria causadora da sífi lis pode ser 
transmitida para o bebê através da placenta, causando a sífi lis 
congênita. Dentre as doenças que podem ser transmitidas 
durante a gestação, a sífi lis é a que tem maior taxa de 
transmissão. A maior parte das crianças infectadas durante a 
gestação é assintomática quando nasce, ou seja, os sintomas 
não aparecem logo após o nascimento, mas começam a 
aparecer nos primeiros meses de vida. Em casos graves, a sífi lis 
pode causar surdez, retardo mental, problemas nos ossos e 
até levar à morte da criança. Por isso é muito importante que 
a mulher faça o exame para diagnosticar a doença durante o 
pré-natal. 

O diagnóstico da sífi lis é feito através de exame de sangue 
analisado em laboratório ou através do teste rápido.

A forma mais efi caz de prevenir a sífi lis 
é se protegendo durante a relação sexual. 
Use camisinha!

GONORREIA
A gonorreia é uma doença bastante comum, causada pela 

bactéria Neisseria gonorrhoeae. Afeta principalmente o canal 
da uretra, causando secreção com pus e ardor, principalmente 
no homem. Na mulher pode causar dor ao urinar, dor pélvica 
e sangramentos. Se não for tratada, a doença pode afetar os 
testículos do homem e as trompas e ovários da mulher, podendo 
levar à infertilidade. Pode também atacar o sistema nervoso e o 
coração. A gonorreia pode ser diagnosticada através do exame 
clínico ou, se necessário, pela coleta de secreções para análise 
em laboratório. Pode acontecer a transmissão de mãe para fi lho 
durante o parto. Nos bebês, a gonorreia se manifesta nos olhos, 
levando à conjuntivite gonocócica.
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HIV/ AIDS

FIGURA 17: Uretrite gonocócica 
no homem - Crédito: SOA-AIDS 
Amsterdam.

A Aids é uma doença causada por um vírus chamado HIV. 
Uma pessoa pode adquirir o vírus através de relação sexual 
desprotegida, isto é, sem o uso da camisinha. Também o bebê 
pode pegar esta doença, através da sua mãe, durante a gravidez, 
parto ou amamentação. A pessoa também pode pegar esta doença 
através de sangue contaminado em transfusão de sangue e material 
perfuro-cortante contaminado. Mesmo assim, a principal forma de 
transmissão é a via sexual.

FIGURA 18: transmissão do HIV
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Lembre-se de que se a pessoa já tem uma 
IST é mais fácil ela ser infectada pelo HIV.

O HIV, causador da Aids, foi descoberto na década de 1980. 
Desde então, a busca pela cura tem mobilizado cientistas, 
médicos e políticos de todo o mundo. Na época da descoberta, 
a doença foi associada aos homossexuais e foi chamada de 
“câncer gay”. Isso não é verdade. Qualquer pessoa pode ser 
infectada pelo HIV, seja homem, mulher, adulta, jovem, idosa, 
casada, solteira, rica ou pobre. Hoje, a Aids é considerada uma 
epidemia mundial e é um problema muito sério para muitos 
países do mundo, principalmente do continente africano, onde 
ainda não há um sistema de saúde adequado para atender e 
acompanhar as pessoas doentes. Apesar de ainda não ter cura, 
houve avanços no tratamento, permitindo que a pessoa que 
tem o vírus no seu corpo tenha uma melhor qualidade de vida. 
Aqui no Brasil, nos últimos anos houve um aumento dos casos 
de Aids entre os jovens! Por isso é muito importante conversar 
e entender melhor como é essa doença e como se prevenir.

Epidemia é o aumento descontrolado do número de casos 
de uma doença em uma população. 

Ser infectado pelo HIV não signifi ca ter a doença Aids. Algumas 
pessoas podem passar muitos anos com o vírus sem desenvolver 
a doença. Essas pessoas são chamadas soropositivas. A doença 
começa a se manifestar quando o vírus começa a atacar o corpo. 
O ataque do vírus ocorre no sistema imunológico, ou seja, o vírus 
destrói as defesas do corpo. Assim, a pessoa fi ca desprotegida, sem 
os seus guerreiros do sistema imunológico, e pode pegar qualquer 
doença mais facilmente.

Como o organismo não consegue se defender, a pessoa fi ca cada 
vez mais fraca e pode morrer. Quando a pessoa está normal, com 
sua defesa boa, ela não pega qualquer doença, ou quando pega 
uma gripe, por exemplo, ela não tem sintomas graves. Mas quando 
a pessoa tem Aids, qualquer doença pode se agravar.
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Mesmo que a pessoa infectada pelo HIV não desenvolva 
a doença, ela pode transmitir o vírus através da relação 
sexual desprotegida, de mãe para fi lho durante a gravidez, 
amamentação ou pelo uso compartilhado de materiais, como 
seringas.

A Aids ainda não tem cura. Porém, o tratamento permite que ela 
tenha qualidade de vida, já que impede que o vírus se multiplique 
e ataque o sistema de defesa do corpo. No Brasil, o tratamento é 
garantido a todos os pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Os primeiros casos de Aids entre indígenas 
foram notifi cados em 1988, nas regiões Sul e 
Centro-Oeste. Naquela época, a maior parte dos 
casos ocorreu entre os jovens do sexo masculino 
que se deslocavam com frequência para fora das 
aldeias. Mas, isso mudou: o HIV já chegou até 
as aldeias mais distantes e atinge também as 
mulheres.

Para saber mais, leia o material disponível no 
site do Ministério da Saúde: bvsms.saude.gov.br/
bvs/publicacoes/indigena_hiv.pdf

PAPILOMA VÍRUS HUMANO - HPV
O HPV é um vírus que causa uma IST muito grave. Ele vive na 

vulva, vagina, colo do útero, pênis e ânus. Existem mais de 40 tipos 
de HPV relacionados a IST.

O HPV pode aparecer de duas formas:
•Condiloma: verrugas na vulva, vagina, colo do 

útero, pênis e ânus.
•Lesões muito pequenas no colo do útero, 

vagina, pênis que podem ser descobertas através 
de exames específi cos.
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FIGURA 19: HPV no 
pênis - Crédito: warts59.
wordpress.com

FIGURA 20: HPV 
na vulva - Crédito: 
Professional Medical 
Encyclopedia 2015 ©.

Alguns tipos de vírus da família HPV 
machucam a pele ou mucosa do corpo, 
causando lesões, que, se não forem 
tratadas, podem evoluir para o câncer na 
vagina, vulva, ânus, pênis e, principalmente 
o câncer no colo do útero. 
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VACINA CONTRA O HPV
A vacina contra o HPV está disponível 

nas unidades básicas de saúde, escolas 
públicas e privadas. A população alvo 
da vacinação contra HPV é composta 
por adolescentes do sexo feminino na 
faixa etária de 11 a 13 anos. Porém, nas 
populações indígenas esta faixa etária é 
maior e as meninas de 9 a 13 anos estão 
sendo vacinadas. 

Lembre-se de conversar com sua 
comunidade sobre estas doenças, sobre 
o HPV e sobre a importância da vacina!

HERPES GENITAL
É uma IST que acontece muito e também é causada por um vírus. 

Esse vírus provoca lesões dolorosas, pequenas bolhas, chamadas 
vesículas, que aparecem na região dos órgãos genitais masculino 
e feminino.

FIGURA 21: herpes genital feminino
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FIGURA 22: herpes genital masculino

A pessoa com herpes genital pode ter cefaleia, febre e mal-estar. 
É muito difícil enfrentar este vírus, mesmo tomando medicamento. 
Muitas vezes as vesículas somem, mas o vírus continua no corpo e 
a pessoa continua transmitindo o herpes quando namora. O vírus 
fi ca escondido, como se estivesse dormindo, mas depois volta a 
aparecer. Na gravidez, o herpes genital pode provocar abortamento, 
assim como outras IST, já que é transmitido da mãe para o fi lho. 
A melhor maneira de prevenir é usar preservativo nas relações 
sexuais.

HEPATITE B
A hepatite B, assim como o HPV e o herpes genital, é uma doença 

causada por um vírus. O fígado é o órgão do corpo atacado pelo vírus, 
que pode sobreviver no ambiente por vários dias. A transmissão 
pode acontecer da mãe para o feto na gravidez, durante e após o 
parto, pelo uso de drogas injetáveis e, principalmente, durante a 
relação sexual desprotegida. A hepatite B também é considerada 
uma IST. 

A hepatite B, no início da infecção, pode não apresentar sintomas. 
Mas podem ocorrer vômitos, mal-estar, febre, cansaço, perda de 
apetite, dores abdominais, urina e fezes escuras, cor amarelada na 
pele e nos olhos (icterícia). Muitas pessoas eliminam o vírus do 
corpo e fi cam curadas sem nenhum tratamento, mas em alguns 
casos o vírus continua no corpo e a doença começa a fi car grave.

Para a prevenção desta infecção existe a vacina contra hepatite 
B, que está disponível no calendário vacinal que deve ser aplicado 
em áreas indígenas. 
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É preciso tomar três doses para o nosso corpo fi car protegido. 
Além da vacina, o uso de camisinha durante as relações sexuais e 
os cuidados relacionados ao contato com o sangue contaminado 
são necessários.

Todas estas doenças que foram estudadas são IST e podem ser 
agrupadas pelo tipo de sinal e sintoma que causam.

O quadro abaixo mostra os principais sinais e sintomas das IST 
discutidas acima:
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Para saber mais, acesse os materiais do Ministério da Saúde:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_controle_

das_IST.pdf 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/abcad18.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/indigena_hiv.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diret_indigena.pdf

Foram escritos livros bilíngues sobre a prevenção das IST, Aids 
e Hepatites Virais por alguns povos:

Marubo: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/ 
215871M.pdf

Mayoruna: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/ 
215872m.pdf

Matis: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/ 
215873M.pdf

Kanamari: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002307/ 
230739m.pdf

HISTÓRIA DA CAMISINHA
Por Gabriela Cabral
http://www.brasilescola.com/sexualidade/origem-camisinha.htm

Ao contrário do que a maioria das pessoas imagina, a 
camisinha é uma invenção bastante antiga. Em 1.300 a.C. 
os egípcios utilizavam um envoltório sobre o pênis feito de 
linho, pele e materiais vegetais.

No século II a.C., os romanos começaram a utilizar 
envoltórios produzidos a partir de intestinos de cordeiro 
e bexigas de cabra para se protegerem de infecções 
sexualmente transmissíveis. Os romanos acreditavam que 
tais doenças eram castigos lançados por Vênus, a deusa 
do amor, que posteriormente teve seu nome dado a essas 
doenças, que hoje conhecemos por “doenças venéreas”.

Em 1564, o italiano Gabriel Fallopius inventou um saco 
de linho, que era colocado sobre o pênis de seus pacientes 
para protegê-los de doenças. 
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O anatomista obteve grande êxito com a invenção, pois 
além de proteger contra as doenças, o saco de linho impedia a 
gravidez. Este fato o tornou conhecido e sua produção tornou-
se popular e bastante usada.

Em torno de 1685, o envoltório recebeu o nome de “condon”, 
na Inglaterra. O condon era feito de intestino de cordeiro e 
lubrifi cado com óleo de amêndoas. Em 1700, começaram a 
produzir este envoltório com intestino de peixe, carneiro e 
outros animais, com o intuito de deixá-los mais fi nos e menos 
incômodos. No início do século XVIII, Londres fundou a primeira 
loja de preservativos. Eles eram feitos de intestino de carneiro 
ou cordeiro, com aromatizantes fl orais e sob encomenda. 
Em 1843, os preservativos começaram a ser fabricados com 
borracha pela Hancock e Goodyear. Eram pouco aderentes, 
irregulares e caros, o que fazia com que fossem usados várias 
vezes. Até que na década de 1890 inventou-se o látex, que deu 
ao preservativo um aspecto mais fi no e confortável. Em 1960, 
ele deixou de ser utilizado por causa da invenção da pílula 
anticoncepcional, mas retornou em 1990, por causa da grande 
epidemia de Aids.

AS IST ENTRE OS JOVENS
Nesta fase da vida, o homem e a mulher estão iniciando a sua 

vida sexual, começando a namorar. Isso nem sempre acontece 
com cuidado. Algumas situações podem fazer com que os jovens 
fi quem mais vulneráveis às IST. Como já estudamos, o consumo de 
bebidas alcoólicas e drogas alteram o comportamento das pessoas. 
Essas substâncias podem deixar as pessoas menos tímidas. Com 
isso, elas sentem mais coragem para fazer coisas que não fariam se 
não estivessem bebendo. Podem agir sem pensar.  Muitas vezes, a 
pessoa também não consegue perceber que está se comportando 
de forma errada, trazendo riscos para a sua saúde.

Em alguns casos, o jovem não tem conhecimento das formas 
de transmissão e prevenção das IST, tem difi culdade de buscar 
informação nas escolas e nos serviços de saúde e, muitas vezes, o 
parceiro ou a parceira não aceita usar a camisinha.
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CADEIA DE TRANSMISSÃO DO HIV 
O consumo excessivo de bebida alcoólica traz situações de vulnerabilidade 

não só para os jovens, mas para toda a comunidade, inclusive para a entrada 
das IST. Quando um homem chega à sua aldeia com alguma IST que pegou 
no cabaré, ou em algum namoro em que não usou camisinha, ele vai 
namorar com sua esposa e, muitas vezes, também com alguma namorada. 
Pode acontecer da esposa e da namorada dele namorarem outros homens, 
que terão relações sexuais com suas esposas ou namoradas. Assim, em 
pouco tempo, as IST podem se espalhar, comprometendo a saúde de toda a 
população da aldeia, pois, como vimos, as gestantes com IST podem passar 
doenças até para seus fi lhos. Na sociedade não indígena a transmissão 
também acontece assim, por isso, a principal forma de prevenção é o 
conhecimento, o cuidado e a camisinha.

Converse com seus colegas, em grupos, e façam um planejamento 
para conversar com sua comunidade sobre este assunto. Juntos, 
elaborem uma história sobre o tema, fazendo um teatro, e 
apresentem para os outros colegas. Vocês podem usar bonecos 
ou fantoches para apresentar a dramatização.

ATIVIDADE PROPOSTA

A ABORDAGEM DAS IST NA 
COMUNIDADE

A abordagem das IST na comunidade deve ter como objetivo 
principal a educação em saúde, o diagnóstico precoce e o 
tratamento dos casos identifi cados, interrompendo a cadeia de 
transmissão, além da prevenção de casos novos. 

O diagnóstico e tratamento precoce são importantes não só para 
interromper a cadeia de transmissão, como também para prevenir 
as complicações causadas pelas doenças. O diagnóstico poderá 
ser feito através da avaliação clínica, de exames laboratoriais e de 
testes rápidos. O tratamento dos casos diagnosticados deve ser 
feito logo e de maneira correta.
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Os testes rápidos fazem parte de uma estratégia do 
Departamento de IST/ Aids e Hepatites Virais do Ministério 
da Saúde para ampliar o acesso ao diagnóstico de doenças 
importantes. São fáceis de serem realizados e bastante 
confi áveis. Por isso, são muito indicados para as seguintes 
situações: áreas de difícil acesso, serviços de saúde que não 
possuem estrutura laboratorial e situações emergenciais, 
como no caso de parturientes que não fi zeram consultas 
de pré-natal. Em 2011, os testes rápidos para HIV, sífi lis e 
hepatites B e C começaram a ser implantados nas áreas 
indígenas. Eles ajudam no diagnóstico precoce. Assim, a 
doença pode ser tratada antes que se complique e a pessoa 
também sofre menos. Além disso, eles ajudam a segurar a 
doença, para que ela não se espalhe na comunidade.

FIGURA 23: testes rápidos para IST - Crédito: Prefeitura de São Bernardo do Campo

De maneira geral, as pessoas demoram a procurar a equipe 
de saúde quando percebem que podem estar com uma IST. Isso 
acontece na maioria das vezes porque as pessoas têm vergonha de 
mostrar o seu corpo e de falar sobre a sua atividade sexual. Muitas 
pessoas também têm medo de que todos fi quem sabendo do seu 
problema de saúde. 
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Muitas dessas doenças causam corrimentos vaginais e muito 
desconforto para as mulheres. Com isso, elas acabam procurando 
ajuda da equipe de saúde. No caso dos povos indígenas, muitas 
pessoas fi cam com vergonha de mostrar o corpo para o agente de 
saúde, principalmente as mulheres. Muitas pessoas acham que o 
agente de saúde vai contar para a comunidade sobre a sua doença. 
A partir do momento em que é feito o diagnóstico, o seu parceiro 
é abordado. No momento do tratamento, é muito importante que 
todos os parceiros sejam tratados. Caso contrário, a cadeia de 
transmissão da doença não será quebrada.

A prevenção de casos novos deve ser feita através da informação! 
A equipe de saúde deve abordar o assunto junto com a comunidade. 
Não para falar sobre o caso da pessoa, mas conversar sobre as 
doenças, como elas estão aumentando nas comunidades e como 
todos podem se prevenir. Um trabalho educativo com os jovens 
pode ser feito na escola, através de várias aulas com explicações e 
conversas. Este trabalho precisa ter continuidade, não adianta dar 
somente uma aula sobre as IST, é um tema que deve ser abordado 
em várias aulas, assim como em conversas na aldeia com membros 
da comunidade. Na maioria das vezes os jovens têm muitas dúvidas, 
mas fi cam com vergonha de falar sobre a atividade sexual, uso de 
camisinha e sobre as IST.  Na escola, os jovens podem se sentir 
mais à vontade, além do agente de saúde e sua equipe também 
contarem com a ajuda dos professores.

É importante abordar na sua comunidade:
• As questões que fazem com que a pessoa e sua comunidade 

fi quem vulneráveis às IST.
• A situação de saúde do território em que você mora em rela-

ção às IST (se está ocorrendo o aumento do número de ca-
sos, se os casos diagnosticados estão recebendo tratamento, 
quais os tipos de IST mais comuns na comunidade, se houve 
óbitos por IST etc).

• É importante, também, falar sobre a situação das IST nos mu-
nicípios do entorno das áreas indígenas, porque é por ali que 
os indígenas saem para fazer suas compras, vender artesana-
to, entre outras coisas. 

• A importância do uso da camisinha com uma das principais 
maneiras de prevenir as IST.

• A importância de procurar o profi ssional da equipe de saúde 
logo que aparecerem sinais e sintomas de IST.

• A informação de que a maioria das IST pode ser tratada com 
sucesso.
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O PAPEL DOS AIS NA PREVENÇÃO E 
CONTROLE DAS IST

Quando o agente de saúde é um homem, ele pode ter um papel 
muito importante na identifi cação de casos de IST que ocorrem 
com outros homens de seu povo, quando consegue despertar 
neles confi ança, para que eles o procurem se estiverem com algum 
sintoma de IST. Também o agente pode ajudar no trabalho de 
prevenção, realizando conversas com os homens, explicando sobre 
as doenças e a importância do uso da camisinha.

É muito importante ter agentes de saúde mulheres, porque 
assim elas podem conversar com as outras mulheres de seu povo, 
buscando a confi ança delas em contar para a agente de saúde se 
sentirem algum sintoma de IST.

Os agentes de saúde também podem ajudar muito na 
identifi cação de parceiros com os quais as pessoas doentes 
tiveram relação sexual, mantendo esses casos em segredo, para 
evitar problemas de fofocas e das pessoas doentes fi carem com 
vergonha.

COMPORTAMENTO ÉTICO DO AGENTE 
DE SAÚDE E DOS COLEGAS DE EQUIPE

Os agentes de saúde da Terra Indígena do Xingu, durante 
a sua formação, explicaram o que é ética e comportamento 
ético: 

“Ética é guardar em segredo os acontecimentos de coisas 
boas e ruins com as pessoas, seguir as regras de convivência 
de cada povo, não comentar os casos dos pacientes que 
você atendeu, saber guardar segredo, não contar nada para 
as pessoas que não são da equipe de trabalho. Na ética 
tradicional, o pajé não pode contar quem fez mal para a pessoa 
que ele vai curar, senão o pajé também vai fi car doente, ele só 
pode contar se o espírito faz mal para as pessoas”.

“Ética é respeitar o parentesco, respeitar o ambiente, ter 
bom comportamento com os colegas de trabalho, respeitar 
a privacidade das pessoas, ter respeito pelas pessoas que 
estão doentes, orientar as pessoas, cuidar bem dos idosos e 
respeitar os pais, respeitar os rituais, os costumes e as pessoas 
mais velhas, respeitar as histórias tradicionais do próprio povo 
e respeitar os espíritos da natureza”. 
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Com relação aos casos de IST que o agente de saúde está 
acompanhando, ele tem que ter o comportamento ético de 
não contar para ninguém sobre o problema do paciente e 
nem dos parceiros com quem o paciente namorou. Só com 
este comportamento ético é que a comunidade vai confi ar 
no trabalho do agente de saúde.

PRÁTICAS CULTURAIS E IST
Com as novas doenças que estão entrando nas aldeias 

indígenas, as comunidades precisam modifi car um pouco 
algumas de suas práticas culturais. Muitas culturas realizam 
alguns tratamentos de saúde, ou para pessoa fi car bonita, 
usando em seu corpo marcas que identifi cam o seu povo, 
como as tatuagens, escarifi cações e arranhaduras, que 
provocam sangramento. A arranhadeira, por exemplo, é 
muito utilizada pelos povos do Alto Xingu e pelos Bakairi. 
Elas geralmente são feitas com cabaça e dentes de peixe, 
como os do peixe-cachorro, que são bem fi nos. Ela é utilizada 
para diminuir a dor, dar mais força, tirar o cansaço do corpo, 
tirar o sangue ruim. 

Considerando que algumas IST e outras doenças graves 
são transmitidas através do sangue contaminado, alguns 
cuidados precisam ser tomados. Isso não signifi ca que essas 
práticas tradicionais não devem mais ser realizadas. Elas 
podem e devem ser realizadas, mas com alguns cuidados. 
No caso das arranhadeiras, por exemplo, um cuidado 
importante nos dias de hoje é que cada um tenha sua própria 
arranhadeira, assim as pessoas evitam a transmissão de 
doenças através do sangue contaminado.

Para saber mais sobre as IST acesse: 
www.aids.gov.br   
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ATIVIDADE PROPOSTA
Construa com os AIS de sua etnia ou de sua região uma rede 
explicativa sobre o problema das IST, pensando também em 
soluções para o controle destas doenças em suas aldeias:

SÍNTESE
• As infecções sexualmente transmissíveis (IST) são doen-

ças adquiridas através do contato sexual com uma pessoa 
infectada e causam problemas para a pessoa, a família e a 
comunidade.

• Muitas IST não causam sintomas ou eles demoram para 
aparecer.

• A Aids, que é uma IST, não tem cura, por isso é muito im-
portante conhecer a doença, como se pega e como não se 
pega e a sua prevenção.

• Evitar comportamento de risco é uma importante estraté-
gia para a prevenção das IST.

• Os jovens também são um grupo vulnerável às IST, por isso, 
é importante que eles tenham informações e orientações 
sobre as doenças e as formas de prevenção.

• Além dos jovens, toda a comunidade precisa ter conheci-
mento sobre as IST, para que possam ajudar a prevenir e 
controlar as doenças.

• É papel da equipe de saúde planejar ações que contribuam 
para a prevenção e controle das IST (busca ativa de casos, 
tratamento dos casos diagnosticados e dos parceiros, ati-
vidades educativas etc), juntamente com as lideranças e 
professores. O AIS possui papel muito importante nesse 
trabalho.

• Toda a equipe de saúde deve ter um comportamento ético 
na abordagem dos casos de IST e outros casos, para que 
o paciente e a comunidade tenham confi ança no trabalho 
dos profi ssionais de saúde.
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URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA EM 
ÁREAS INDÍGENAS

neste texto vamos conversar sobre as urgências e emer-
gências do ponto de vista da saúde. Em cada região do 
país podemos ter diferentes tipos de urgência ou emer-

gência. Também vamos refl etir sobre algumas situações que 
colocam em risco a vida de pessoas ou mesmo de um povo. 

TEXTO 5

PARA REFLETIR
ÍNDIOS GUARANI KAIOWÁ DENUNCIAM 
ATAQUES E PEDEM DEMARCAÇÃO DE 
TERRAS

Indígenas da etnia Guarani Kaiowá reclamam dos 
constantes ataques de milícias armadas às comunidades 
do Mato Grosso do Sul. Nos últimos 12 anos, 390 índios 
foram assassinados no estado, de acordo com o Conselho 
Indigenista Missionário.

Elizeu Lopes, líder indígena, denuncia o envolvimento 
de fazendeiros e, inclusive, da polícia e de políticos locais 
nos ataques. Nos últimos dois meses, as tribos sofreram 
12 agressões e pelo menos quatro foram mortos. Os 
pistoleiros e agressores utilizam armas de fogo, balas de 
borracha e promovem espancamentos.

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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“Do último ataque [1] contra o Simão [Vilhalva], nós 
fi camos sabendo que tem investigação, mas é muito lenta. 
A Polícia Federal foi rápida e comprovou que o corpo foi 
baleado na cabeça”. Simão morreu no município de Antonio 
João, em Mato Grosso do Sul.

A demarcação de terras é uma das principais questões 
que levam ao confl ito no campo. Atualmente, estão 
paralisados os processos de demarcação e, assim, 45 mil 
índios precisam viver em apenas 30 mil hectares.

Segundo Elizeu, por esse motivo os povos indígenas 
passam a viver nas terras onde existe confl ito, almejando 
mais área livre. “Lá a gente tem pelo menos o espaço para 
produzir, para o sustento próprio, para garantir o sustento 
e não depender de cestas básicas.”

O líder indígena passou 15 dias na Europa pedindo ajuda 
aos organismos internacionais. “Convidamos a relatora da 
ONU, Victoria Tauli-Corpous, três vezes para vir ao Brasil, 
mas precisa que o governo a convide para vir fazer essa 
visita. Queremos a vinda de uma comissão de parlamentares 
europeus também, para ver toda essa nossa realidade”.

Uma das reivindicações junto aos órgãos do exterior é que 
seja feita uma investigação independente sobre os ataques 
paramilitares e também sobre o problema do suicídio, que 
já matou 585 indígenas no estado durante os últimos 12 
anos.
Edição: Valéria Aguiar Fernanda Cruz - Repórter da Agência Brasil, 03/10/2015. 
Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-10/indios-guarani-kaiowa-
denunciam-ataques-e-pedem-demarcacao-de-terras
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PARA REFLETIR
ÍNDIOS FECHAM FERROVIA DA VALE EM 
MG EM PROTESTO CONTRA ‘MORTE DE 
RIO SAGRADO’

Indígenas que moram às margens do Rio Doce ocupam 
linha férrea; lama provinda de barragens rompidas em 
Mariana tornou águas impróprias para consumo.

Com o corpo pintado para a guerra, tinta preta no rosto e 
olhos vermelhos de noites mal dormidas, Geovani Krenak, 
líder da tribo indígena Krenak, mira a imensidão de água 
turva e marrom.

“Com a gente não tem isso de nós, o rio, as árvores, os 
bichos. Somos um só, a gente e a natureza, um só”, diz. Ele 
respira fundo, e continua: “Morre rio, morremos todos”.

FIGURA 24: Índios Krenak protestam em ferrovia - Crédito:  Victor Moriyama/Greenpeace)
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Parte dos 800 km de extensão do rio Doce, contaminado 
pela lama espessa que escoa há 10 dias de duas barragens 
de rejeitos da mineradora Samarco, em MG, atravessa a 
reserva da tribo. Tida como sagrada há gerações, toda 
a água utilizada por 350 índios para consumo, banho e 
limpeza vinha dali. Não mais.

Sem água há mais de uma semana, sujos e com sede, 
eles decidiram interromper em protesto a Estrada de Ferro 
Vitória-Minas, por onde a Vale, controladora da Samarco 
e da ferrovia, transporta seus minérios para exportação.

“Só saímos quando tiverem a dignidade de conversar 
com a gente. Destruíram nossa vida, arrasaram nossa 
cultura, e nos ignoram. Não aceitamos”, anuncia o índio 
Aiá Krenak à BBC Brasil.

Procurada, a Vale informa que “continua, com apoio da 
Funai, as tentativas de negociação com o Povo Indígena 
Krenak para liberação da ferrovia”.

“Cabe ressaltar que a Vale, como acionista da Samarco 
juntamente com a BHP Billiton, tem atuado ativamente 
nas ações para atendimento às famílias afetadas pelo 

FIGURA 25: Barragem se rompe em Mariana, MG - Crédito: Foto: Corpo de Bombeiros-MG.
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acidente do dia 5 de novembro e reitera seu compromisso 
em se relacionar com o Povo Krenak de modo transparente 
e participativo, mantendo uma relação construtiva, 
respeitando suas características próprias e a legislação 
vigente”, disse a empresa por meio de nota.

A empresa afi rma que a interdição está impedindo o 
transporte de água para as comunidades da região do 
Rio Doce. “Atualmente, cerca de 360 mil litros de água, 
sendo 60 mil litros de água mineral e 300 mil litros de 
água potável, provenientes de Vitória (ES), estão nos trens 
aguardando a liberação da ferrovia para distribuição”, diz a 
Vale no comunicado.

“A empresa repudia quaisquer manifestações violentas 
que coloquem em risco seus empregados, passageiros, suas 
operações e que fi ram o Estado Democrático de Direito e 
ratifi ca que obstruir ferrovia é crime.”

41 graus, sem água
Sentados ao longo dos trilhos enferrujados, sob o sol de 

41 graus, os índios cantam uma música de compasso lento, 
marcado pelas batidas de cajados de madeira no chão, tudo 
no idioma krenak.

De cocar amarelo, apoiado por um tronco de madeira, 
o pajé, homem mais velho das redondezas, chora. Ernani 
Krenak, 105 anos de idade, se aproxima e traduz a canção 
para a reportagem da BBC Brasil.

“O rio é lindo. Obrigado, Deus, pelo rio que nos alimenta 
e banha. O rio é lindo. Obrigado, Deus, pelo nosso rio, pelo 
rio de todos.”

Sua irmã pede a palavra. Dejanira Krenak, de 65 anos, 
quer lembrar que o sofrimento não é só dos índios. “Não 
é ‘só nós’, os brancos que moram também na beira do rio 
precisam muito dessa água, eles convivem com essa água, 
muitos pescadores tratam a família com os peixes, diz.
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Atrás dos dois, uma índia molha os rostos suados das 
duas fi lhas pequenas com uma cuia mal cheia de água de 
um galão doado por moradores de cidades vizinhas, como 
Conselheiro Pena e Resplendor.

Segundo os índios, crianças e idosos têm prioridade na 
distribuição da pouca água limpa estocada.

A família está acampada sob lonas pretas na margem da 
ferrovia, onde também se espalham barracas de camping e 
colchões ao relento. Ali, homens e mulheres fumam longos 
cachimbos, enquanto acendem pequenas fogueiras para 
aquecer o jantar coletivo.

Rio morto
À BBC Brasil, o professor de recursos hídricos Alexandre 

Sylvio Vieira da Costa, da Universidade Federal dos Vales 
do Jequitinhonha e Mucuri, disse que o rio precisará 
de pelo menos 10 anos para “começar a se estabelecer 
novamente”.

“Todas as plantas aquáticas que dão base ao ciclo 
biológico do rio morreram com a chegada esse rejeito, 
composto basicamente de ferro, alumínio e manganês. 
A água fi ca mais densa e o oxigênio não consegue se 
misturar”, explicou Costa. “Por isso não sobrou nada. Nem 
caramujo.”

Além do prejuízo na fauna e na fl ora, sete mortes foram 
registradas até este domingo. Dez dias após o acidente, 
pelo menos 18 pessoas ainda estão desaparecidas.

A tragédia ambiental é resultado do rompimento das 
barragens de Fundão e Santarém, em Mariana, a cerca de 
100 km de Belo Horizonte.

As barragens represavam rejeitos de mineração – 
resíduos, impurezas e material usado para a limpeza 
de minérios – da Samarco, empresa controlada pela 
mineradora brasileira Vale e pela anglo-australiana BHP.
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A presidente Dilma Rousseff visitou o local na semana 
passada e anunciou cobrança de multa de R$ 250 milhões 
à Samarco.

Decisão judicial
A noite cai, e a quantidade de mosquitos é insuportável.
“Nunca foi assim”, diz o índio Geovani Krenak, enquanto 

a dupla de repórteres gesticula para afastar a nuvem de 
insetos. “Esses mosquitos vieram com essa água podre, 
com os peixes que nos alimentavam e agora estão 
descendo o rio mortos.”

A 500 metros dali, dezenas de vagões, carregados de 
toneladas de minério de ferro que seguiriam para portos 
no Espírito Santo, estão parados na ferrovia.

A estrada de ferro também tem intenso movimento de 
passageiros – quem tinha bilhetes de viagem foi orientado 
a remarcar suas passagens ou aguardar reembolso após 
30 dias.

 À BBC Brasil, os índios informaram que foram notifi cados 
por uma decisão judicial que determina que eles deixem o 
local em até cinco dias – o prazo expira na próxima terça-
feira.

Eles prometem continuar lá – a menos, dizem, que 
representantes da Vale apareçam para discutir com eles a 
recuperação do rio sagrado e um esquema de fornecimento 
de água por caminhões pipa.

Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/11/151114_mg_protesto_
indios_rs_lw_rb
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PARA REFLETIR
SOBREVOO MOSTRA INCÊNDIO NA TERRA 
INDÍGENA ARARIBOIA, NO MARANHÃO

Há mais de dois meses, reserva é consumida pelas 
queimadas. Local com 413 mil hectares já teve mais de 
45% do território destruído.

A organização não governamental (ONG) Greenpeace 
divulgou nesta quarta-feira (28) imagens inéditas do 
trabalho de combate a um dos maiores incêndios fl orestais 
dentro de uma terra indígena (TI) já registrados no Brasil, 
na reserva Arariboia, área de Floresta Amazônica no 
Maranhão. O local com 413 mil hectares já teve mais de 
45% de seu território consumido pelo fogo.

As equipes da ONG, acompanhadas pela Articulação 
dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) e a convite de 
lideranças indígenas da região, sobrevoaram e visitaram 
a TI Arariboia. “Foi chocante constatar a dimensão 
gigantesca da destruição e perceber que os Guajajara e 
Awá-Guajá são as grandes vítimas dessa tragédia. Além 
da erradicação do fogo, a maior preocupação é garantir 
a sobrevivência desses povos”, defende o ativista do 
Greenpeace, Danicley de Aguiar.

FIGURA 26: Imagens aéreas da terra indígena Arariboia, no Maranhão - Crédito: Marizilda 
Cruppe / Greenpeace

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



Sonia Guajajara, liderança Guajajara e moradora da TI 
Arariboia, acompanhou o sobrevoo e comentou o sofrimento 
para os povos da fl oresta.

 “O que vai ser do meu povo, a vida não vai ser fácil, vamos 
sofrer muito sem nossa fl oresta. Não vamos abrir mão de 
defender nossas fl orestas e nossos irmãos”, afi rma.

Avanço das queimadas
Doze mil índios da etinia Guajajara e 80 da Awá-Guajá 

estão ameaçados pelo incêndio fl oresta. Com o reforço 
de mais 80 homens do Corpo de Bombeiros Militar do 
Maranhão (CBM-MA) nos últimos dias, já são mais de 
330 brigadistas na Operação Awá, da Centro Nacional de 
Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) 
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) em conjunto com o CBM-
MA, Fundação Nacional do Índio (Funai) e reforços 
internacionais.

FIGURA 27: Fogo avança pela Floresta Amazônica no Maranhão - Crédito: Marizilda 
Cruppe / Greenpeace
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Em outubro, o governo do Maranhão declarou situação 
de emergência em 11 terras indígenas no estado. Além 
da Arariboia, a situação se estende às terras indígenas 
Geralda Toco Preto, Canabrava Guajajara, Governador, 
Krikati, Lagoa Comprida, Bacurizinho, Urucu, Juruá, 
Porquinhos e Kanela. Segundo lideranças indígenas, há 
focos ainda em Alto Turiaçu, do povo Ka’apor.

Um mapa elaborado pelo Greenpeace com dados do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostra 
o avanço dos focos de calor dentro da TI Arariboia entre 
19 e 25 de outubro. Os pontos em laranja são os do início 
das queimadas e os lilás são os focos mais recentes. 
A aliança entre os brigadistas e os índios Guajajaras 
permite um combate mais efi caz e integrado do fogo 
na reserva e fi scalização da atuação de madeireiros 
na região. Em sua visita ao Maranhão, a presidente do 
Ibama, Marilene de Oliveira Ramos Murias dos Santos, 

FIGURA 28: Queimadas já consumiram mais de 45% da TI Arariboia - Crédito: Marizilda 
Cruppe / Greenpeace
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FIGURA 29: Mapa mostra avanço dos focos de queimadas na TI Arariboia 
Crédito: Divulgação/ Greenpeace

se comprometeu em incorporar um grupo de 60 índios 
chamados de ‘guardiões’ ao trabalho de fi scalização e 
combate à ação de madeireiros na reserva indígena.

“Esse compromisso aqui com as lideranças indígenas 
de ampliação dos guardiões indígenas, que são aqueles 
que estão presentes aqui no território, todos os dias, 
que sabem como é a ação desses criminosos, ela vai 
nos auxiliar muito. Então nós queremos um trabalho 
integrado e saímos aqui com um compromisso com 
as lideranças indígenas de incorporar os guardiões 
ao nosso trabalho de fi scalização permanente”, disse 
Marilene Ramos.
http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2015/10/sobrevoo-mostra-situacao-na-
terra-indigena-arariboia-no-maranhao.html
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Depois de ler estas notícias converse em grupos sobre o que 
é urgência e emergência para os povos indígenas. O que estas 
notícias têm a ver com a história de seu povo?
Faça um relato sobre esta conversa e apresente em sala de aula.

ATIVIDADE PROPOSTA

Pensando em situações do cotidiano da aldeia, comente quais 
são as situações que, no conhecimento do seu povo, caracterizam 
Urgência ou Emergência? Como seu povo lida com estas situações? 
Pesquise em sua aldeia com os especialistas tradicionais e com os 
mais velhos sobre isso. Conte alguns casos de urgência e emergência 
que seu povo trata.

ATIVIDADE PROPOSTA

O QUE É URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA OS POVOS 
INDÍGENAS?

Muitas coisas ou situações podem ser consideradas como 
Urgências ou Emergências. Situações que colocam em risco a 
vida ou a sobrevivência de uma pessoa, de uma família, de uma 
comunidade ou de um povo. Para a biomedicina uma fratura é uma 
urgência, para alguns povos a perda da alma ou um feitiço é uma 
urgência. Em situações de urgência e emergência é preciso tomar 
decisões, defl agrar ações, envolver especialistas que vão minimizar 
ou acabar com o problema.

Neste caderno vamos falar sobre as Urgências e Emergências 
do ponto de vista da saúde. Em cada região do país podemos ter 
diferentes tipos de urgência ou emergência.  Em algumas áreas é 
muito comum engasgo por espinho de peixes que podem virar casos 
de urgência, acidentes com ferrão da arraia, anzol ou machado. 
Picada de serpentes ou outros animais peçonhentos. Queda de 
árvores, afogamento, acidentes que acontecem principalmente 
com crianças. Em outras áreas o que é mais comum é o Acidente 
Vascular Cerebral, a Crise Hipertensiva, a Hipoglicemia ou outros 
problemas relacionados aos problemas cardiovasculares ou à 
diabetes. 
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Em muitos lugares o uso abusivo de bebida alcóolica trouxe 
novos problemas para a comunidade, aumentando os casos de 
violência doméstica, homicídios, acidentes com arma branca ou 
arma de fogo, e até mesmo aumento no número de acidentes de 
trânsito, pois muitas aldeias possuem acesso terrestre, por carros 
e motocicletas.

Para estes velhos e novos problemas que podem levar a situações 
de urgência ou emergência é preciso estar preparado para atender, 
avaliar, tomar decisões e/ou encaminhar os pacientes. 

Todos os povos indígenas têm estratégias, técnicas, remédios 
e rezas para lidar com situações de urgência ou emergência. Para 
alguns povos indígenas existem pessoas que são especialistas em 
reduzir fraturas ou resolver luxações. Passam anos aprendendo 
com um especialista mais velho. Usam raspas de um tipo certo 
de cupinzeiro, misturam com água, e usam como gesso para fazer 
uma imobilização de trauma ou fratura. Quando o cupim refaz o 
cupinzeiro, recuperando o que você tirou, é o tempo de resolução 
da fratura e você já pode tirar a tala. Outros povos usam a pedra 
negra para tirar o veneno de algumas serpentes. Em outros povos 
tem os especialistas que trazem a alma da pessoa de volta para 
seu corpo. Cada povo tem um jeito, uma maneira de lidar com suas 
urgências e emergências. 

Em situações de urgência ou emergência o Agente 
Indígena de Saúde tem um papel fundamental para 
intermediar os diálogos entre família, comunidade 
e Equipe de saúde! Em muitos casos estas situações 
envolvem conversas e negociações  entre a equipe 
de saúde e os familiares, quando por exemplo, a 
equipe quer remover o paciente e a família não 
quer... O que fazer? Quem pode ajudar nesta 
conversa? Por que precisa remover? A equipe 
precisa conversar com calma e explicar porque 
precisa remover, o que está acontecendo, o que 
pode acontecer e onde a pessoa vai ser atendida. 
Por que a família não quer que remova a pessoa? 

A família pode explicar como ela está vendo o 
problema, o que o pajé ou raizeiro falou, quais são 
os cuidados tradicionais necessários para garantir 
a boa evolução do paciente. 
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Para trabalhar este Tema: Urgências e Emergências em sala 
de aula é importante contar com a presença dos especialistas 
tradicionais, como pajés, rezadores e parteiras,  e especialistas 
socorristas; simular situações de urgência e emergência 
que ocorrem nas aldeias e polos base. Compartilhar casos e 
condutas. 

Vamos falar também neste caderno sobre como você pode ajudar, 
pelo conhecimento da biomedicina, a atender e/ou encaminhar 
estes casos.

VOCÊ SABE O QUE SÃO URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS?
As palavras URGÊNCIA e EMERGÊNCIA são usadas quando 

a gente está falando sobre coisas que precisam ser resolvidas 
rapidamente, tratadas com mais pressa. Assuntos que precisam 
ser resolvidos agora, que não podemos deixar para depois.

Quem pode ajudar nesta conversa e nesta 
negociação? Além da equipe e da família, o Agente 
de Saúde é uma pessoa chave nesta conversa, pois ele 
conhece os dois lados, o que a equipe está falando e o que 
a família está falando. Muitas vezes o agente de saúde 
precisa envolver outros sujeitos para conversar com a 
equipe e com a família, como o cacique, a liderança, o 
conselheiro e o especialista tradicional como o pajé. 
As situações de urgência ou emergência geralmente 
mobilizam muitas emoções e preocupações, e o agente 
de saúde precisa estar preparado para perceber o 
problema, entender as diferentes posições e ajudar na 
comunicação para que as decisões certas possam ser 
tomadas. Por exemplo, se a família está preocupada em 
deixar a criança com pneumonia sair da sua casa por 
causa dos maus espíritos que podem fazer mal a ela, o 
agente de saúde pode conversar com a família e com o 
pajé, junto com a equipe, para que o tratamento possa 
ser feito na própria casa ou se o pajé pode acompanhar 
a criança para protege-la. São várias situações e 
muitas possibilidades de comunicação e entendimento 
para que os trabalhos da biomedicina e da medicina 
tradicional possam caminhar juntos. Todos ganham 
com isso!
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No trabalho em saúde URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS são 
situações em que a equipe de saúde precisa prestar uma 
assistência rápida ao paciente. Isso porque o paciente está 
com um problema de saúde importante que pode até causar 
a morte se não for resolvida de forma rápida e correta.

É muito importante lembrar que os casos de urgência 
podem se tornar uma emergência, se não forem conduzidos 
a tempo e de forma adequada. Esteja atento! Urgências e 
emergências não escolhem hora ou lugar para acontecer!

URGÊNCIAS são as situações graves em que o paciente 
deve ser atendido o mais breve possível, mas não corre 
risco imediato de morte, seu problema precisa ser resolvido 
rapidamente e de forma correta.

EMERGÊNCIAS são as situações gravíssimas em que o 
paciente corre o risco imediato de morte, está em sofrimento 
intenso e pode ter consequências irreversíveis, exigindo 
atendimento imediato, na hora.

Alguns exemplos de urgências: grandes queimaduras, crise 
convulsiva, abortamentos e ameaça de aborto,  picada de 
animal peçonhento, fraturas, abcesso dentário, corpo estranho, 
traumatismos (abertos ou fechados). Casos de emergências 
em saúde podem ser: infarto cardíaco, grandes sangramentos 
(hemorragias), intoxicação, envenenamento, choque elétrico, 
afogamento e outros.

No seu trabalho como agente, quais são as urgências mais 
comuns? Conte sobre algum caso de urgência que você já 
acompanhou. E emergência, você já acompanhou algum 
caso? Converse com os outros agentes sobre como foi esse 
acompanhamento.

ATIVIDADE PROPOSTA
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O ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E 
EMERGÊNCIAS

Nos atendimentos às urgências e emergências não basta que a 
equipe seja rápida. É preciso que ela esteja também preparada. É 
importante que os profi ssionais da equipe de saúde saibam avaliar, 
identifi car e prestar a assistência correta nestes casos. Os profi s-
sionais das EMSI precisam estar atentos e preparados  para identi-
fi car e prestar o atendimento adequado em situações de urgência e 
emergência, principalmente aquelas mais comuns no território em 
que atuam. Como o nosso serviço está preparado para a atenção 
básica, a maioria dos casos de urgência e emergência não pode ser 
resolvida em área e precisam ser encaminhados para os serviços 
de referência. Mesmo sem poder resolver o problema de saúde, 
o profi ssional da atenção básica deve realizar cuidados iniciais ao 
paciente, que chamamos de primeiros socorros, pois podem ser a 
diferença entre a vida e a morte de um paciente. 

PRIMEIROS SOCORROS

As primeiras ações, realizadas antes que o paciente seja 
transferido ou atendido pelo profi ssional médico, nos casos de 
urgência e emergência, chamamos de PRIMEIROS SOCORROS.

Primeiros socorros são os cuidados 
imediatos que devem ser prestados 
rapidamente à uma pessoa, vítima 
de acidentes ou mal súbito. Esses 
cuidados têm o objetivo de manter 
a pessoa viva e ajudar a pessoa se 
recuperar mais rápido. É o primeiro 
atendimento à vítima, até que seja 
possível uma assistência qualifi cada, 
quando necessário, ou até que a 
vítima possa se recuperar por si só.

FIGURA 30: símbolo 
primeiros socorros

Em geral, pensamos que prestar os primeiros socorros é coisa 
só de médico. Isso não é verdade! Os primeiros socorros são 
procedimentos que podem e devem ser aprendidos por mulheres, 
homens e crianças. A partir do momento em que conhecemos os 
primeiros socorros, passamos a ter mais coragem de enfrentar uma 
situação que exija a nossa ajuda. 
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FUNÇÕES, SINAIS VITAIS E DE APOIO

Além disso, quando sabemos o que fazer, fi camos mais calmos. 
Manter a calma é fundamental para quem está prestando os 
primeiros socorros. Quando aplicados de forma adequada, os 
primeiros socorros podem signifi car a diferença entre a vida e 
a morte, ou a diferença entre uma recuperação rápida e uma 
hospitalização prolongada ou ainda, a diferença entre um problema 
que passará logo e uma invalidez permanente.

Vamos conversar agora sobre o que fazer quando precisamos 
auxiliar nos primeiros cuidados que devem ser prestados a  uma 
pessoa que é vítima de acidentes e outros problemas que precisam 
ser resolvidos rapidamente.

“A atividade de primeiros socorros pressupõe o conhecimento 
dos sinais que o corpo emite e servem como informação para a 
determinação do seu estado físico. Alguns detalhes importantes 
sobre as funções vitais, os sinais vitais e sinais de apoio do corpo 
humano precisam ser compreendidos1 ”.

1 Excerto do Manual de Primeiros Socorros – Ministério da Saúde – 2003.

Funções Vitais 
Algumas funções são vitais para que o ser humano permaneça 

vivo.
As funções vitais do corpo humano são controladas pelo 

Sistema Nervoso Central, que é estruturado por células muito 
especializadas,  e também são muito sensíveis à falta de oxigênio. 
Se falta oxigênio para o Sistema Nervoso Central ele morre e com 
ele param de funcionar todos os órgãos.

O prolongamento da hipóxia (falta de oxigênio) cerebral 
determina a morte do Sistema Nervoso Central e com isto 
acontece a falência generalizada de todos os mecanismos 
da vida, em um tempo de aproximadamente três minutos.

Sinais Vitais 
Sinais vitais são aqueles que indicam a existência de vida. São 

refl exos ou indícios que permitem avaliar o estado geral de uma 
pessoa. Os sinais que mostram o funcionamento do corpo humano 
e devem ser avaliados e medidos são: 

• Temperatura,
• Pulso, 
• Respiração, 
• Pressão arterial. 
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Nosso corpo tem uma temperatura média normal que varia de 
35,9 a 37,2ºC. A avaliação da temperatura é uma das maneiras de 
identifi car o estado de uma pessoa, pois em algumas emergências 
a temperatura muda muito. Quando avaliamos  a pessoa que está 
doente, se a temperatura do seu corpo está alterada para mais ou 
para menos isso é um sinal e pode nos dizer o que está acontecendo, 
se a pessoa está perdendo calor, na hemorragia por exemplo, ou se 
ela está com febre, numa infecção ou trauma severo.

A febre é a elevação da temperatura do corpo acima da 
média normal. Ela ocorre quando a produção de calor do 
corpo é maior que a perda. 

Temperatura Corporal 
O homem é um ser homeotérmico, ou seja, mantêm a 

temperatura do corpo constante apesar  de fatores externos, ao 
contrário de outros animais. A temperatura resulta do equilíbrio 
térmico mantido entre o ganho e a perda de calor pelo organismo. 
A temperatura do corpo humano pode sofrer variações individuais 
e fl utuações devido a fatores fi siológicos como: quando fazemos 
exercícios físicos, quando nos alimentamos , temperatura ambiente 
e também quando sofremos fortes emoções.

Pulso 
O pulso é o sinal do batimento cardíaco observado em uma 

artéria. Este sinal é provocado pela pressão que o coração exerce 
sobre o sangue. 
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Nas situações e urgência e emergência, é importante a avaliação 
do pulso da pessoa, que deverá ser feito através da palpação de 
uma artéria e se repete com regularidade, segundo as batidas do 
coração. O pulso pode ser apresentado variando de acordo com 
sua frequência, regularidade e volume. 

a) Regularidade (alteração de ritmo)
Pulso rítmico: normal 
Pulso arrítmico: anormal 

b) Frequência - Existe uma variação média de acordo com a 
idade como pode ser visto no quadro a seguir. 

c) Volume 
Pulso cheio: normal 
Pulso fi liforme (fraco): anormal 

É importante sabermos que algumas causas fi siológicas 
aumentam os batimentos do pulso são: digestão, exercícios físicos, 
banho frio, também quando estamos muito agitados. . 

Quando uma pessoa tem um desmaio, podemos observar 
que as pulsações diminuem. Através da avaliação do pulso ou 
das pulsações do sangue dentro do corpo, é possível avaliar se a 
circulação e o funcionamento do coração estão normais ou não. 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ÁREAS INDÍGENAS  101



PARA SENTIR O PULSO DA PESSOA É PRECISO TER 
ALGUNS CUIDADOS

• Procurar acomodar o braço da pessoa em posição relaxada. 
• Usar o dedo indicador, médio e anular sobre a artéria escolhida 

para sentir o pulso, fazendo uma leve pressão sobre qualquer um dos 
pontos onde se pode verifi car mais facilmente o pulso de uma pessoa. 

• Não usar o polegar para não correr o risco de sentir suas próprias 
pulsações. 

• Contar no relógio as pulsações num período de 60 segundos. Neste 
período deve-se procurar observar a regularidade, a tensão, o volume e 
a frequência do pulso. 

Existem no corpo vários locais onde se podem sentir os pulsos 
da corrente sanguínea.

FIGURA 31: artérias do corpo humano
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Recomenda-se não fazer pressão forte sobre a artéria, pois isto 
pode impedir que se percebam os batimentos. 

O pulso radial pode ser sentido na parte da frente do punho. 
Usar as pontas de 2 a 3 dedos levemente sobre o pulso da pessoa 
do lado correspondente ao polegar, conforme a fi gura a seguir. 

Você pode  fazer esta medida do pulso em sala de aula ou 
no serviço de saúde, com a orientação de seu professor.

FIGURA 32: pulso radial

Respiração 
A respiração é uma das funções essenciais à vida. É através dela 

que o corpo promove permanentemente o suprimento de oxigênio 
necessário ao organismo, vital para a manutenção da vida, por isso 
as vias aéreas devem estar desimpedidas. 

Quando formos prestar os primeiros socorros devemos observar 
e identifi car o estado da respiração. 

Devemos compreender que as secreções, vômito, corpo 
estranho, edema e até mesmo a própria língua podem ocasionar a 
obstrução das vias aéreas. 

A obstrução difi culta ou impede a pessoa de respirar e se 
prolongada pode causar parada cardiorrespiratória. 

Deve-se saber identifi car se a pessoa está respirando e como 
está respirando. 

A frequência da respiração é contada pela quantidade de vezes 
que uma pessoa realiza os movimentos combinados de inspiração 
e expiração em um minuto. Para se verifi car a frequência da 
respiração, conta-se o número de vezes que uma pessoa realiza 
os movimentos respiratórios: 01 inspiração + 01 expiração = 01 
movimento respiratório. 
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A frequência média por minuto dos movimentos 
respiratórios varia com a idade se levarmos em 
consideração uma pessoa em estado normal de 
saúde. Por exemplo: um adulto possui um valor médio 
respiratório de 14 - 20 respirações por minuto (no 
homem), 16 - 22 respirações por minuto (na mulher), 
enquanto uma criança nos primeiros meses de vida 40 - 
50 respirações por minuto. 

Quando prestamos os primeiros socorros, é muito importante 
sabermos contar a frequência respiratória para avaliar o paciente e 
passar o caso com segurança para a equipe de referência.

A frequência respiratória pode estar alterada em função de uma 
emoção, doença ou de um acidente. Também é um sinal importante 
de avaliação do estado geral da pessoa. 

Pressão Arterial 
No adulto normal a pressão arterial varia da seguinte forma: 
• Pressão arterial máxima ou sistólica - de 100 a 140 mm Hg 

(milímetros de mercúrio). 
• Pressão arterial mínima ou diastólica - de 60 a 90 mm Hg. 

A pressão arterial é a pressão do sangue, que depende da 
força de contração do coração, da capacidade de distensão 
do sistema arterial e da quantidade de sangue que está 
circulando no corpo.

A pressão varia com a idade, por exemplo: uma pessoa com a 
idade entre 17 a 40 anos apresenta a pressão de até 140 x 90, já 
entre 41 a 60 anos pode apresentar uma pressão maior, chegando 
a 150 x 90 mm de Hg. Entre os povos indígenas que mantém os 
costumes alimentares tradicionais é muito comum encontrarmos 
a medida de pressão mais baixa, como 110 x 70, ou 100 x 60. Para 
essas pessoas é uma pressão normal. De uns anos para cá, com 
a mudança do modo de viver e se alimentar, essas medidas se 
alteraram e muitos casos de Hipertensão tem sido diagnosticados.

A contagem pode ser feita observando-se a elevação do tórax se 
o acidentado for mulher ou do abdome se for homem ou criança. 
Pode ser feita ainda contando-se as saídas de ar quente pelas 
narinas. 
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Você deve ter estudado no caderno sobre saúde do 
adulto como acontece a Hipertensão e como devem 
orientar as pessoas sobre os riscos da pressão alta e 
como elas podem se prevenir da Crise Hipertensiva ou 
dos Acidentes Vasculares Cerebrais. 

Quando a pessoa tem uma medida de Pressão Arterial diferente, 
que não é comum, pode ser um indicador de problema. Em uma 
situação de urgência ou emergência esse é um sinal importante!

Quando a pessoa está com uma pressão muito elevada pode ter 
um problema de saúde grave ela pode perder os sentidos e pode 
até morrer. Por isso você deve conhecer bem as pessoas que tem 
Hipertensão em sua área de abrangência.

Medição da pressão arterial 
A medida da pressão arterial é muito importante na avaliação 

dos sinais vitais da pessoa que está em situação de urgência ou 
emergência. Quem deverá fazer a medida da pressão arterial é um 
profi ssional de saúde capacitado para isso. Se a medida da pressão 
arterial está alterada, para baixo ou para cima, pode ser um sinal 
importante de alerta!  

Sinais de Apoio 
Além dos sinais vitais do funcionamento do corpo humano, 

existem outros sinais de apoio que são importantes para 
conhecermos o estado de saúde da pessoa.

Os sinais de apoio podem ser alterados em casos de hemorragia, 
parada cardíaca ou uma forte batida na cabeça, por exemplo. Os 
principais sinais de apoio são: 

• Dilatação e reatividade das pupilas 
• Cor e umidade da pele 
• Estado de consciência 
• Motilidade e sensibilidade do corpo 

Todos esses sinais são importantes para você avaliar o estado 
de saúde da pessoa. 
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Pesquise em grupos sobre estes sinais de apoio, prepare uma 
aula e apresente em sala de aula. 
Procure estudar e praticar a leitura destes sinais de apoio, junto 
com os outros profissionais da equipe local, durante os momentos 
de dispersão do curso, nos Postos e Unidades Básicas de Saúde.

ATIVIDADE PROPOSTA

Estado de Consciência
Quando se encontra um acidentado capaz de informar com 

clareza sobre o seu estado físico, pode-se dizer que esta pessoa está 
consciente. Em muitas situações, além dos sinais de ansiedade e 
medo a pessoa pode apresentar alterações do nível de consciência. 
Existem modos de perceber o estado de consciência pelo exame 
físico e com uma entrevista que pode ser feita com a pessoa. 

Motilidade e Sensibilidade do Corpo 
A capacidade de mover e sentir partes do corpo são um sinal 

que pode nos dar muitas informações.
A incapacidade de mover o membro superior depois de um 

acidente pode indicar lesão do nervo do membro. A incapacidade 
de movimento nos membros inferiores pode indicar uma lesão da 
medula espinhal. 

É muito importante o reconhecimento destas situações, para 
ajudar no cuidado com o acidentado. É importante nestes casos 
tomar muito cuidado com o manuseio e transporte do acidentado 
para evitar o agravamento da lesão.

Para prestar os primeiros socorros é importante que 
a equipe de saúde verifi que de forma rápida e precisa os 
sinais vitais e os sinais de apoio.

Este texto foi baseado no Manual de Primeiros 
Socorros do Ministério da Saúde. Para saber mais e 
aprofundar seus estudos pesquise em: http://www.
fi ocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/biosseguranca/
manualdeprimeirossocorros.pdf
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SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA MAIS FREQUENTES 

Agora vamos ver diferentes tipos de casos de urgência e emer-
gência.

DORES FORTES

Muitos casos de urgência e emergência são acompanhados de 
dores fortes, são exemplos: cólicas renais, dores de cabeça (cefaleia 
muito forte), dor de dente, picada de animais peçonhentos, 
abscessos dentários e fraturas.  É muito importante que o 
profi ssional saiba  diferenciar se a dor é causada por um problema 
considerado de urgência ou emergência. Para isso o profi ssional 
deve estar atento aos sinais de alerta:

• a pessoa relata que a dor está muito diferente do que costuma 
ser ou muito mais forte;

• Presença de outros sinais e sintomas como febre, vômito e al-
teração do estado geral do paciente;

• a pessoa já tem algum problema de saúde como uma doença 
crônica por exemplo.

O que fazer?
Vai depender do tipo de dor, lugar, intensidade e quadro geral da 

pessoa. Nestes casos é preciso de outros profi ssionais da equipe 
para fazer o atendimento ou ainda passar o caso pelo telefone, 
radiofonia ou internet, de forma correta e com todas as informações 
necessárias para que a equipe de saúde defi na para qual serviço 
a pessoa deverá ser encaminhada e quais as orientações iniciais 
deverão ser feitas para prestar os primeiros socorros. 
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DESMAIO
O desmaio ocorre quando a pessoa perde temporariamente a 

consciência. O desmaio pode ser causado por hipoglicemia (baixa 
de glicose no sangue), ambientes pouco ventilados, emoção, 
problemas cardíacos e até efeitos colaterais de medicações. Antes 
de desmaiar, a pessoa pode apresentar: vista escura, tontura, 
palidez, sudorese fria, desconforto e difi culdade de fi car em pé. É 
muito importante identifi car a causa do desmaio.

O que fazer? 
Quando a pessoa está desmaiada, ela deve ser colocada deitada 

em algum lugar bem ventilado com a cabeça mais baixa que o resto 
do corpo. Depois que acordar, ela deve permanecer deitada até 
se recuperar e deverá ser atendida por um profi ssional de saúde 
para identifi car a causa do desmaio e se necessário defi nir um 
tratamento.tratamento.

FIGURA 33: primeiros socorros em caso de desmaio
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CRISE HIPERTENSIVA

HIPERGLICEMIA E HIPOGLICEMIA

A crise hipertensiva é um aumento rápido, importante e súbito 
(de repente) da pressão arterial de uma pessoa. A pessoa pode 
apresentar: mal estar geral, cefaleia forte (geralmente concentrada 
na região da nuca), tontura, visão borrada, vômito, dor no peito, 
tosse e falta de ar. 

O que fazer?
Nestes casos é preciso que a pessoa seja atendida imediatamente 

por um profi ssional de saúde, ou deverá ainda passar o caso pelo 
telefone, radiofonia ou internet, de forma correta e com todas as 
informações necessárias para defi nição de qual conduta deverá ser 
tomada. 

Nos casos de crise hipertensiva, o objetivo é abaixar a pressão 
para níveis adequados evitando a ocorrência de danos aos órgãos 
importantes como o coração, rim e cérebro. 

Para isso são utilizados medicamentos somente sob orientação 
de profi ssional da equipe técnica. Por isso, quando a pessoa tem 
pressão alta e tem uma cefaleia ou mal estar súbito você deve avisar 
imediatamente a equipe de saúde de sua referência. 

A hiperglicemia é caracterizada pelo alto nível de glicose 
(açúcar) no sangue. Muitas vezes o paciente só descobre que está 
diabético porque apresenta os sinais de hiperglicemia.

A Unidade sobre saúde do adulto explica quais os 
sinais de hiperglicemia, se ainda tiver dúvidas retome a 
leitura do texto e discuta com seus colegas.  

O que fazer?
A Pessoa deve ser avaliada imediatamente por profi ssional 

técnico capacitado. Se a pessoa tiver os sinais e sintomas da 
hiperglicemia você deve avisar rapidamente a equipe de referência 
para que a equipe defi na qual ação deverá ser tomada. 

Já a hipoglicemia, acontece quando os níveis de glicose no 
sangue estão muito baixos. Os pacientes que usam insulina correm 
mais risco de apresentarem hipoglicemia
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Sinais de hipoglicemia: mal estar geral, sudorese fria intensa, 
visão dupla, confusão mental  e fraqueza.

O que fazer?
Se a pessoa estiver consciente e em condições de engolir 

alimentos sem difi culdade, ela deve receber alimentos adoçados 
de preferência líquidos. Caso contrário, se a pessoa desmaiar ou 
não conseguir se alimentar precisa ser encaminhada rapidamente 
para o serviço de referência. 

Lembre-se sempre que a pessoa a ser encaminhada deverá levar 
um relatório contando a sua história anterior ou seu prontuário.

É importante que o agente de saúde conheça e acompanhe 
os diabéticos e hipertensos de sua abrangência para saber 
identifi car os pacientes com maior risco de apresentarem 
descompensação.

A hiperglicemia e hipoglicemia são complicações agudas 
em pacientes diabéticos descompensados, ou seja, nos casos 
em que a diabetes não está controlada. Estão relacionadas 
ao uso incorreto de medicação e a falta de cuidados 
especialmente com a alimentação.

CONVULSÕES

A convulsão ou crise convulsiva ocorre quando a pessoa 
perde a consciência de repente, cai no chão, e muitas vezes pode 
apresentar uma agitação no corpo, se debatendo (pernas, braços 
e cabeça), faz careta, o rosto pode fi car arroxeado, revira os olhos, 
pode urinar, a saliva aumenta e às vezes morde a própria língua. 
Algumas pessoas que apresentam crises convulsivas não têm 
muitos sinais e sintomas, às vezes, o único sinal da crise convulsiva 
é o desmaio. As convulsões duram um tempo curto. Após a 
convulsão, a pessoa fi ca bastante sonolenta e um pouco confusa. 
Muitas vezes, ouvimos as pessoas dando outros nomes para a 
convulsão como: ataque, desmaio e tremedeira. 

A convulsão pode ser causada por: febre muito alta (convulsão 
febril), epilepsia, traumatismos na cabeça, infecções (meningite, 
por exemplo), tumor cerebral e intoxicações. 
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Muitos povos indígenas têm explicações diferentes para as 
convulsões, podem acontecer com uma criança porque os pais 
quebraram alguma regra, ou porque o espírito do peixe elétrico 
fi cou bravo com a pessoa. Em muitos casos, além dos cuidados 
da biomedicina é preciso o cuidado e tratamento do especialista 
tradicional. 

O que fazer?
• Afastar a pessoa de lugares perigosos (beira de rio, barrancos, 

fogueiras);
• Retirar objetos pessoais como óculos;
• Afrouxar as roupas se necessário;
• Proteger a cabeça sem impedir o movimento;
• Manter a pessoa de barriga para cima e a cabeça lateralizada 

para evitar engasgos;
• Observar a respiração durante e após a crise;
• Registrar o tempo de duração da crise;
• Identifi car a possível causa da crise convulsiva e comunicar ao 

profi ssional da equipe.

FIGURA 34: primeiros socorros em caso de convulsão
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AFOGAMENTO
Durante o afogamento a pessoa aspira muita água, que encharca 

os pulmões, causando difi culdades ou impossibilidade para respirar 
e levando à morte. Entre os adultos, boa parte dos acidentes está 
relacionado ao consumo abusivo de bebida alcoólica. A pessoa 
ingere a bebida e perde a noção do perigo de dirigir o barco, descer 
ou subir na canoa ou barco e não percebe o risco de nadar em 
determinados locais”. Enquanto na infância, o afogamento ocorre 
por desatenção ou falta de vigilância dos familiares. Por isso é 
muito importante fi car atento às crianças pequenas, que ainda não 
sabem nadar, quando forem tomar banho, lavar roupa ou tratar 
peixes na beira do rio.

Durante o afogamento em poucos minutos a laringe relaxa e 
a pessoa respira debaixo d’água, aspirando e engolindo grande 
quantidade de água. Parte do líquido vai para o estômago e o 
restante segue o mesmo caminho do ar: percorre a traqueia, 
brônquios e chega aos pulmões. O pulmão fi ca cheio de liquido 
e não funciona mais. As pessoas que sobrevivem ao afogamento 
podem ter complicações tardias causadas pela aspiração de água 
(edema pulmonar, infecções graves), que também podem levar a 
pessoa à morte.

O que fazer? 
Para socorrer uma pessoa vítima de afogamento providencie uma 

corda, barco, boia ou outro material que possa chegar até a vítima. 
Se souber nadar bem, procure prestar socorro adequadamente. 

Verifi que a existência ou não de correnteza ou de água agitadas. 
Certifi que-se do estado da vítima: se está imóvel ou debatendo-se. 
Mesmo as pessoas que sabem nadar bem encontrarão difi culdades 
em nadar contra uma correnteza e águas agitadas.

 Uma vítima de afogamento pode estar desacordada quando 
o salvamento chegar. Se não estiver inconsciente e desacordada, 
certamente estará muito assustada e terá grande difi culdade de 
raciocinar. Procure segurá-la por trás, de forma que ela não possa se 
agarrar a você e impedi-lo de nadar. Quando você chegar à margem 
com a vítima, seu trabalho de salvamento ainda não terá terminado. 
Caso a pessoa que sofreu o afogamento esteja consciente e só 
tenha engolido um pouco de água, basta tranquilizá-la. Se estiver 
sentindo frio, procure aquecê-lo. Se a vítima, no entanto, estiver 
inconsciente, é muito provável que apresente a pele arroxeada, 
fria e ausência de respiração e pulso. Nesses casos, a reanimação 
cardiorrespiratória tem de ser rápida e efi ciente.
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HEMORRAGIAS

A segurança de quem faz o salvamento é muito importante, 
se não for capaz de salvar a vítima, marque o lugar do 
afogamento e procure socorro.

Hemorragia externa é aquela em que a gente pode ver o 
sangue saindo para fora do corpo do paciente.  Quando o 
vaso sanguíneo rompido é uma artéria, o sangue é vermelho 
mais claro e sai em jato (sai com bastante força). Quando o 
vaso sanguíneo rompido é uma veia, o sangue é mais escuro 
e sai mais lentamente.

Hemorragia interna é aquela que a gente não vê, pois o 
sangramento ocorre dentro do corpo.

Já aconteceu algum caso de afogamento em sua comunidade? 
Como aconteceu? Na sua cultura o que é importante fazer 
durante o atendimento de uma vítima de afogamento?

ATIVIDADE PROPOSTA

A hemorragia é a perda de sangue em grande quantidade. Isso 
geralmente acontece quando algum vaso sanguíneo muito calibroso 
(grosso) ou muitos vasos sanguíneos são rompidos. Daí a pessoa 
perde muito sangue em pouco tempo. Uma grande hemorragia 
pode matar uma pessoa em poucos minutos! Uma hemorragia 
pode ser externa ou interna.

FIGURA 35: tipos de hemorragia
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A hemorragia externa geralmente acontece por causa de um 
ferimento cortante ou perfurante. O atendimento inicial tem o 
objetivo de parar o sangramento. Para isso, com luvas, gaze ou até 
mesmo um pano limpo, deve-se fazer pressão sobre o local. Se 
o sangramento acontecer nos membros (pernas ou braços) eles 
devem ser mantidos elevados. 

As principais causas de hemorragia são os traumatismos. 
Além disso, temos outros problemas de saúde que podem causar 
hemorragia como, por exemplo, as complicações do trabalho de 
parto (placenta retida, lacerações, abortamento e atonia uterina), 
intoxicações, picadas de animais peçonhentos, ou complicação de 
cirurgias, como pós-operatório de extração de dente.

Quando ocorre uma hemorragia, a pessoa perde muito sangue, 
rapidamente. Com a diminuição da quantidade de sangue circulando 
no corpo, os órgãos (por exemplo, coração e cérebro) deixam de 
receber a quantidade necessária de oxigênio e nutrientes. 

Quando a perda de sangue é muito grande, restando pouco 
sangue na circulação, a pessoa pode entrar em uma situação clínica 
que nós chamamos de choque - a pressão cai muito, o coração 
acelera e a pessoa desmaia. Nessa situação, o coração, o cérebro e 
outros órgãos do corpo, fi cam sem receber a quantidade adequada 
de sangue e podem parar de funcionar, se isto acontece, a pessoa 
morre.

O que fazer?
NÃO USE TORNIQUETE. PODE CAUSAR LESÃO NO TECIDO 

OU ATÉ GANGRENA.
Na nossa realidade de trabalho, em alguns casos com a indicação 

médica, outra providência que pode ser tomada imediatamente 
nos casos de hemorragia é a infusão de líquidos no paciente 
(hidratação venosa). A infusão de líquidos poderá ser realizada por 
um profi ssional capacitado da equipe de saúde antes do paciente 
ser referenciado. O soro irá manter o volume de líquido no corpo 
do paciente, evitando o choque. É importante que o acesso venoso 
seja bem calibroso (grosso) para garantir que o líquido corra bem. O 
acesso venoso também é importante para garantir a administração 
de medicamentos.

No caso de hemorragia interna, como não vemos o sangramento, 
é preciso prestar atenção em alguns sinais externos, para podermos 
identifi car os sinais de gravidade e encaminhar o paciente o mais 
rápido possível para evitar o choque.
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Os sinais que podemos encontrar no caso de hemorragia interna 
são os seguintes:

• Pulso fraco e acelerado;
• Hipotensão arterial;
• Pele fria, hipocorada (pálida) e mucosa dos olhos e boca bran-

cos;
• Extremidades cianóticas (dedos e lábios arroxeados pela falta 

de circulação adequada do sangue).

O que fazer?
Nestes casos é importante chamar o socorro, comunicar a 

equipe de referência o mais rápido possível, passar as informações 
corretamente, deixar o paciente deitado com as pernas levemente 
elevadas e controlar os sinais vitais. 

Hemorragias na boca e no nariz
A hemorragia nasal é um dos tipos de hemorragias mais comuns 

que acontecem em crianças e adultos.  O sangramento nasal ocorre 
devido a um rompimento de pequenos vasos sanguíneos no nariz, 
provocado na maioria das vezes pela manipulação contínua do 
nariz ou quando se introduz objetos estranhos. Outras situações 
podem causar sangramento nasal são:  esforço físico, excesso 
de sol, trabalhos expostos a altas temperaturas (perto de fornos 
ou fogueira, por exemplo), presença de lesões dentro do nariz ou 
alguma doença.

O que fazer?
• Manter a pessoa em repouso e com a cabeça erguida;
• Pedir à pessoa que respire pela boca calmamente;
• Comprimir a narina que está sangrando;
• Não deixar a pessoa assoar o nariz e orientá-la a cuspir o 

sangue.

Quando a pessoa apresenta várias vezes hemorragia nasal 
procure conversar e saber quando e como acontece, quanto tempo 
dura e quantas vezes acontece. É importante você relatar o caso 
para outros profi ssionais da equipe de saúde. 

As hemorragias bucais estão relacionadas à presença de lesões 
ou como complicações pós-cirúrgicas, como a extração de dentes.

Nos casos de hemorragia após extração dentária, é indicado 
realizar compressão. Para isso, pode-se pedir que a pessoa morda 
um chumaço de gaze limpa, na ausência de gaze pode-se usar 
pano limpo. Se a hemorragia continua é preciso avisar a equipe de 
referência e retornar ao odontólogo.
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Hemorragia uterina
As grandes hemorragias vaginais e uterinas geralmente ocorrem 

como consequência de complicações de parto como a placenta 
retida, restos placentários, ausência de involução uterina e 
lacerações. A hemorragia uterina também pode ser causada pelos 
abortamentos incompletos.

Normalmente, logo após o parto, o útero começa a voltar a seu 
tamanho normal. Dizemos que ele está involuindo. A involução 
uterina é importante, pois ela faz parar o sangramento causado 
pelo descolamento da placenta. Nos partos sem complicações, 
o útero involui e a quantidade de sangue que a mulher perde vai 
fi cando menor. Quando não ocorre a involução uterina, o útero 
não se contrai, chamamos de atonia uterina, é quando acontece a 
hemorragia.  

Quando a placenta fi ca retida ou não sai totalmente, também 
pode ocorrer hemorragia e infecção. A laceração é o rompimento 
do tecido do canal vaginal durante o parto. Isso pode acontecer 
quando o bebê é muito grande. A laceração também pode causar 
uma hemorragia.

O que fazer?
Estas hemorragias são consideradas complicações do trabalho 

de parto. As três situações colocadas acima são consideradas 
emergências e demandam atendimento hospitalar. Em área, os 
profi ssionais de saúde deverão iniciar o primeiro atendimento 
enquanto a pessoa é encaminhada para a referência. 

Nestes casos é importante saber a quantidade de sangue que a 
mulher perdeu ou está perdendo, se foram eliminados fragmentos 
de placenta ou mesmo de embrião ou feto. Os profi ssionais deverão 
conversar e saber a história da gestação, se é ou foi uma gravidez 
desejada, se houve intenção de provocar aborto e se foi utilizada 
alguma coisa para isso. 

Muita atenção: é muito importante 
acompanhar os sinais vitais e o estado geral 
da pessoa fi cando atento para a diminuição 
da pressão arterial e aumento da frequência 
cardíaca.
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Muita atenção: As queimaduras 
de terceiro grau são sempre uma 
emergência!

Você já acompanhou algum caso de hemorragia grave na sua 
área de abrangência? Conte como foi.

ATIVIDADE PROPOSTA

QUEIMADURAS

As queimaduras são lesões causadas pela temperatura (calor 
ou frio), pelo contato com gases, eletricidade, radiação e produtos 
químicos. Quando apenas a pele é afetada falamos que é uma 
queimadura superfi cial. Pode ocorrer inchaço, vermelhidão e até 
bolhas. Mas, se o tecido subcutâneo (abaixo da pele) é atingido, a 
queimadura é profunda. 

As queimaduras acontecem com muita frequência entre as 
crianças. Por isso precisa orientar as famílias para prevenir estes 
acidentes. Ficar atento com as fogueiras, com as panelas que estão 
no fogo ou no fogão. 

As queimaduras superfi ciais e profundas são 
classifi cadas da seguinte forma:

PRIMEIRO GRAU: quando a lesão é superfi cial. Vão 
aparecer vermelhidão, inchaço e dor.

SEGUNDO GRAU: além da vermelhidão vão aparecer 
bolhas, edemas e restos de pele queimadas soltas. 
Nas queimaduras de segundo grau mais profundas há 
destruição da pele. 

TERCEIRO GRAU: vai ocorrer a destruição da pele. 
A queimadura atinge o tecido subcutâneo (gordura), 
músculos e até os ossos. Neste caso a queimadura 
destrói os nervos e a pessoa sente pouca ou nenhuma 
dor. São queimaduras de muita gravidade.
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O que fazer?
Quando avaliamos uma queimadura, observamos as seguintes 

características: o tipo de queimadura, o local, a extensão da área 
queimada, e as condições do paciente. A partir desta avaliação é 
que defi nimos a gravidade do caso e as condutas a serem tomadas.

Quanto maior o tamanho da área queimada, mais grave é o 
caso.

FIGURA 36: tipos de queimaduras
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FIGURA 37: os três graus de queimadura

Você já acompanhou algum caso de queimadura grave em sua 
área de abrangência? Conte como foi.
Como o pessoal do seu povo trata as queimaduras?

ATIVIDADE PROPOSTA
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O QUE NÃO SE DEVE FAZER EM CASOS 
DE QUEIMADURAS

É muito comum as pessoas utilizarem algumas substâncias nas 
lesões de queimaduras. No entanto o uso de algumas substâncias 
caseiras pode piorar ainda mais a lesão. Sabemos que na medicina 
tradicional existem tratamentos para queimaduras. É importante 
que o profi ssional de saúde juntamente com os raizeiros, pajés e 
mais velhos conversem sobre a associação das práticas tradicionais 
com a medicina ocidental. 

Pasta de dente, gasolina, manteiga, cebola, gelo, sal e açúcar 
NÃO devem ser colocados nas queimaduras.

São animais que, por meio de um mecanismo 
de caça e defesa, são capazes de injetar em 
suas presas uma substância tóxica produzida 
em seus corpos, diretamente de glândulas 
especializadas (dente, ferrão, aguilhão) por 
onde passa o veneno. Esses animais agem 
por instinto de sobrevivência. Ao se sentirem 
ameaçados, imobilizam o agressor e fogem 
para um local seguro. Temidos pelo homem, 
os animais peçonhentos estão presentes 
tanto em meios rurais, quanto urbanos. Eles 
são responsáveis por provocarem inúmeros 
acidentes domésticos, em variadas regiões 
brasileiras, com índices crescentes ano após ano. 
Cobras, aranhas, escorpiões, lacraias, taturanas, 
vespas, formigas, abelhas e marimbondos são 
exemplos dessa categoria. 
Fonte: http://animais-peconhentos.info/

ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS

Você sabe o que são animais peçonhentos?
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Nas áreas indígenas os animais peçonhentos mais comuns são: 
as serpentes, escorpiões, aranhas, arraias, formigas e lagartas. 
Quando um desses animais pica a pessoa, ocorre a inoculação de 
peçonha (veneno) que pode causar vários sinais e sintomas. Os 
sinais e sintomas causados pelo veneno vão variar de acordo com 
o tipo de animal, a quantidade de veneno inoculada e as condições 
clínicas e físicas da pessoa (peso, idade, nutrição). Ou seja, a 
gravidade do caso depende de vários fatores.

FIGURA 38: Animais Peçonhentos. Fotos: García-Hernández/Bernard DUPONT /
Techuser/ Matt Reinbold.

Quais são os animais peçonhentos que existem em sua área de 
abrangência? Pode escrever o nome na língua e em português.
Você já atendeu a uma pessoa vítima de acidente por animal 
peçonhento? Conte como foi e o que você fez?
Faça uma pesquisa junto aos mais velhos e aos especialistas 
tradicionais sobre esses animais peçonhentos. No conhecimento 
do seu povo como são tratadas as picadas ou ferroadas destes 
animais?

ATIVIDADE PROPOSTA
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Serpentes (Cobras)
As serpentes peçonhentas são responsáveis por acidentes em 

todas as regiões do nosso país. A pessoa vítima de picada de cobra 
pode morrer ou ter sequelas se não for socorrida no tempo certo 
e se o tratamento não for adequado. As pessoas que moram e 
trabalham em roças e em regiões de matas são as que estão mais 
vulneráveis. A maioria das pessoas são picadas nos membros 
inferiores.

A Jararaca, a Cascavel, a Surucucu e a Coral Verdadeira estão 
entre as serpentes de maior importância médica. Os sinais e 
sintomas causados pelo veneno dependem do tipo de serpente. 
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ALGUMAS CURIOSIDADES SOBRE 
AS SERPENTES

O que fazer?
Logo após a picada por esses animais, a conduta de primeiros 

socorros é tranquilizar e manter   a pessoa em repouso (para 
evitar que o veneno circule mais rápido pelo corpo), lavar o local 
ferido e, com o membro acometido elevado, encaminhá-la o mais 
rapidamente possível para o tratamento com o soro antiofídico. 

As pesquisas com o 
veneno da jararaca 
ajudaram no 
desenvolvimento de 
medicamentos para tratar 
a hipertensão arterial.

Existe a coral falsa e a 
verdadeira e é muito 
difícil distinguir uma da 
outra. A coral falsa não é 
venenosa.

As cobras são surdas. 
Elas sabem que alguém 
está se aproximando pela 
vibração do solo.
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Enquanto a pessoa não é encaminhada, é muito importante que 
ela seja acompanhada de perto. É preciso monitorar os sinais vitais 
e a evolução da lesão. O veneno de determinadas cobras são muito 
potentes e podem causar grandes danos ao organismo da pessoa 
em pouco tempo podendo levar à morte. Portanto fi que atento:

• Acompanhar o estado geral do paciente fi cando atento para 
os sinais de queda do nível de consciência (sonolência, con-
fusão mental);

• Monitorar sinais vitais;
• Verifi car presença e aspecto da urina;
• Verifi car presença de hemorragias; tratar a dor;
• Acompanhar a evolução do local da lesão.

Aranhas e Escorpiões
As aranhas e escorpiões também secretam um veneno que 

produz reações locais e/ou sistêmicas. Os escorpiões vivem em 
espaços escuros, quentes e úmidos, e tem hábitos noturnos. Eles 
são encontrados em todas as regiões brasileiras na zona rural e no 
meio urbano.  O escorpião que mais preocupa é o amarelo. O seu 
veneno é muito tóxico e ataca o nosso sistema nervoso podendo 
causar morte especialmente em crianças e idosos. Entre os anos de 
2000 e 2013, a maior parte dos acidentes por aranhas ocorreram 
nas regiões sudeste e sul.  Já os acidentes por escorpião ocorreram 
mais nas regiões sudeste e nordeste.
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O que fazer?
O tratamento para pessoas vítimas de picada de aranhas e 

escorpiões é feito através da administração do soro antiaracnídeo e 
antiescorpiônico somente nos casos graves causados por animais 
mais perigosos.

Nos casos de picada por aranha ou escorpião, é importante 
saber:

• Idade da pessoa
• Local da picada - quanto mais próximo do rosto, mais grave;
• Evolução da lesão.
Para a avaliação da gravidade do quadro, é importante a 

identifi cação do animal. Para isso, o profi ssional conta com as 
informações fornecidas pelo paciente e familiares. Se possível, a 
pessoa deve trazer o animal para identifi cação. O animal pode ser 
conservado em um vidro com álcool. Em caso de encaminhamento, 
o animal poderá ser levado junto com a pessoa.
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Arraias de água doce
A  arraia de água doce, um peixe que é parente do tubarão, 

também pode provocar acidentes em contato com os humanos. A 
arraia possui um ferrão na cauda. A arraia de água doce não ataca. 
Os acidentes acontecem quando as pessoas andam nos rios e 
pisam numa delas, o que é entendido pelo animal como um ataque. 
Para se defender ela usa o seu ferrão.

No momento que a pessoa é atacada, ela pode sentir dor 
moderada. Mas, quando ela sai da água, a dor é duplicada, porque 
o veneno é ativado em contato com o oxigênio.

FIGURA 39: Arraia de água doce. Foto: Jim Capaldi.

O veneno da arraia é desativado com o calor!
Para saber mais sobre a ferroada da Arraia leia: http://

revistapesquisa.fapesp.br/2006/10/01/como-um-punhal/

O que fazer?
• Realizar uma boa limpeza do local com água e sabão;
• Manter a região afetada mergulhada em água morna para de-

sativar o veneno da arraia.
• Em alguns casos o ferrão quebra dentro do pé da pessoa e 

é preciso retirar cirurgicamente. Neste caso um profi ssional 
capacitado deve retirá-lo.

• Acompanhar a lesão para ver se não vai infeccionar.
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É importante comunicar a EMSI sobre o caso e encaminhar a 
pessoa para avaliação, pois o acidente com arraia geralmente 
causa uma infecção importante no local, já que a arraia tem muitas 
bactérias em seu ferrão e no momento da ferroada essas bactérias 
entram em nosso corpo.

Para algumas culturas ,  quando uma pessoa sofre um acidente 
com ferrão de arraia, o local da ferroada deve permanecer seco. 
Na sua aldeia algum paciente já foi vítima de acidente por arraia? 
Como ele foi atendido?

ATIVIDADE PROPOSTA

Lagartas 
No caso dos acidentes com lagartas, ocorre uma irritação da 

pele quando entra em contato com as cerdas (pelos) da lagarta. 
Ocorre então: dor local muito forte tipo queimação, eritema 
(vermelhidão), edema e prurido (coceira). Em alguns casos pode 
ocorrer a formação de bolhas e vesículas no local. Alguns tipos de 
lagartas podem causar vômito, cefaleia e até mesmo hemorragia.

O que fazer?
Nos casos de acidente com lagartas, o tratamento é sintomático 

com uso de compressas frias ou geladas, e analgésicos. O 
paciente também deve ser orientado quanto aos cuidados com a 
manipulação da lesão para evitar infecção secundária.

FIGURA 40: Lagartas. Foto: Jodelet/Lépinay.
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Abelhas e formigas
Após uma picada de inseto, o paciente pode apresentar reação 

alérgica leve ou moderada. 
Pode ocorrer desde uma simples reação local com edema, 

vermelhidão e prurido (coceira) até uma reação maior aparecendo 
lesões avermelhadas, edema e prurido por todo o corpo. Quando 
ocorre uma picada no rosto, o edema pode causar susto. A picada 
do formigão é muito dolorida e o local pode fi car bem hiperemiado 
e entumecido. 

O que fazer nestes casos:
• Se houver ferrão remova-o cuidadosamente da pele puxando 

para fora, tomando cuidado para não se machucar com ele.
• Lave a área cuidadosamente com sabão e água e aplique gelo 

ou compressa fria sobre ela.

Há pessoas alérgicas que sofrem reações graves ou 
generalizadas, devido a picadas de insetos (abelhas 
e formigas), nestes casos é preciso encaminhar o 
paciente para evitar ou tratar o choque anafi lático. Fique 
tranquilo, estes casos são raros!  

No caso de uma picada, observe os sintomas de uma 
reação alérgica (anafi laxia), incluindo lábios, língua, 
ou orelhas inchados; desconforto ou agitação; rosto 
vermelho; coceira; sensações de picadas e coceira na 
garganta e na pele; difi culdade respiratória; náusea ou 
vômito; tontura; convulsões; pulso rápido, fraco; pele 
fria, úmida, pálida. Você precisará de atenção médica de 
emergência para qualquer um desses sintomas!

Muitos povos indígenas usam remédios para aliviar a dor e 
acalmar o local da picada. O seu povo conhece algum desses 
remédios?
Converse em grupos com seus colegas e faça o planejamento 
de uma ação educativa de prevenção dos acidentes por animais 
peçonhentos.
Como você pode orientar a sua comunidade para a prevenção 
dos acidentes por animais peçonhentos?

ATIVIDADE PROPOSTA
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Prevenção contra acidentes por animais peçonhentos em geral
• Tomar cuidado ao entrar na água para banhar;
• Sacudir a rede antes de deitar e as roupas e sapatos antes de 

vesti-los;
• Eliminar montes de entulho, acúmulo de lixo, folhagens secas 

e alimentos espalhados na casa, em volta da casa e no am-
biente;

• Usar sapato fechado e calça para ir para as roças e para as 
caçadas;

• Lembre-se de ouvir os mais velhos sobre os cuidados com es-
ses animais!

Para saber mais sobre acidentes por animais 
peçonhentos, acesse o portal:  http://portalsaude.
saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/
l e i a - m a i s - o - m i n i s t e r i o/ 1 97- s e c re t a r i a -
svs/10400-animais-peconhentos-utilizacao-
racional-de-anivenenos

INTOXICAÇÃO OU ENVENENAMENTO

Substâncias tóxicas são aquelas que causam danos ou morte ao 
organismo humano. Substâncias tóxicas também são chamadas 
de veneno.

Nosso corpo pode entrar em contato com as substâncias tóxicas 
através da boca (ingestão), pele e vias aéreas (inalação). 

Muitos povos indígenas usam a mandioca brava para fazer 
farinha ou beiju. Para preparar a farinha ou beiju com a mandioca 
brava é preciso conhecer muito bem todo o processo. Esta mandioca 
tem um tipo de substância tóxica, veneno, que chamamos de ácido 
cianídrico que pode matar a pessoa se ela ingerir sem fazer todo 
o cozimento no tempo certo e do jeito certo. É muito comum as 
crianças beberem o mingau da mandioca brava antes de estar 
pronto para ser consumido, neste caso é preciso fazê-las vomitar 
tudo que tomaram rapidamente para que o cianeto não seja 
absorvido. Outros povos usam determinadas substâncias para 
colocar na ponta da fl echa ou na Zarabatana para caçar. Eles sabem 
exatamente a quantidade certa para matar o animal e não fazer 
mal para as pessoas. Usam também um tipo de cipó, o timbó, para 
deixar os peixes tontos e fi ca mais fácil de pegá-los, principalmente 
na época de festas ou rituais.
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Escreva as substâncias tóxicas ( venenos) que você conhece? 
Faça uma pesquisa com os mais velhos e pergunte quais são as 
substâncias tóxicas que eles conhecem e como eles lidam com 
elas? Como o seu povo trata os casos de intoxicação?

ATIVIDADE PROPOSTA

Esta caveira é o símbolo de 
veneno. São várias as subs-
tâncias que podem provocar 
intoxicação e envenenamento e 
podem ser encontradas dentro 
de nossas casas, nas matas, na 
unidade de saúde, nas fazendas, 
nos mercados. A presença de 
substâncias tóxicas estranhas 
ao nosso corpo pode levar a 
graves problemas de saúde.

Qualquer substância pode ser tóxica, dependendo da 
quantidade e da maneira como ela é utilizada.

Quando suspeitar de envenenamento
Geralmente o paciente ou familiar chega contando uma história 

que sugere o envenenamento. Dependendo do caso podem 
aparecer diferentes sinais e sintomas:

• Sinais, na boca ou na pele, de que a pessoa tenha mastigado, 
engolido, aspirado ou ter tido contato com alguma substância 
que pode ser veneno;

• Hálito com cheiro estranho;
• Mudança de cor dos lábios e dentro da boca;
• Dor e sensação de queimação na boca, garganta, esôfago ou 

estômago;
• Muito sono, confusão mental, prostração;
• Vômitos;
• Alteração respiratória (queda do padrão respiratório);
• Diminuição ou ausência de urina;
• Convulsões;
• Vômito, fezes e urina com sangue;
• Temperatura corporal abaixo do normal;
• Aumento da saliva e suor;
• Inconsciência.

FIGURA 41: caveira símbolo de veneno
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O que fazer
• Coletar a história completa identifi cando a substância, o horá-

rio, a quantidade e os primeiros sintomas;
• Verifi car se já foi realizado algum tratamento tradicional;
• Avaliar o estado geral do paciente: presença de vômito, con-

vulsão, perda de consciência, sinais de desidratação;
• Comunicar imediatamente ao polo base para solicitar orienta-

ção e providenciar remoção quando necessário.

Lembre-se de orientar os pais e as famílias para não deixar 
os remédios, produtos de limpeza ou outros possíveis venenos 
perto das crianças pequenas. Muitas vezes as pessoas 
colocam produtos de limpeza, combustível ou mesmo bebida 
alcoólica em garrafas pet, de refrigerante. É muito fácil da 
criança pegar essa garrafa achando que é refrigerante, tomar 
e se intoxicar!!!  

TRAUMATISMOS MÚSCULO ESQUELÉTICOS 

Os traumatismos músculo esqueléticos mais comuns são: 
entorses, luxações, contusões e fraturas simples. Essas lesões 
podem acontecer durante acidentes domésticos, atividades 
esportivas, brincadeiras, acidentes no trabalho ou outras atividades 
do dia a dia.

Entorse é uma lesão 
que ocorre quando a 
articulação realiza um 
movimento que ultra-
passa a sua capacidade 
de movimento.

FIGURA 42: entorse
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Fraturas ocorrem quando acontece o rompimento total ou par-
cial de um osso. A fratura é classifi cada como fechada quando 
o osso não atravessa a pele e exposta quando o osso quebrado 
atravessa a pele. 

A fratura exposta tem grande risco de contaminação e infec-
ção. Por isso devem ser tratadas com muita atenção!

Contusão é uma lesão cau-
sada por um forte impacto 
na superfície do corpo. O im-
pacto pode causar lesão nos 
tecidos moles superfi ciais e 
também nos músculos e liga-
mentos.

FIGURA 44: luxação

FIGURA 43: contusão

FIGURA 45: 
fratura

Luxação acontece 
quando o osso se des-
loca um pouco da arti-
culação fi cando numa 
posição anormal.
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Fratura fechada
A pele não foi perfu-

rada pelas extremidades 
ósseas.

Fratura aberta
O osso se quebra atra-

vessando a pele ou exis-
te uma ferida associada 
que se estende desde o 
osso fraturado até a pele. FIGURA 46: trauma de extremidades

Em idosos as fraturas costumam ser mais complicadas. É que 
nesta fase da vida, os ossos “colam” com mais difi culdade devido 
à menor quantidade de cálcio. Dois tipos de fratura muito comuns 
e bastante complicadas em idosos são as fraturas de ossos da 
bacia e fratura de fêmur.

O que fazer em caso de traumatismos
• Avaliar sinais de fratura como edema, irregularidade do local, 

hematoma, restrição de movimentação;
• Na presença de qualquer um dos sinais, imobilizar como se 

fosse uma fratura – neste caso é importante saber como imo-
bilizar corretamente para não piorar a situação;

• Entrar em contato com a equipe para discussão do caso e dar 
continuidade ao atendimento;

• Nos casos em que não for diagnosticada a fratura, o acompa-
nhamento deverá ser realizado com cuidados locais, analgé-
sicos, anti infl amatórios e avaliação diária da lesão.

TRAUMATISMO DE COLUNA E TRAUMATISMO NA CABEÇA
Os casos de traumatismos de coluna e de cabeça estão asso-

ciados a acidentes como: quedas, pancadas e acidentes com mo-
tocicleta, carro ou trator. Estes tipos de traumatismos chamam a 
atenção porque podem deixar sequelas ou causar a morte. 

Nos casos de suspeita de traumatismos na coluna e na cabeça 
deverá ter atenção redobrada especialmente com a movimentação 
do paciente. Isso porque, se houver uma lesão e você fi zer uma 
movimentação errada, poderá agravar o quadro do paciente.
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Quando suspeitar de lesão na coluna e na cabeça:
• Trauma diretamente na cabeça, pescoço e nas costas;
• Alteração de comportamento (irritação, sonolência, confusão 

mental)
• Perda de consciência após o trauma;
• Alteração de sensibilidade nas pernas e braços
• Paciente não consegue se movimentar;
• Presença de dor no local do trauma;
• Presença de sangramento ou perda de líquido no ouvido e na-

riz;
• Ocorrência de crise convulsiva.

O que fazer nos casos de traumatismos de coluna e cabeça
• Imobilizar e transportar de forma correta;
• Comunicar caso imediatamente ao profi ssional técnico;
• Acompanhar o paciente de perto até a avaliação pelo profi s-

sional da equipe.

É importante neste módulo a participação de pessoal 
treinado para ensinar os diferentes tipos de imobilização!!

Você já acompanhou algum caso de fratura em sua área de 
abrangência? Conte como foi que aconteceu e o que você fez.
O que o seu povo faz para tratar os casos de traumas e fraturas?

ATIVIDADE PROPOSTA

OBSTRUÇÃO DE VIAS AÉREAS SUPERIORES 
A introdução acidental de corpos estranhos em vias aéreas 

superiores pode causar crise de tosse, engasgos, sufocação. Se o 
corpo estranho não for imediatamente removido, o paciente poderá 
morrer devido à obstrução da laringe e traqueia.

O quadro apresentado por uma pessoa com obstrução de vias 
aéreas superiores vai variar de acordo com o local e o grau da 
obstrução. A pessoa pode apresentar: tosse, respiração muito 
difícil, difi culdade de falar, cianose (extremidades arroxeadas), 
inconsciência e parada respiratória. 

A obstrução de vias aéreas também pode acontecer por um 
edema da glote causado por envenenamento ou reação alérgica 
forte.
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Há um período da infância em que a criança costuma 
colocar na boca e no nariz tudo que encontra pela frente. 
Por isso é muito comum ocorrer casos de obstrução das 
via aéreas nas crianças. Nos idosos, este tipo de acidente 
está relacionado aos engasgos causados pela difi culdade 
de mastigação ou deglutição dos alimentos.

O que fazer nos casos de obstrução de vias aéreas?
Quando ocorre a obstrução parcial, a pessoa consegue falar 

e respirar com difi culdade. Deve-se orientá-la a tossir para que 
tente expulsar o corpo estranho. Caso isso não ocorra, ela deve 
ser encaminhada a referência imediatamente. Quando ocorre 
a obstrução total, a vítima não consegue respirar e pode evoluir 
rapidamente para parada cardiorrespiratória. Nestes casos, para 
tentar expulsar o corpo estranho, pode ser utilizada a manobra de 
Heimlich que é a compressão do abdômen da vítima (adultos).

FIGURA 47: 
manobra de 
Heimlich
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FIGURA 48: manobra de Heimlich em bebês

Quando o engasgo acontece com o bebê?

CORPO ESTRANHO
Chamamos de corpo estranho qualquer objeto do meio exterior 

que seja introduzido em nosso organismo de forma acidental ou 
voluntária. 

Esses corpos estranhos podem ser pequenos pedaços de vidro, 
madeira, poeira, carvão, areia, espinhos, grãos diversos, sementes, 
insetos, mosquitos, formigas, moscas, besouros, etc.

Com muita frequência, as crianças são vítimas de corpo estranho 
em cavidades como nariz e ouvido. 

Ouvidos 
Corpos estranhos podem penetrar acidentalmente também 

nos ouvidos, especialmente no conduto auditivo externo. Estes 
acidentes são mais comuns com crianças. Insetos, sementes, grãos 
de cereais e pequenas pedras podem se alojar no ouvido externo. 
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Muitas vezes, a cera ou cerume endurecido é confundido com 
um corpo estranho. Ele também causa perturbação na função 
auditiva e desconforto. 

Devemos determinar com a maior precisão possível a natureza do 
corpo estranho. Todos os procedimentos de manipulação de corpo 
estranho no ouvido devem ser realizados com muito cuidado. Erros 
de conduta e falta de habilidade na realização de primeiros socorros 
podem ocasionar danos irreversíveis à membrana timpânica com 
consequente prejuízo da audição, temporário ou permanente. 
Não se deve usar qualquer instrumento na tentativa de remover 
corpo estranho do ouvido. Não se usam pinças, tesouras, palitos, 
grampos, agulhas, alfi netes. Se houver necessidade de usar algum 
instrumento este deve ser manipulado por profi ssional capacitado.

O que fazer?
O acidentado com objeto estranho no ouvido deve ser deitado 

de lado com o ouvido afetado para cima. Se o objeto for visível, 
pode-se tentar retirá-lo delicadamente para não forçá-lo mais para 
dentro, com as pontas dos dedos. Se o objeto não sair ou houver 
risco de penetrar mais, deve-se procurar socorro especializado. É 
comum insetos vivos alojarem-se no ouvido. Nestes casos uma 
manobra que tem dado resultado é acender uma lanterna em 
ambiente escuro, bem próximo ao ouvido. A atração da luz trará o 
inseto para fora. 

Nariz
Corpos estranhos no nariz também ocorrem com mais 

frequência em crianças; geralmente causam dor, crises de espirro 
e coriza. Podem resultar em irritação se não forem removidos 
imediatamente. Insetos também podem se alojar nas narinas de 
crianças e adultos. 

O que fazer?
Não se deve usar instrumentos como pinça, tesoura, grampo ou 

similar. A conduta correta é comprimir com o dedo a narina não 
obstruída e pedir o acidentado para assoar, sem forçar, pela narina 
obstruída. Normalmente este procedimento ajuda a expelir o 
corpo estranho. Se o corpo estranho não puder sair com facilidade, 
devemos procurar orientação dos profi ssionais da equipe de 
referência imediatamente. Manter a vítima calma, cuidando para 
que não inale o corpo estranho. Não permitir que a vítima assoe 
com violência. A vítima deverá aspirar calmamente pela boca, 
enquanto se aplicam as manobras para expelir o corpo estranho. 
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Garganta
Um corpo estranho na garganta pode ser um problema muito 

grave. Geralmente as pessoas engasgam-se com moedas, 
pequenos objetos, próteses dentárias, espinhas de peixe, ossos de 
galinha, outros alimentos e até mesmo com saliva. 

O que fazer?
Antes de qualquer coisa, você deve acalmar a pessoa, fazer 

com que ela respire o mais normalmente possível, sem entrar 
em pânico. Isto é muito importante, pois qualquer pessoa que 
engasga, seja com o que for, tende a fi car nervosa, entrar em 
pânico e termina por perder o controle da respiração, o que pode 
piorar a situação. Depois de acalmar a pessoa e fazer com que ela 
respire normalmente, você pode identifi car que tipo de objeto que 
causou o engasgo. Passar imediatamente a aplicar as técnicas para 
expelir o corpo estranho. As principais técnicas recomendadas são: 
tapotagem, compressão torácica e compressão abdominal, como 
já foi explicado acima. Para alguns povos indígenas é muito comum 
as crianças, mesmo os adultos, engasgarem com espinha de peixe. 
Quando isso acontece, como primeiro socorro, costumam tirar o 
espinho com o dedo. Quando isso não é possível em muitos casos 
é necessária a intervenção de outros profi ssionais da equipe ou 
especialistas. 

Por isso é muito importante os pais ou avós prepararem a comida 
das crianças pequenas, separando os espinhos e ensinando-as a 
comer com cuidado.

Olhos
O que fazer para retirar um corpo estranho nos olhos?
Vai depender do tipo de corpo estranho, sua quantidade e o 

local do olho que está. Se for um cílio ou cisco preso na pálpebra 
inferior você pode tirar com um cotonete úmido ou a ponta de um 
pano limpo, cuidadosamente. Mas se o cisco estiver grudado na 
parte colorida do olho você não deve mexer, apenas lavar o olho 
com água limpa ou soro fi siológico, e encaminhar o paciente para 
a equipe de referência. Quando existirem muitas partículas você 
pode usar uma toalha molhada para limpar ao redor do olho, depois 
peça para a pessoa abrir e fechar o olho repetidamente com o rosto 
submerso em um recipiente com água limpa, ou manter o olho 
aberto embaixo de água corrente. Nos casos de corpo estranho 
preso nos olhos cubra com gaze ou pano limpo, sem comprimir, 
procurando imobilizar o objeto até o atendimento do profi ssional 
capacitado.
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Este material foi baseado no Manual de Primeiros 
Socorros do Ministério da Saúde. Para saber mais 
consulte:

http://www.fi ocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/
biosseguranca/manualdeprimeirossocorros.pdf

CHOQUE ELÉTRICO
O choque elétrico é a passagem de uma corrente elétrica pelo 

corpo da pessoa.
Essa condução de corrente varia de acordo com a intensidade 

de volts com que a pessoa é submetida no choque elétrico e pode 
gerar desde um pequeno susto, até uma fi brilação cardíaca, ou 
mesmo a morte.

O choque elétrico pode ser causado por fenômenos naturais 
como um raio, por exemplo, ou acidentes como o contato direto 
com fi ações elétricas domésticas ou públicas, áreas energizadas 
em decorrência de alguma fonte de energia mal isolada, ou até 
mesmo o contato direto com uma pessoa que está recebendo uma 
descarga elétrica.

O que fazer?
Quando alguém levar um choque do fi o desencapado da energia 

você deve afastar a vítima rapidamente do fi o, ou afastar o fi o com 
uma vassoura, ou entao desligar a chave da rede caso a pessoa 
estiver presa no fi o. Você não deve encostar na pessoa, porque se 
voce pegar na pessoa voce tambem pode levar o choque. 

FIGURA 49: primeiros socorros em caso de choque elétrico
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Após o choque, tome cuidado com a pessoa. Você deve verifi car 
o local de contato de corrente elétrica com o corpo da pessoa, se 
queimou ou não e verifi car os sinais vitais. Veja se a pessoa está 
consciente ou não. Se houver alteração de consciência ou outros 
sinais de risco ela deve ser encaminhada para avaliação imediata, 
sempre acompanhada e monitorada.

Como evitar ser atingido por um raio?
Procure não sair fora de casa quando esta chovendo muito e 

com raios. Nestes momentos as pessoas NÃO devem fi car em 
baixo de uma árvore ou apoiados no esteio da casa. NÃO deixar 
a criança sair da casa quando estiver chovendo muito e com raios. 
Para evitar o choque dentro da casa ou na rede elétrica da aldeia ou 
outro lugar, a pessoa não deve fi car próxima do fi o desencapado e 
deve ter cuidado na hora de trocar a lâmpada. A pessoa não deve 
tocar no fi o quando o gerador estiver funcionando.

Já aconteceu algum acidente deste tipo com raio ou choque 
em sua aldeia ou área de abrangência? Conte como foi e o que 
aconteceu.
Quais são as explicações que seu povo dá para estes acidentes? 
Faça o planejamento de uma ação educativa, junto com 
lideranças e equipe local de saúde, sobre este problema para 
trabalhar com a comunidade. Faça um relato e apresente em sala 
de aula o resultado.

ATIVIDADE PROPOSTA

URGÊNCIAS ODONTOLÓGICAS
As urgências odontológicas estão relacionadas a dois fatores 

principalmente:
• dor em consequência de problemas odontológicos agravados 

por falta de tratamento;
• acidentes.

Abscesso dentário agudo e Pulpite
Esses são dois exemplos de doenças odontológicas que podem 

causar uma dor intensa e espontânea. Como elas são geralmente 
consequências graves de doença bucal existente e não tratada, o 
papel do AIS nesse momento é encaminhar a pessoa ao dentista.  
Entretanto, o AIS tem papel importantíssimo de prevenir que essa 
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situação aconteça, desempenhando seu trabalho como agente de 
educação em saúde bucal e encaminhando aquelas pessoas que 
precisam de tratamento antes que a situação se complique.

Dente fraturado ou traumatismo dentário
Existem vários tipos de traumas dentários, desde o mais simples 

em que ocorre uma mobilidade passageira, mudança de posição do 
dente, até os mais complicados em que há a perda de um pedaço 
do dente (fratura), com ou sem envolvimento da camada mais 
interna e vascularizada do dente (polpa). 

Dependendo do impacto pode haver comprometimento dos 
dentes, do osso e dos tecidos moles da boca.

É importante verifi car após um trauma dental se outras 
estruturas da boca também foram atingidas, como lábio, língua e 
bochechas. A área deve ser limpa e dependendo da gravidade pode 
exigir sutura e nesses casos é importante não cutucar a área, ao 
identifi car a presença de ferida profunda e extensa procurar ajuda 
do dentista

Quando há um impacto leve, geralmente o dente fi ca dolorido, 
levemente móvel e apresenta um pouco de sangramento que 
rapidamente cessa. Essa é uma situação passageira.

Quando o impacto é mais forte, ele pode provocar o 
deslocamento do dente (ele fi ca torto), fratura de um pedaço do 
dente e dependendo da força aplicada, o impacto pode provocar 
necrose pulpar, o dente fi ca escuro. E nesses casos é necessário 
tratamento odontológico. 

Perda total de um dente
Em alguns acidentes pode acontecer do dente sair de seu 

lugar podendo até cair da boca por inteiro. Se for dente de leite  
(decíduo, temporário), o dente deve ser descartado e a criança 
amparada emocionalmente e avaliada para identifi car lesões nos 
tecidos moles da boca e ossos da face. Porém, quando um dente 
permanente sai completamente da boca por conta de um trauma, 
ele deve ser imediatamente colocado no lugar de onde saiu.

O que fazer nesses casos: 
- o trauma geralmente envolve medo, dor e sangramento. Então 

o primeiro passo é acalmar a pessoa que sofreu o trauma e 
sua família;

- deve-se limpar a boca e a ferida com água evitando fazer bo-
checho porque essa movimentação aumenta o sangramento;
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- pegue o dente pela raiz, lave em água limpa ou soro fi siológico 
sem esfregar, só para remover o excesso de sujeira e coloque 
o dente imediatamente no lugar de onde ele saiu 

 - pegue um pano limpo ou gaze (se tiver disponível) e faça uma 
leve pressão para estancar o sangramento.

- Comunique a EMSI mais próxima o mais breve possível.

Se você não conseguir colocar o dente em sua posição, 
mantenha-o em uma solução de soro fi siológico ou em um 
recipiente com água ou com leite. Quanto menos tempo fi car 
fora da boca mais chances deste procedimento dar certo.

Existem muitas outras situações de urgência e emergência. 
Procure conhecer as situações mais comuns em sua área de 
abrangência e estude junto com seus colegas e profi ssionais 
de saúde da equipe local de saúde de seu território. Façam um 
levantamento do que vocês têm de equipamentos e insumos para 
prestar atendimentos de urgência e emergência. Conversem com 
os gestores do Distrito sobre suas necessidades. Vejam como está 
articulada a Rede de Atenção às Urgências e Emergências em seu 
Distrito Sanitário Especial Indígena. 

Para saber mais sobre esta Rede pesquise em: http://dab.saude.
gov.br/portaldab/smp_ras.php?conteudo=rede_emergencias
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ATIVIDADES DO AIS
O QUE O AIS DEVE FAZER NAS SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA?
Como vimos em todo esse caderno o AIS é fundamental para 

avaliar a situação ou caso de urgência e emergência. 
• O AIS deve avaliar a situação de urgência ou emergência, os 

sinais vitais, e saber transmitir adequadamente as informa-
ções para sua equipe de referencia o mais rápido possível;

• O AIS deve saber prestar os primeiros socorros às vitimas nas 
situações estudadas; 

• O AIS deve ajudar na conversa e negociação entre a equipe de 
saúde, a família e os especialistas tradicionais para a condu-
ção adequada dos casos de urgência e emergência;

• O AIS e sua equipe precisam orientar a comunidade sobre a 
necessidade de fazer o tratamento correto para a Hipertensão 
e Diabetes, para evitar que a pessoa descompense, levando 
às situações de emergência como o AVC, o coma e a morte;

• O AIS e sua equipe devem planejar junto com a comunida-
de as ações educativas e de prevenção de acidentes como 
afogamentos, quedas, picadas de animais peçonhentos e aci-
dentes com veículos;

• O AIS e sua equipe devem planejar ações educativas sobre o 
uso abusivo de bebidas alcoólicas e outras drogas para pre-
venção dos acidentes e da violência. 
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