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

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

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

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

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

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

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

SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
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Nesta Unidade, veremos que o estudo do território 
indígena pode auxiliar o trabalho do AIS e do AISAN. 
Aprenderemos algumas ferramentas como a produ-

ção de mapas, de pirâmides populacionais e de informações 
em saúde. Para isso, discutiremos o conceito de território e 
entenderemos as dinâmicas envolvidas na sua manutenção 
e transformação. Também iremos discutir as características 
da população indígena no Brasil, a partir de aspectos como 
idade, sexo, migração, etnia entre outros. Por fi m, apro-
fundaremos o conhecimento sobre o que é informação em 
saúde, sistemas de informação em saúde e indicadores de 
saúde para auxiliar o AIS e AISAN na avaliação da situação 
de saúde da população do seu território.

Texto 1: Por que estudar o território indígena?
Texto 2: Povos indígenas: quem são?
Texto 3: Como produzir informação sobre os territórios.
Texto 4: Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI Rio das 

Gaivotas.





UNIDADE I



POR QUE 
ESTUDAR O 
TERRITÓRIO 
INDÍGENA?

n este texto vamos discutir a importância, para a organização 
do trabalho dos Agentes Indígenas de Saúde (AIS) e Agen-
tes Indígenas de Saneamento (AISAN), de estudar o territó-

rio onde vivem os povos indígenas. Para isso, investigaremos o que 
é o território e como mapeá-lo.

TEXTO 1

O que você entende pela palavra "território"? 
Discuta com seus colegas.

ATIVIDADE PROPOSTA

Paulo Henrique Barbosa de Andrade, Ana Paula Massadar 
Morel e Ana Lucia de Moura Pontes
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O território é essencial 
para a existência dos povos 
indígenas e não indígenas, 
pois é onde vivemos e onde 
estão disponíveis os recur-
sos necessários para a nossa 
sobrevivência. É no território 
que se constroem as relações 
entre o homem e a natureza 
e entre o homem e a socie-
dade; onde a história de cada 
povo é construída, onde se 
estabelecem os conhecimen-
tos a respeito da vida de cada 
sociedade.

Existem várias maneiras 
de delimitar um território 
ocupado por um grupo de 
pessoas, por uma aldeia indí-
gena ou mesmo por um povo 
indígena. Muitas vezes, este 
espaço é delimitado por fron-
teiras naturais, como rios, 
montanhas e serras. Outras 
vezes o próprio homem esta-

belece os limites do território, por meio de estradas ou coor-
denadas geográfi cas.

Território é uma área 
delimitada que está sob 
a posse de uma pessoa 
ou de um grupo de 
pessoas, de um animal, 
de uma organização ou 
de uma instituição. O 
termo pode ser utilizado 
na Política, na Biologia, 
na Geografi a e também 
na Saúde. Na Geografi a,  
o território é abordado 
para estudar as relações 
entre um espaço e as 
pessoas que vivem nele, 
suas formas de vida, de 
organização econômica, 
política, social e cultural.
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VEJA A DESCRIÇÃO DAS 
REGIÕES DA TERRA INDÍGENA 
MUNDURUKU 

“Os cursos de água são os grandes 
ordenadores do território físico na Terra 
Indígena Munduruku. Os índios não se 
referem ao termo “regiões”, mas tratam 
os rios e igarapés com esta conotação. 
Um local importante, como um castanhal, 
é localizado segundo o rio ou igarapé 
mais próximo; por exemplo, o castanhal 
do Wareri refere-se ao castanhal 
localizado no Rio Wareri e a Aldeia Boca 
das Tropas, apesar de ser tratada pela 
Fundação Nacional de Saúde (Funasa) 
como pertencente à área do Rio Tapajós, 
é reconhecida como aldeia do Rio das 
Tropas”.
Fonte: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO; PROJETO INTEGRADO 
DE PROTEÇÃO ÀS POPULAÇÕES E TERRAS INDÍGENAS DA 
AMAZÔNIA LEGAL; COOPERAÇÃO TÉCNICA ALEMÃ – DEUTSCHE 
GESELLSCHAFT FÜR TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT. 
(Orgs.). Levantamento Etnoecológico Munduruku: Terra Indígena 
Munduruku/ MELO, Juliana; VILLANUEVA, Rosa Elisa. – Brasília: 
FUNAI/PPTAL/GTZ, 2008: 21
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TERRA OU TERRITÓRIO INDÍGENA
A posse, a utilização e o controle efetivo da terra pelos índios é a condi-

ção fundamental de sua sobrevivência. A publicação do Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística (IBGE) que versa sobre os Povos Indígenas do 
Brasil descreve a importância da terra para os povos indígenas:

Como você descreveria o território onde vive?
ATIVIDADE PROPOSTA

“A posse, o usufruto e o controle efetivo da terra pelos 
índios têm sido reconhecidos como condição sine qua 
non para a sobrevivência dos povos indígenas. A terra é 
a natureza culturalizada dentro da qual uma etnia realiza 
suas virtudes e potencialidades. 

Um povo indígena sem terras sufi cientes para exercer 
seu modo de ser, se vê forçado a mudar, a deixar de lado 
muitas características sociais e culturais que constituem 
sua etnicidade. No limite, a etnia pode se desagregar 
em grupos familiares ou indivíduos desconectados que 
passam a buscar sua sobrevivência por conta própria. 
Havendo a perda da convivência étnica, eventualmente 
os indivíduos desagregados perderão as principais 
condições de manutenção de sua indianidade. 

A garantia do acesso à terra constitui, atualmente, 
um elemento central da política indigenista do Estado 
brasileiro. 

POR QUE ESTUDAR O TERRITÓRIO INDÍGENA?  17



O processo de demarcação é o meio 
administrativo para explicitar os limites do 
território tradicionalmente ocupado pelos povos 
indígenas, buscando, assim, resgatar uma dívida 
histórica com esse segmento da população 
brasileira, propiciar as condições fundamentais 
para as sobrevivências física e cultural, e preservar 
a diversidade cultural do País.

 A ação demarcatória é, portanto, o ato 
governamental de reconhecimento, visando a 
precisar a real extensão da posse indígena a fi m 
de assegurar a proteção dos limites demarcados e 
permitir o encaminhamento da questão fundiária 
nacional. 

A demarcação signifi ca, também, a garantia 
da preservação de um signifi cativo patrimônio 
biológico do conhecimento milenar detido pelas 
populações indígenas a respeito desse patrimônio.

 O processo administrativo de regularização 
fundiária, composto pelas etapas de identifi cação 
e delimitação, demarcação física, homologação e 
registro das terras indígenas, está defi nido na Lei 
nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973 (Estatuto do 
Índio), e no Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 
1996.

As 604 terras indígenas reconhecidas 
compreendem 12,5% do território brasileiro (106 
359 281 ha), com signifi cativa concentração na 
Amazônia Legal. Esse processo de demarcação 
encontra-se ainda em curso, com 70% das 
terras indígenas regularizadas (demarcadas e 
homologadas).”
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística - IBGE, 2005
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"Terra Indígena (TI) é uma 
porção do território nacional, 
de propriedade da União, 
habitada por um ou mais 
povos indígenas, por ele(s) 
utilizada para suas atividades 
produtivas, imprescindível 
à preservação dos recursos 
ambientais necessários a seu 
bem-estar e necessária à sua 
reprodução física e cultural, 
segundo seus usos, costumes e 
tradições".

Fonte: http://www.funai.gov.br/index.php/nossas-
acoes/demarcacao-de-terras-indigenas



Propriedade é uma forma de posse da sociedade capitalista na 
qual uma pessoa ou o Estado detém o direito de ocupar, usar, vender 
ou repassar um território. Os povos indígenas possuem direito ao 
uso de seus territórios demarcados, mas não podem fazer venda 
ou repasse para outras pessoas, grupos ou instituições. A temática 
da luta pela terra indígena será discutida na Unidade III.

FIGURA 1: Terras Indígenas nos Biomas brasileiros - Fonte: IBGE, 2006

Dados mais atualizados sobre a quantidade de Ter-
ras Indígenas e sua localização você pode encontrar 
no site http://ti.socioambiental.org. Hoje já são 698 
Terras Indígenas, 241 Povos Indígenas ocupando pra-
ticamente 13% do território nacional.
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COMO É REALIZADA A DEMARCAÇÃO
DAS TERRAS INDÍGENAS?

O processo de demarcação, regulamentado pelo Decreto nº 
1775/96, é o meio administrativo para identifi car e sinalizar 
os limites do território tradicionalmente ocupado pelos povos 
indígenas. Nos termos do mesmo Decreto, a regularização fundiária 
de terras indígenas tradicionalmente ocupadas compreende as 
seguintes etapas, de competência do Poder Executivo:

i) Estudos de identifi cação e delimitação, a cargo da Funai;
ii) Contraditório administrativo;
iii) Declaração dos limites, a cargo do Ministro da Justiça;
iv) Demarcação física, a cargo da Funai;
v) Levantamento fundiário de avaliação de benfeitorias 

implementadas pelos ocupantes não-índios, a cargo da Funai, 
realizado em conjunto com o cadastro dos ocupantes não-
índios, a cargo do Incra;

vi) Homologação da demarcação, a cargo da Presidência da 
República;

vii) Retirada de ocupantes não-índios, com pagamento de 
benfeitorias consideradas de boa-fé, a cargo da Funai, e 
reassentamento dos ocupantes não-índios que atendem ao 
perfi l da reforma, a cargo do Incra;

viii) Registro das terras indígenas na Secretaria de Patrimônio da 
União, a cargo da Funai; e

ix) Interdição de áreas para a proteção de povos indígenas 
isolados, a cargo da Funai.

Fonte: http://www.funai.gov.br/index.php/2014-02-07-13-24-53
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Como vimos anteriormente, a maior parte das Terras Indígenas 
está localizada na Amazônia Legal, que corresponde à região ocu-
pada pelos rios da Bacia Amazônica e do rio Araguaia. Noventa 
e oito por cento (98%) das Terras Indígenas estão localizadas na 
Amazônia Legal, onde vivem 60% da população indígena brasi-
leira. O restante - 40% dos indígenas - vive em terras indígenas 
localizadas em outras regiões, correspondendo a 2% das terras 
demarcadas.  Veja o mapa abaixo com a distribuição das Terras In-
dígenas no Brasil. A área demarcada em vermelho corresponde à 
Amazônia Legal.

FIGURA 2: Mapa com a distribuição das terras indígenas no território nacional - Fontes: IBGE, 
Diretoria de Geociências, Coordenação de Geografi a e Coordenação de Cartografi a, Malha 
Municipal do Brasil, Situação em 2001; Fundação Nacional do Índio, Diretoria de Assuntos 
Fundiários.

Terras indígenas

Limite dos
municípios
da Amazônia
Legal
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O rio Amazonas e seus afl uentes banham um vasto território 
que chamamos de Amazônia Legal. Este conjunto de terras banha-
das pelos rios, formado pelo rio Amazonas e todos seus afl uentes, 
é denominado de Bacia Hidrográfi ca, neste caso Bacia Amazônica.

FIGURA 3: Bacias hidrográfi cas do Brasil - Fonte: Educacional.com.br
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Bacia Hidrográfi ca é 
um conjunto de terras 
que fazem a drenagem 
das águas da chuva 
para rios menores, 
córregos que desaguam 
em rios maiores. Uma 
bacia hidrográfi ca é 
formada, portanto, por 
um rio principal e seus 
afl uentes. 

A bacia hidrográfi ca 
se forma a partir de 
desníveis dos terrenos 
que orientam os cursos 
da água sempre das 
áreas mais altas para 
áreas mais baixas.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/
Bacia_hidrogr%C3%A1fi ca
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VEJA A DESCRIÇÃO DA BACIA
DO RIO JURUÁ

“A Bacia do Rio Juruá está localizada no Estado do 
Acre (...) O Complexo Bacia do Rio Juruá é composto 
por três terras indígenas, sendo duas no município 
de Tarauacá – Terra Indígena Kaxinawá da Praia 
do Carapanã e Terra Indígena Kampa do Igarapé 
Primavera – e uma no município de Feijó – Terra 
Indígena Kulina do Igarapé do Pau. A Bacia do Rio Juruá 
está inserida na grande Bacia Amazônica e ocupa 
uma ampla área de 250.000 km2. Os Rios Tarauacá e 
Purus são os principais cursos d’água na parte central 
do Estado do Acre. A noroeste encontram-se os rios 
Gregório, Muru, Envira e Jurupari. A oeste, o Rio Juruá 
e seus afl uentes. O Complexo Bacia do Rio Juruá é 
drenado por extensos rios de direção geral Sudoeste-
Nordeste, todos pertencendo à rede hidrográfi ca do 
Rio Amazonas.”

Fonte: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO; PROJETO INTEGRADO DE 
PROTEÇÃO ÀS POPULAÇÕES E TERRAS INDÍGENAS DA AMAZÔNIA LEGAL; 
COOPERAÇÃO TÉCNICA ALEMÃ – DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR TECHNISCHE 
ZUSAMMENARBEIT. (Orgs.). Levantamento Etnoecológico das Terras Indígenas do 
Complexo Bacia do Rio Juruá: Kaxinawá da Praia do Carapanã, Kampa do Igarapé 
Primavera e Kulina do Igarapé do Pau. / BANT, Astrid; PESSOA, Marina. – Brasília: 
FUNAI/PPTAL/GTZ, 2008: 17-20.
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Como podemos perceber no mapa das terras indígenas, os povos 
indígenas no Brasil vivem em todo o território nacional, ocupando 
lugares com diferentes climas, relevos, vegetações e animais. Ou 
seja, ocupam territórios com diferentes recursos naturais para a 
sua sobrevivência. Alguns vivem em áreas de fl oresta, outros em 
áreas do cerrado, muitos em áreas degradadas, já desmatadas, 
com poucos recursos naturais.

Além dos recursos naturais, também chamados de recursos 
materiais, existem nos territórios os recursos imateriais. Os recur-
sos imateriais são todos os conhecimentos, as histórias, as rezas, 
os cantos, que fazem parte da cultura de cada povo que vive em 
determinado território.

Desenhe o território onde se localiza sua aldeia identificando os 
principais córregos, os rios próximos e os limites do território.

ATIVIDADE PROPOSTA
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A representação do território pode ser feita por meio de mapas, 
em que reconhecemos os seus componentes mais importantes, 
como a presença de rios e lagos, e os principais pontos do rele-
vo, como serras e morros. Também podemos localizar as áreas de 
mata, caça, pesca, coleta e ocupação humana, como as aldeias ou 
acampamentos, dentre outras. Podemos localizar, ainda, os lugares 
sagrados para aquele povo. Enfi m, nesta representação do territó-
rio identifi camos tudo o que é importante para caracterizá-lo.

FIGURA 4: Mapa de identifi cação de recursos naturais de alimentação de um territorio - 
Fonte: Acervo CTACIS/Fiocruz 
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FIGURA 5: Levantamento Etnoecológico das Terras Indígenas do Complexo Bacia do Rio 
Juruá - Fonte: FUNAI/PPTAL/GTZ, 2008
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Liste quais são os recursos materiais e imateriais da sua aldeia.
ATIVIDADE PROPOSTA
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Os recursos 
mate  riais e imate-
riais são utilizados 
de forma asso-
ciada. As pessoas 
usam os recursos 
materiais através 
do seu conhe-

cimento, de suas crenças, que passam de uma 
geração para outra, permitindo que as pessoas 
tenham o conhecimento necessário para viver 
naquele território, com os recursos que ele ofe-
rece. Este processo de utilização dos recursos 
do território para a sobrevivência é chamado de 
“processo produtivo”.

O processo produtivo pode envolver atividades 
de caça, pesca, coleta e plantação, como a roça, 
dentre outras atividades importantes na geração 
de bens e serviços, garantindo a moradia, a ali-
mentação e o transporte necessários para a exis-
tência da população e boas condições de vida. 

 Processos produtivos 
são formas de obtermos 
os produtos  necessários 
para a sobrevivência e a 
manutenção das condições 
de vida de um povo.
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VEJA A DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO DE 
CANOAS NA TERRA INDÍGENA KULINA 
DO IGARAPÉ DO PAU 

"A confecção de canoas é um trabalho 
predominantemente masculino, pelo fato de 
exigir muita força física. O que diferencia os 
cascos das ubás é o formato da canoa e o tipo 
de madeira utilizada na confecção. Os cascos 
são mais abertos (achatados), enquanto as 
ubás – dajoni são mais “roliças”. Os cascos são 
as canoas feitas com madeira de jacareúba, 
guariúba, itaúba; já as ubás são as canoas 
tradicionais Madija, feitas preferencialmente de 
cedro, ou aguano. As ubás são fabricadas com 
a utilização de fogo e, por serem de fabricação 
mais rápida, são mais utilizadas pelos Kulina do 
Alto Envira.

Tanto para a fabricação dos cascos quanto das 
ubás, fazem-se necessários instrumentos como 
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o machado e a enxó, que são adquiridos com os 
marreteiros que sobem o Rio Envira, ou na cidade 
de Feijó. Os Kulina são exímios remadores e até 
mesmo as crianças, por volta dos sete anos de 
idade, já andam sozinhas pelo rio nas ubás de 
suas famílias. Em geral, os remos são feitos de 
cedro (Cedrela odorata L.). O transporte nos 
cascos e ubás pode se dar através de remo ou com 
o “varejão”. O “varejão” é uma forma típica de 
locomover a canoa nos rios acreanos, que consiste 
em empurrar a canoa com um “varejão”, que nada 
mais é do que uma vara comprida, geralmente feita 
de tacana (planta da família Poaceae), utilizada 
para fazer uma alavanca na areia do fundo do rio, 
empurrando a canoa sobre a água. Essa técnica 
só é possível pelo fato dos rios acreanos serem 
relativamente rasos".
Fonte: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO; PROJETO INTEGRADO DE 
PROTEÇÃO ÀS POPULAÇÕES E TERRAS INDÍGENAS DA AMAZÔNIA 
LEGAL; COOPERAÇÃO TÉCNICA ALEMÃ – DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR 
TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT. (Orgs.). Levantamento Etnoecológico 
das Terras Indígenas do Complexo Bacia do Rio Juruá: Kaxinawá da Praia do 
Carapanã, Kampa do Igarapé Primavera e Kulina do Igarapé do Pau. / BANT, 
Astrid; PESSOA, Marina. – Brasília: FUNAI/PPTAL/GTZ, 2008: 46
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Ao analisar os recursos necessários para desenvolver os pro-
cessos produtivos de seu povo, é importante saber se está fácil ou 
difícil obter esses recursos. Como é o acesso aos recursos no seu 
território? 

É importante conhe-
cer se no seu território 
(aldeia, região, distrito, 
bairro, área) existem 
os recursos (materiais 
e imateriais) necessá-
rios para o bem viver 
de sua comunidade e 
povo. Se você identifi -
car que está faltando 
peixe e caça na sua re-
gião, é possível que as 
pessoas estejam sofrendo com a falta desses alimentos. Ou se os 
conhecimentos antigos não são mais repassados para os jovens, 
pode ser que as formas de produção de alimentos, de construção 
das casas ou de confecção do artesanato estejam se perdendo. 
Essas são questões fundamentais para a saúde das pessoas, pois 
elas podem estar em um processo de diminuição de atividades do 
processo produtivo e perda de obtenção de recursos para sua so-
brevivência. Esta questão será discutida mais à frente. 

O homem e os animais atuam e transformam o seu território 
infl uenciados pelas condições e recursos disponíveis. Você conse-
gue identifi car quais são os recursos (conhecimentos, ferramentas 
e matérias primas) necessários para a alimentação dos moradores 
de sua comunidade?

Matéria Prima é a 
substância principal que 
se utiliza para fabricar 
alguma coisa. Por 
exemplo, o tronco da 
árvore é a matéria prima 
da fabricação da canoa.

Desenvolver durante a dispersão uma pesquisa sobre os 
processos produtivos mais importantes de sua aldeia, quais são 
os recursos necessários e se estes recursos estão disponíveis.

ATIVIDADE PROPOSTA
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Discuta quais recursos para alimentação, moradia e transporte 
são mais fáceis e difíceis de se obter em seu território.

ATIVIDADE PROPOSTA

Acesso, neste caso, é a facilitade 
de obter recursos, serviços (saúde, 
educação) e informação em um 
território, visando  boas condições 
de trabalho, alimentação, equilíbrio 
espiritual, harmonia entre os membros 
do território e boa condição de saúde.

RELAÇÃO ENTRE ACESSO A 
TERRA E SAÚDE

Quando observamos a distribuição das terras indígenas no Bra-
sil, percebemos que 40% da população indígena vive em pequenos 
territórios que correspondem a somente 2% das terras indígenas. 
Estes pequenos territórios, em geral, estão em regiões litorâne-
as do nordeste ao sul do país, onde o processo de colonização já 
acontece há muito tempo. Isto signifi ca que os recursos disponí-
veis nestes pequenos territórios podem não ser sufi cientes para a 
sustentabilidade destes povos em seu próprio território. Ou seja, 
eles não conseguem desenvolver processos produtivos que garan-
tam a sua sobrevivência dentro de seu próprio território. Necessi-
tam e dependem de recursos externos para sobreviver e podem ter 
difi culdades para a obtenção de alimentos, água, moradia e outros 
insumos – o que pode prejudicar a saúde e o bem estar da popu-
lação. A falta de recursos materiais também impede o acesso aos 
recursos imateriais, ou seja, todo o conhecimento do povo sobre o 
seu território. Assim, a cultura desenvolvida tradicionalmente pode 
cair em desuso e se perder com o passar do tempo.
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AGENTES SOCIAIS QUE 
PRODUZEM O TERRITÓRIO

O território não é feito só dos recursos naturais e imateriais, 
ele também é feito das pessoas que vivem neste território e das 
relações entre elas e a natureza, por meio de processos produti-
vos. O território é dinâmico e está em movimento: todos os dias as 
pessoas produzem o território, ao trabalharem e se reproduzirem. 
Elas atuam sobre o território a partir das heranças que recebem, 
de como se organizam e se relacionam no espaço e de como dão 
signifi cado aos lugares simbólicos e identitários.

Nem todos os agentes sociais que atuam em um território fa-
zem parte do seu povo. Podemos concluir que os territórios não 
são fechados e que ele é infl uenciado por agentes sociais externos 
e internos. Quando falamos em agentes externos, estamos nos re-
ferindo a pessoas e instituições que vêm de outros territórios, que 
podem estar presentes no território há bastante tempo.
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Agora vamos pensar um pouco mais sobre como foi o conta-
to dos povos indígenas com agentes externos, conhecidos como 
os “brancos”. Como aconteceu essa interação ao longo do tempo? 
Quais são os seus efeitos? 

As relações de contato  entre os povos indígenas e os “brancos” 
aconteceram de diferentes maneiras: mais ou menos violentas, 
mais antigas ou mais recentes. O contato pode ocorrer de forma 
direta, na convivência com a população local (fazendeiros, possei-
ros, madeireiros, garimpeiros, pescadores) ou ocorrer por meio de 
instituições, governamentais ou não-governamentais, laicas ou re-
ligiosas.

O vídeo nas aldeias é um exemplo disso. 
Através do contato com uma tecnologia não-
indígena, alguns indígenas podem contar as 
histórias de seu povo. 

Para acessar o vídeo nas aldeias: http://
www.videonasaldeias.org.br/2009/
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Muitos indígenas têm contato intenso com pessoas e popula-
ções não indígenas. Existem indígenas que atuam no mercado re-
gional e são assalariados, como os Guarani Kaiowá, que trabalham 
no corte de cana-de-açúcar para as destilarias de álcool do Estado 
do Mato Grosso do Sul. Existem aqueles que vivem em centros ur-
banos, como as famílias de Sateré-Mawé, na periferia de Manaus, 
e os Pankararu, que saíram de Pernambuco e vivem na comunidade 
Real Parque, na cidade de São Paulo. 

Por outro lado, existem os chamados de povos isolados, ou po-
vos não-contatados. A Funai não estabelece contato direto com 
esses povos  e a Coordenação Geral de Índios Isolados e Recém 
Contatados (CGIIRC) atua no sentido de proteger a região em que 
vivem, para manter afastados possíveis invasores. Segundo a Co-
ordenação da Funai, atualmente estão identifi cados 28 grupos in-
dígenas isolados no Brasil. Muitos desses grupos estão  em Terras 
Indígenas já demarcadas ou bastante reconhecidas pelo Estado. 

Porém, reconhecer esses índios como um povo isolado não sig-
nifi ca que eles nunca tiveram contato com o mundo dos “brancos”. 
Muitos deles tiveram contatos antigos muito violentos e passaram 
a optar pelo isolamento. Os Apiaká do Matrinxã, por exemplo, ti-
veram contato com os “brancos”, sofreram muita violência e resol-
veram fugir. O conceito de “isolado” quer dizer que não há contato 
regular com pessoas, povos instituições externas, principalmente 
com a Funai1.

Desta forma, podemos observar que os territórios não são se-
parados e se relacionam. Quantos agentes sociais existem em seu 
território?  Quais agentes são internos? Quais agentes são exter-
nos? Que ações promovem em seu território?

1 Referência para o texto: http://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/quem-sao/contato-com-nao-indios e http://
pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/quem-sao/Indios-isolados

Identifique os agentes sociais existentes no seu distrito, indique 
quais são internos e externos e liste as ações que cada agente 
desenvolve. Que outros territórios se relacionam com o seu?

ATIVIDADE PROPOSTA

Na produção e organização do território, os diferentes agentes 
podem estabelecer entre si relações de cooperação, mas também 
podem ocorrer confl itos para condução das ações territoriais. 
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Quais são os principais confl itos ou problemas que existem no 
seu território? 

Leia o texto “Nós não éramos índios”. A narrativa foi coletada e 
editada pelo antropólogo Geraldo Andrello, do Instituto Socioam-
biental da Universidade de Campinas (ISA/ Unicamp). O narrador, 
Baré Braz de Oliveira França, foi presidente da Federação das Orga-
nizações Indígenas do Rio Negro (Foirn) entre 1990 a 1997.

NÓS NÃO ÉRAMOS ÍNDIOS
Narrativa de Baré Braz de Oliveira França

“Aicué curí uiocó, paraná-assú sui, peruaiana, 
quirimbaua piri pessuí [Vai aparecer do rio maior, o maior e 
mais poderoso inimigo de vocês]. Foi com essa mensagem 
que Ponaminari, o grande mensageiro de Tupana, tentou 
prevenir todos os povos que dominavam estas terras antes 
de 1500. Talvez os pajés e os chefes imaginassem que este 
poderoso inimigo fosse uma epidemia, ou a ira dos ventos, 
revolta das matas, ou mesmo vingança de Curupira. Mas 
em nenhum momento eles imaginaram que o inimigo 
seria o homem branco, vindo do meio do mar, conforme 
testemunharam os olhares Tupiniquim, Tupinambá e quem 
sabe outros povos nativos da costa Atlântica. Muitos 
anos depois, essa mesma história se repetiria nas terras 
dos valentes Xavante, Kaiapó, Juruna e Kayabi no Centro-
Oeste, entre os Tarumã, Baré e Manao, na confl uência dos 
rios Negro e Solimões, e entre os Tukano, Baniwa,Desana e 
outros no extremo norte, no alto rio Negro. Possivelmente, 
esses brancos foram recebidos com grande surpresa e 
admiração, mostrando-se por sua vez, com cara de bons 
amigos, oferecendo presentes, tentando se comunicar 
através de gestos e sinais. Em seguida, voltaram a seu 
país de origem, para comunicar ao rei a descoberta de 
novas terras, habitadas por indianos bugres ou indianos 
selvagens. 
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Com essa notícia, o rei de Portugal deve ter, naturalmente, 
enviado para estas terras vários navios com milhares de 
pessoas, com autorização para ocupar e dominar o maior 
espaço possível do território então ocupado por seus 
verdadeiros donos, a custa de qualquer preço. Enquanto 
isso, o povo jamais poderia imaginar a tamanha barbaridade 
que o homem branco seria capaz. Não sabiam que a partir 
de então estava decretado o genocídio, o etnocídio, os 
massacres e as opressões dirigidos àqueles que passaram 
a ser chamados de índios.”

Fonte: http://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/narrativas-indigenas/
narrativa-do-bare

Discuta quais são os principais conflitos ou problemas que 
existem entre os diferentes agentes sociais presentes no seu 
território. Esses conflitos ou problemas influenciam as condições 
de saúde da população e o aparecimento de doenças?

ATIVIDADE PROPOSTA

LEIA E DISCUTA A REPORTAGEM 
“CONFLITOS POR POSSE DE TERRA ATINGEM 
10 RESERVAS INDÍGENAS”  
(25/05/2008) - WWW.FOLHA.UOL.COM.BR

FELIPE BÄCHTOLD / JOSÉ EDUARDO RONDON DA AGÊNCIA FOLHA
FERNANDO BARROS DE MELLO DA REPORTAGEM LOCAL

“Confl itos envolvendo povos indígenas não são especifi cidade 
da reserva Raposa/Serra do Sol, em Roraima, ou dos índios 
caiapós do Pará, que na semana passada agrediram o engenheiro 
da Eletrobrás Paulo Fernando Rezende. 
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Ele sofreu um corte profundo no braço direito. Atividades 
irregulares de agronegócio, extração ilegal de madeira, garimpos, 
grilagem e cooptação de índios por fazendeiros são alguns dos 
problemas em pelo menos dez reservas.

Os confl itos ocorrem na maioria em terras já homologadas 
pelo governo federal e que constam nos registros da Funai 
(Fundação Nacional do Índio) como regularizadas. A 
regularização é a última etapa legal do processo envolvendo 
uma área indígena. Esse é o caso de Raposa/Serra do Sol. Mas 
a Folha localizou denúncias em outras reservas na mesma 
situação legal, como as terras Maraiwatsede, Parque do 
Araguaia, Apyterewa e Ianomâmi.

Na terra Maraiwatsede, em Mato Grosso, índios Xavante 
enfrentam grilagem feita por fazendeiros, segundo o Ministério 
Público Federal. A Procuradoria diz que criminosos, ligados a 
políticos e produtores rurais, fraudam documentos que dão 
posse a terrenos da área, já homologada.

A presença de produtores do agronegócio em terra indígena 
também é o problema para cerca de 3.500 índios do Parque do 
Araguaia, na ilha do Bananal, no Tocantins. A exemplo do que 
ocorre na Raposa/Serra do Sol, os produtores rurais vivem no 
local desde antes da homologação, feita em 1998.

A extração ilegal de madeira atinge a terra indígena 
Apyterewa, no Pará. Segundo relatos de índios da etnia Paracanã 
ao Ministério Público Federal, há ameaças de invasores.

Paulo Santilli, coordenador de identifi cação de terras indígenas 
da Funai, diz que, quando as autoridades efetivam a retirada de 
invasores, os índios recebem terras já “degradadas” após anos de 
exploração. “Há um grande passivo ambiental.” Ele declara que 
os recursos do órgão acabam direcionados para indenizações, 
enfraquecendo outros setores.

Na terra Ianomâmi, que ocupa no Amazonas e em Roraima área 
equivalente à do Estado de Santa Catarina, líderes indígenas 
dizem que há cerca de 800 garimpeiros invasores no local. Na 
terra vivem 16 mil índios.

“A gente pede para a Funai tomar providência, mas eles não 
têm coragem. Sempre falam que não têm recurso para pagar 
avião”, diz o líder Davi Ianomâmi. Na área do Ajarani, na 
fronteira leste de Roraima, antropólogos apontam a presença 
irregular de fazendeiros.
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Na reserva Roosevelt (RO), Cintas-Largas enfrentam o garimpo 
ilegal e o tráfi co de diamantes. Em 2005, 23 índios foram indiciados 
pela morte de 29 garimpeiros na reserva.

Os confl itos ocorrem independentemente da situação legal da 
região. De mais de 107 milhões de hectares destinados a terras 
indígenas, mais de 97 milhões (90,6%) já foram homologados. 
Nem todas as terras, entretanto, foram regularizadas. Segundo 
a Funai, de 615 terras indígenas, 401 estão homologadas e 
regularizadas. Na sexta, missionários do Conselho Indigenista 
Missionário relataram que foram baleados dois índios Guajajaras 
da reserva Araribóia, próxima aos municípios de Arame e Grajaú, 
do Maranhão. Situação semelhante ocorre na reserva da etnia 
Truká, em Cabrobó (PE). Os índios estão na região conhecida 
como polígono da maconha”.

Fonte: Folha de S. Paulo, 2008

ASSISTA AO VÍDEO SOBRE OS DESAFIOS DOS 
POVOS INDÍGENAS NO MATO GROSSO E OS 
DIFERENTES AGENTES ENVOLVIDOS:
HTTP://WWW.TRILHASDECONHECIMENTOS.
ETC.BR/MULTIMIDIA/VIDEOS/VIDEO11.HTM

LEITURA COMPLEMENTAR: 
“MUITO ANTIGAMENTE, A GENTE ANDAVA 
MUITO NO CERRADO... COMO SE A GENTE 
DIVIDISSE O ESPAÇO COM OS BICHOS”. (ISA, 
POVOS INDÍGENAS NO BRASIL 2006/2010, 
PÁGINA 37).

Assim, os territórios estão em constante transformação, o que 
vai gerar impactos e consequências nas condições de vida e de 
saúde de seus povos.
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Propor uma discussão depois de apresentar esta animação: https://
www.facebook.com/video.php?v=10153158618401803&fref=nf
Você pode identificar quais as transformações que ocorreram no 
seu território? Faça uma pesquisa com os anciãos de sua aldeia 
sobre estas transformações.

ATIVIDADE PROPOSTA

O MAPA COMO INSTRUMENTO DE 
TRABALHO DO AIS E AISAN

Uma forma de visualizar, identifi car e analisar os territórios é fa-
zendo mapas. A partir da vivência como membro de uma comuni-
dade, você detém informações sobre a sua aldeia que podem ser 
apresentadas na forma de um desenho, que chamamos de mapa.

FIGURA 6: Mapa da Aldeia São José Catipari - Fonte: CTACIS/Fiocruz
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Produza um mapa livre da sua aldeia/comunidade.
ATIVIDADE PROPOSTA

Os mapas são instrumentos importantes, pois servem para lo-
calizar, identifi car, conhecer, comunicar e situar o que existe em 
um território. Entender o signifi cado do território é útil e valioso 
para o trabalho do Agente Índigena de Saúde (AIS) e do Agente 
Indígena de Saneamento (AISAN). Com o mapa, você pode com-
partilhar seus conhecimentos com o restante da equipe e com a 
comunidade. 

MAS O QUE É UM MAPA?

Mapa é o desenho ou representação espacial 
de um lugar, contendo uma série de símbolos 
convencionais que representam os diferentes 
fi xos e fl uxos da área delimitada do território. 
O estudo e produção de mapas se chama 
cartografi a.

O MAPA FOI INVENTADO HÁ MUITO TEMPO 
ATRÁS

O mapa serve para mostrar as divisas das Terras 
Indígenas. Serve também para mostrar as aldeias, os 
limites, as roças, os rios, os lagos, os caminhos e as 
demarcações das Terras Indígenas.

O mapa  foi inventado há muito tempo, há muitos 
anos. O mapa do Brasil e do mundo mostram muitas 
coisas que têm  na Terra. O mapa do Brasil mostra onde 
o sol nasce, onde o sol morre, onde é o sul, norte,  leste 
e oeste. O mapa mostra os países. O mapa mostra 
as fl orestas, onde é campo, mostra as ruas, mostra 
os estados, os municípios, as fazendas, as pistas, as 
cachoeiras. Através do mapa, nós conhecemos outras 
regiões que a gente não vê. 
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Fonte: Livro sobre Geografi a – Curso de Professores Indígenas – 
Parque Indígena do Xingu/Maiwá Ikpeng - 23/05

Delimitar é colocar 
limites num território, 
dizer onde ele começa e 
onde ele acaba.

Quando vamos produ-
zir um mapa, podemos 
localizar a aldeia, as mo-
radias, os rios, a vegeta-
ção, as plantações, o polo 
base, a escola, o campo 
de futebol e outros ele-
mentos. Podemos chamar 
esses itens que compõem 

o mapa de formas fi xas ou fi xos do território. Os fi xos podem sofrer 
transformações ao longo do tempo e são responsáveis pela organi-
zação do território.

No dia a dia das comunidades, observamos que os adultos se 
deslocam de suas moradias e vão para as roças ou para os locais 
de produção de alimentos; as crianças brincam atrás das casas, no 
rio ou lagoa, e seguem suas famílias na roça ou vão para a escola; 
os homens se organizam para ir pescar e caçar em locais distantes; 
uma família com uma pessoa doente se desloca para o polo base 
para buscar atendimento. Pode haver uso de radiofonia, telefone 
ou mesmo internet, para conversar com um familiar distante. Com 
esses deslocamentos, observamos que no território existem fl uxos, 
ou seja, movimento de pessoas, de objetos materiais (como ali-
mentos, madeira, palha, barco, carro, remédios), de informações 
e de outras coisas. Os fl uxos mostram que os territórios estão em 
constante movimento, como os rios.

As formas fi xas e os fl uxos só existem devido a presença de 
agentes sociais responsáveis pela organização e transformação do 
território.

O mapa é usado para viajar para outro lugar que 
a  gente  não conhece. O mapa serve para mostrar 
os animais e as aves. O mapa mostra que o mundo 
está todo dividido. No mapa, cada município tem 
a sua cor diferente: tem verde, amarelo, vermelho, 
rosa, azul, marrom, azul-claro, verde-claro, cor de 
abóbora, cor de laranja. O mapa mostra que os 
países são todos divididos, mostra as montanhas, 
as estrada, as cidades... 

Por isso que o mapa é importante para nós. 
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Quais são as formas fixas ou fixos que você identifica na sua 
comunidade?

ATIVIDADE PROPOSTA

Na construção dos mapas podem ser apresentadas várias in-
formações que servem para conhecer determinado território. Para 
o trabalho do AIS e do AISAN vamos selecionar alguns elementos 
que vão ajudar na elaboração dos mapas dos seus territórios:

1 - Título: deve apresentar  o nome do lugar que o mapa repre-
senta e o assunto tratado pelo mapa 

2 - Fonte dos dados: a identifi cação de quem elaborou o mapa e 
a data de sua produção. Em geral, a fonte aparece na parte inferior 
do mapa. 

3 - Legenda: as legendas existem para sabermos o que está de-
senhado no mapa. São os fi guras ou desenhos usados para repre-
sentar fi xos representados no mapa, com a devida identifi cação. 
As legendas também podem indicar os rios, caminhos, comunida-
des, escolas, polo base, centro comunitário, roça e todos os ou-
tros elementos do mapa. Nos mapas produzidos pelas instituições 
ofi ciais, em geral existe uma regra para identifi car os fi xos: os rios 
são azuis; a vegetação ou roça verdes; a terra, o morro e as serras, 
marrons. As legendas geralmente fi cam ao lado ou na parte de bai-
xo do mapa.

4 - Orientação: uma fi gura que mostra a direção e a localização 
do mapa por meio da rosa dos ventos ou de um símbolo que indica 
o norte (esses desenhos nem sempre estão explícitos).

FIGURA 7 - Rosa dos Ventos

Você sabia que...
A Rosa dos Ventos é um ins-

trumento antigo utilizado para 
auxiliar na localização relativa, 
isto é, como um ponto posicio-
na-se em relação a outro. Ela 
também serve de referência 
para localização absoluta em 
mapas e cartas. Ela é composta 
pelos pontos cardeais, que são 
as diferentes orientações para 
onde apontam as direções.
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Os rumos dos ventos, termo que originou a rosa dos ventos, 
são conhecidos desde a Grécia Antiga. Eles tinham 2 rumos que 
mais tarde foi aumentado para 8. Durante a Idade Média, esses ru-
mos ganharam nomes relacionados com as localidades próximas 
ao Mediterrâneo: Tramontana (norte), Greco (nordeste), Levante 
(leste), Siroco (sudeste), Ostro (sul), Libeccio (sudoeste), Ponente 
(oeste) e Maestro (nordeste).

Como vocês se localizam quando vão fazer uma caçada, pescaria 
ou quando vão visitar os parentes em aldeias distantes? Vocês 
têm nomes para os diferentes tipos de vento?
Como vocês chamam o lugar onde nasce o Sol e o lugar onde ele 
se põe?

ATIVIDADE PROPOSTA

Através do Sol é possível identifi car as quatro direções: norte, 
sul, leste e oeste, que são importantes para localização e orien-
tação nos mapas. Para saber onde está o norte, estique o braço 
direito para a direção em que o Sol nasceu (nascente), este lado 
será o Leste. Do lado oposto do Leste, será o Oeste, ou onde o sol 
se põe (poente). O Norte estará à sua frente e o sul, atrás de você, 
conforme a fi gura abaixo.

FIGURA 8: Como achar os pontos cardeais pelo sol
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Procure um mapa com os elementos de identificação, título,  
fonte, legenda e orientação.

ATIVIDADE PROPOSTA

Para fazer um mapa, você precisa defi nir qual área você preten-
de desenhar, se o limite vai ser o da sua comunidade, da sua calha 
de rio, da área de abrangência do seu Polo Base, do seu Distrito, de 
um município, do Estado ou do País – e as informações que você 
quer inserir. Podemos identifi car que os territórios podem ser de-
senhados por diferentes mapas e com diferentes limites, depen-
dendo do que você gostaria de representar. Você pode querer mos-
trar a região que seu povo ocupa. Então, você pode desenhar um 
mapa mostrando todas as comunidades da área de abrangência de 
um polo base do seu distrito. Pode-se fazer um mapa de toda a área 
do seu distrito, mostrando inclusive os municípios que ele ocupa.

Faça um mapa do território da área de abrangência do seu Polo 
Base e apresente para seus colegas. Coloque titulo, legenda, 
fonte e orientação.

ATIVIDADE PROPOSTA

Já aprendemos que os mapas são desenhos de um lugar ou uma 
representação de um espaço. Um lugar, um espaço, um território 
podem ser representados de outras formas:

a) Com  fotografi as:

FIGURA 9: exemplo de fotografi a - Foto: Fiocruz
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b) Pinturas:

FIGURA 10: exemplo de pintura - Fonte: Acervo CTACIS/Fiocruz

c) Maquetes:

FIGURA 11: Exemplo 
de maquete - 
Foto: Fiocruz

O uso de mapas e maquetes será importante, pois estes recur-
sos auxiliarão o trabalho que você aprenderá para a construção do 
Diagnóstico Comunitário, que veremos mais adiante.
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O TERRITÓRIO NO TRABALHO 
DO AIS E AISAN

Voltamos à pergunta inicial do texto: Por que os Agentes devem 
estudar o território?

Leia o texto” “Cuidar da saúde não é só tomar remédio. É 
também cuidar da terra” de Mairawê Kaiabi, e discuta com seus 
companheiros o que a liderença do Parque Indígena Xingu quis 
dizer na sua fala.

ATIVIDADE PROPOSTA

CUIDAR DA SAÚDE NÃO É SÓ TOMAR 
REMÉDIO. É TAMBÉM CUIDAR DA TERRA  
Mairawê Kaiabi

Agora vamos conversar com algumas lideranças e também 
com algumas pessoas importantes: são os mais idosos que 
estão aí, já foram também lideranças da comunidade e hoje 
são nossos conselheiros, já passaram por muitas coisas. 
A impressão que eu tenho é que estamos deixando para 
trás pessoas tão importantes e começando a caminhar por 
um outro caminho, talvez sozinhos, sem eles. Mas acho 
importante para todos nós essa orientação dos mais velhos. 
Nós jovens estamos aí aprendendo coisas a que os mais 
velhos não tem acesso, é muita coisa sempre para discutir e 
por isso falta para eles ter mais informação sobre isso.

Então, sobre o que está acontecendo aqui no momento, nós 
vamos ouvir mais um problema, o da desnutrição, que vem 
pra nós cuidarmos. Nós não podemos ouvir e dizer que isso 
é problema do branco, que ele é que resolve para nós. Hoje, 
não tem mais branco que resolve para nós. Nós temos que 
estar juntos para resolver todos os nossos problemas. Cuidar 
desses problemas. É por isso que estamos aqui, estamos 
interessados em saber, estamos interessados em participar 
desse trabalho.
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Bem, vamos falar um pouquinho aqui da fronteira. O trabalho 
que a gente tem na fronteira também tem alguma coisa a ver com 
essa conversa que nós estamos tendo aqui. Por quê? Eu acho que 
tudo isso que está sendo conversado aqui é uma coisa mais geral. 
Eu costumo virar o mapa do Xingu e o entorno de cabeça para 
baixo, caraíba não gosta, fala “ah, você está virando o mapa de 
cabeça para baixo”.

Nós temos que nos orientar pelo rio. Está no rio o problema, e 
o problema está em cima, se você está em baixo de uma árvore, 
tudo que vem de sujeira, folha, vai cair em cima de você, em cima 
da sua cabeça. Assim está o problema das fronteiras. O problema 
é de todos nós, principalmente de que está na beira do rio Xingu, 
do Rio Suiá, do rio Manito, do rio Arraia, do rio Kuluene. O branco, 
o caraíba, está maltratando esse rio Xingu. Todas as cabeceiras 
estão sendo desmatadas, estão botando muita coisa que a gente 
não gosta, tem muito boi cagando no rio e o pior, estão jogando 
muito veneno na água, que vem parar aqui. Pode não ter uma coisa 
forte agora, não sei como é que está, mas já tem coisa aqui, alguma 
contaminação do rio. Quanto mais próximo da divisa, o problema 
é mais forte ainda, porque essa coisa chega até o limite do Parque. 
É ali que está o problema. E quem sofre com isso?

Talvez  a gente agora não esteja sofrendo tanto, mas os animais, 
o peixe, o macaco já estão sofrendo, e é do que a gente se alimenta. 
É nossa comida. As vezes a gente vai caçar lá longe, vê aquele 
macaco magrinho. Então, tudo isso tem a ver com essa conversa. 
Você vê o peixe, o gosto dele está diferente do que antigamente. 
Ele já tem gosto diferente. Por que acontece isso? Ah, outro fala 
que é porque o peixe em tal época não fi ca gordo, é a mudança 
também de tempo, de clima. Tudo isso muda. 

O pessoal estava comentando de mudanças no tempo do 
tracajá pôr ovo. Sei lá o que o mundo dos animais está pensando, 
está mudando para eles também? Está mudando. Então tudo isso 
atrapalha não só a nós, mas também esse pessoal aí, os animais. 
Não adianta a gente só fi car cuidando da saúde isoladamente, ter 
um médico aqui para dar remédio, não é só isso. Esse espaço de 
manter os nossos produtos é um coisa tão importante.
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Olha pessoal, uma coisa que eu vejo - que é uma grande falha 
nossa, mesmo quando alguém fala que o problema é falta de terra 
boa - é a gente fazer a roça e largar, não plantar. Por quê? “Ah, 
porque se eu plantar o porco vai comer”. Já que você derrubou 
por que você não planta? Para que derrubou então? Acho que 
isso é falha do pessoal. Antigamente, o pessoal armazenava os 
produtos da roça, por exemplo, o cará dá para guardar, o milho 
dá para guardar, mangarito, amendoim, tudo isso dá para guardar. 
O pessoal comia isso o ano inteiro, varava o ano, vinha a chuva, 
ninguém estava nem aí. 

A maneira dos meninos nossos comerem hoje – estou falando 
porque em casa acontece isso – é uma desatenção com as 
crianças. A pessoa pode estar fazendo alguma coisa ou então 
assistindo televisão, ouvindo um disco ou gravador, e a criança 
está lá mexendo na panela, vê que não tem mingau, não tem beiju, 
não tem nada. 

E nossos meninos, homens, o que eles fazem? Tem muita gente 
aqui vendo isso, antes nossos meninos de cinco anos de idade 
já iam lá na beira do rio com a fl echinha deles, hoje é mais fácil 
pegar peixe com a linha, antigamente ia lá, pegava peixinho, ele 
mesmo levava para o irmão, assavam e comiam. Hoje é muito 
raro acontecer isso. Hoje quer saber que eles estão trocando essa 
alimentação? Eles estão trocando pela bola ou televisão....Não 
estou dizendo que está acontecendo só com o fi lho de vocês, está 
acontecendo com todos. Vai lá perguntar para meu fi lho se ele 
sabe pescar, com a idade de 10, 11 anos. Vai lá... enrola toda a linha, 
é difícil, isso aí que é mais sério... Essa falta de comida dentro de 
casa é a coisa mais grave que tem, não para a gente que é adulto, 
mas para eles, as crianças. Porque é aquela historia, o índio não 
tem hora de comer, muito menos a criança. Eu já vi muita criança 
procurar comida e não ter. E aí?

Então, eu acho que fi ca claro para nós entendermos o que está 
acontecendo com o nosso pessoal. Está começando a acontecer. 
Aqui, nós, por exemplo, vocês podem até rir, mas antigamente nós 
que trabalhávamos aqui no posto pescávamos no rio, hoje quase 
nem olhamos para o rio mais. 
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Por quê? A gente na nossa idade não joga mais bola, mas tem 
esse negócio de fi car quase doze horas por dia numa reunião, 
sentado, parece que não faz nada, mas a cabeça está rodando, e 
aí? Você acha que tem comida pronta lá? Não tem, vc acha que 
alguém foi buscar peixe para você? Não.

Tudo bem pessoal, eu acho que nós podemos participar de tudo, 
nós precisamos aprender como é que podemos dividir o tempo. O 
tempo de fazer comida, o tempo de cuidar dos fi lhos. É assim que 
a equipe das fronteiras trabalha, parece que não é nada, mas tem 
uma coisa que mexe lá em cima, você vai bebendo água e já está 
com dor de barriga. E o que a gente se alimenta está fi cando ruim, 
o peixo está fi cando ruim. Por que? Porque ele está doente.”

Fonte: http://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/narrativas-indigenas/
depoimento-kaiabi

Com esse texto podemos ver como as características e mudan-
ças no território indígena podem infl uenciar na saúde das pessoas 
e comunidades. Cada território tem características diferentes, ou 
seja, tipo de recursos, agentes sociais, confl itos, limites,  portanto, 
as ações das equipes de saúde indígena devem levar em considera-
ção essa diversidade. Como as equipes podem fazer isso? Primei-
ramente, estudando seus territórios de atuação.

Na Saúde, se criam territórios delimitados para a atuação de 
cada equipe e serviço para atender as populações. Assim, na saú-
de indígena, o território maior do subsistema de saúde é o Distrito 
Sanitário Especial Indígena. E cada Polo Base tem um conjunto de 
comunidades sob sua responsabilidade, que delimita outro terrió-
rio, e por fi m cada AIS e AISAM possui a(s) sua(s) comunidade(s) 
e/ou aldeia(s) de atuação. 
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O território de atuação de um serviço ou equipe de saúde é cha-
mado de área de abrangência. A área de atuação de cada agente é 
chamada de microárea.  Esses territórios delimitados para atuação 
dos profi ssionais de saúde precisam ser caracterizados e estuda-
dos para que as ações de saúde sejam adequadas para a realidade 
local. Para isso, se pode:

- levantar a história do seu povo e da sua comunidade;
- identifi car os recursos, agentes e fl uxos existentes no território;
- produzir mapas com a localização dos fi xos (casas, escolas, 

rios, estradas, postos de saúde), locais sagrados, locais de risco à 
saúde (lixo, esgoto, água parada), limites, recursos naturais, dentre 
outros;

- identifi car e analisar os confl itos existentes no território.

FIGURA 12: Área Distrital Xavante
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Veja a descrição e análise de saúde do território Xavante/MS no texto “ Onde 
vivem os xavante”, da revista RADIS http://www6.ensp.fi ocruz.br/radis/sites/
default/fi les/radis_98.pdf

FIGURA 13: Reportagem “Onde Vivem Os Xavantes”, Da Revista Radis
Fonte: Revista Radis / Ensp / Fiocruz

Nesse texto aprendemos sobre o que são os territórios e como 
estudá-los. Também falamos sobre a produção de mapas e sua 
importância no trabalho do AIS e AISAN.

O QUE ESTUDAMOS?
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VAMOS PRATICAR ESSES 
CONHECIMENTOS?

Ao fi nal desta Unidade vamos estudar o 
Distrito Sanitário Especial Indígena Rio das 
Gaivotas. É um Distrito inventado para aju-
dar na discussão sobre vários temas que 
vocês vão estudar durante todo o curso. 
Quando lerem, estudarem e trabalharem 
com este Distrito, poderão refl etir sobre a 
sua própria realidade, sobre o seu próprio 
Distrito.
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Leia o texto “Distrito Sanitário Especial 
Indígena – DSEI Rio das Gaivotas”.
Converse com seu grupo e responda as 
seguintes questões:
- Quais são os limites do DSEI Gaivotas?
- Quais são os fixos identificados?
- Quais agentes existem?
- Quais conflitos podemos identificar no 
território?
-Qual a historia desse território?

ATIVIDADE 
PROPOSTA
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POVOS INDÍGENAS:
QUEM SÃO?

n o texto anterior aprendemos que os territórios são habita-
dos, transformados e produzidos pelas pessoas. É impor-
tante estudar quais são as características da população que 

vive no seu território para que você possa planejar as ações de 
saúde. O estudo das características das populações humanas tem 
o nome de demografi a. Este será o tema que estudaremos ago-
ra. Antes de iniciarmos a apresentação dos dados disponíveis em 
estudos sobre os povos indígenas, gostaríamos que assistissem e 
discutissem o seguinte vídeo, que mostra algumas ideias que a po-
pulação brasileira tem sobre os indígenas.

TEXTO 2

Na demografi a estudamos quais 
são as principais características da 
população no que se refere à distri-
buição etária, número de homens e 
mulheres, quantas pessoas nascem 
e quantas morrem. A partir dessas 
informações é possível elaborar 
medidas e indicadores referentes à 
saúde, educação, transportes, habi-
tação, empregos.

FILME “INDIOS NO BRASIL: QUEM SÃO ELES? 
https://www.youtube.com/watch?v=HA_0X2gCfLs

Paulo Henrique Barbosa de Andrade e Ana Lucia de Moura Pontes
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A instituição responsável por estudar a população brasileira 
chama-se Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), 
que realiza a cada 10 anos um estudo chamado Censo. O estu-
do mais recente do IBGE sobre a população brasileira foi realizado 
em 2010, quando se identifi cou que a população total do país é de 
190.732.694 (cento e noventa milhões, setecentos e trinta e dois 
mil, seiscentos e noventa e quatro) habitantes.
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O Censo Demográfi co é uma pesquisa realizada pelo IBGE 
a cada dez anos. A partir deste estudo é possível acessar 
informações sobre toda a população brasileira. No Censo, os 
pesquisadores do IBGE visitam todos os domicílios do país para 
aplicar um questionário. Depois de percorrer todos os cantos 
do Brasil, indo de casa em casa, os pesquisadores organizam 
e analisam as informações coletadas nos questionários.
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O Censo de 2010 do IBGE revelou que existem populações in-
dígenas em todos os Estados do país e que 896.900 brasileiros 
se autodeclaram indígenas – o equivalente a 0,4% da população. 
Houve um aumento da população indígena em relação aos censos 
de 1991 e 2000. No Censo de 1991, 294.000 pessoas se identifi -
caram como indígenas e o número chegou a 734.000 no Censo de 
2000. 

FIGURA 14 - Fonte: IBGE (Censo 2010)

O símbolo % é utilizado para representar a 
porcentagem. “Por cento” quer dizer “algum valor 
em 100”. No caso da população indígena, 0,4% 
quer dizer que se a população brasileira fosse de 
mil pessoas, então 4 brasileiros seriam indígenas.

PIRÂMIDE POPULACIONAL BRASILEIRA, 2010

62   PROMOÇÃO DA SAÚDE NO TERRITÓRIO INDÍGENA  |  Territórios e Povos Indígenas no Brasil



FIGURA 15 - Fonte: IBGE (Censo 2010)

O crescimento da população indígena brasileira deve-se não so-
mente ao aumento do número de nascimentos, mas também ao 
aumento do número de pessoas que se declaram indígenas na pes-
quisa do IBGE. Na imagem 23, podemos observar um mapa do Bra-
sil com a distribuição da população indígena no território nacional. 
As marcas marrons mostram a maior concentração de indígenas e 
as amarelas a menor concentração.

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO INDÍGENA NO TERRITÓRIO NACIONAL
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Os historiadores dizem que antes dos portugueses e outros es-
trangeiros chegarem ao Brasil, uma população de 1 a 5 milhões de 
indígenas vivia em todo o território que hoje compreende o país. A 
colonização do continente americano levou a uma grande redução 
da população indígena, por conta das epidemias que assolaram es-
tes povos, provocadas por doenças trazidas pelos não índios, e da 
violência, dos confl itos e das guerras. 

Até os anos 1970 acreditava-se que os povos indígenas do Brasil 
desapareceriam ou seriam completamente absorvidos pelo restan-
te da sociedade brasileira. Mas isto não aconteceu. A população 
indígena aumentou e continua aumentando. Além disso, povos in-
dígenas que já não se declaravam como tais por conta do precon-
ceito voltaram a se declarar indígenas, retomando ou reconstruin-
do suas práticas tradicionais e mesmo sua língua.

LEIA O TEXTO  “QUANTOS ERAM? 
QUANTOS SERÃO?” DE MARTA AZEVEDO 
http://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/ 
quantos-sao/quantos-eram-quantos-serao

Para as informações sobre a população indígena brasileira 
nos Censos do IBGE consulte: http://indigenas.ibge.gov.br/

Para conhecer um pouco mais de cada Povo Indígena em 
nosso país veja o site do Instituto Socioambiental: 
http://pib.socioambiental.org/pt

A população indígena ocupa atualmente áreas urbanas e rurais 
do território brasileiro. O Censo de 2010 mostra que, dos 896.900 
índios do país, mais da metade, 63,8%, vive em área rural, totalizan-
do 502.783 pessoas. O restante da população indígena - 315.180 
brasileiros - habita as zonas urbanas do país.
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LEIA E DISCUTA A REPORTAGEM 
“POPULAÇÃO INDÍGENA VOLTA 
A CRESCER NA ZONA RURAL EM 
2010, DIZ IBGE” 
http://g1.globo.com/natureza/
noticia/2012/04/populacao-indigena-volta-
crescer-na-zona-rural-em-2010-diz-ibge.html

Uma comparação dos dados dos três últimos 
Censos divulgada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE) nesta quarta-
feira (18) mostra que a população indígena 
voltou a ter sua maioria na zona rural em 2010. 
Em 2000, a maior parte dos índios se concentrava 
nas cidades. Os dados apresentados não são 
novos. Segundo o IBGE, o estudo comparativo 
entre os Censos 1991, 2000 e 2010 foi divulgado 
nesta quarta em comemoração ao Dia do 
Índio, que ocorre nesta quinta (19). Das 817.963 
pessoas entrevistadas pelo Instituto no último 
recenseamento que se denominaram indígenas 
no Brasil, 502.783 viviam na região rural – 
uma elevação de 43% se comparado com o 
Censo de 2000 (350.829) e de 125% ao número 
apresentado em 1991 (confi ra tabela abaixo). 
Desde 1991, o Brasil ganhou 523.832 indígenas. 
O maior crescimento demográfi co ocorreu 
entre 1991 e 2000, quando 439.996 índios foram 
incorporados aos cálculos do IBGE. Já entre 
2000 e 2010, esta população cresceu de 734.127 
para 817.963. “Houve uma estabilização no 
crescimento demográfi co, seguindo a tendência 
da população brasileira”, disse Wagner Silveira, 
supervisor de disseminação de informações do 
IBGE São Paulo. As informações utilizadas pelo 
Instituto são referentes ao questionamento 
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“cor da pele”. Sobre a migração da zona 
urbana para a zona rural, Silveira diz que é 
possível que muitos indígenas podem estar 
rumando para reservas criadas pelo governo. 
“É uma das probabilidades, mas uma melhor 
análise sobre isso deve ser divulgada em breve 
pelo IBGE”, explica. De acordo com a Fundação 
Nacional do Índio (Funai), existem atualmente 
688 terras indígenas (áreas demarcadas pela 
União onde existem aldeias) distribuídas pelo 
país, que abrigam 220 diferentes etnias. 

Por região
Em 2010, a região Norte permanece abrigando 

a maior quantidade de indígenas (305.873), 
seguido do Nordeste (208.691) e Centro-Oeste 
(130.494). Na comparação entre os três últimos 
Censos, houve crescimento na quantidade 
de índios nestas regiões, segundo o IBGE. Já 
no Sudeste e Sul houve redução a partir de 
2000. Enquanto os estados que compõem o 
Sudeste perderam 63.229 indígenas até 2010, 
a soma desta população em Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul e Paraná caiu em 9.802. O 
documento divulgado pelo IBGE afi rma que 
este deslocamento pode caracterizar “um 
retorno às terras de origem” dos indígenas. 
Entretanto, dados sobre a migração serão 
melhor analisados e divulgados pelo Instituto 
nos próximos meses.

Cidades
Entre dez cidades brasileiras que mais 

abrigam indígenas, apenas quatro não estão 
no Amazonas. São Gabriel da Cachoeira (que 
concentra a maior quantidade de índios no 
Brasil dentro de uma cidade), São Paulo de 
Olivença, Tabatinga, Santa Isabel do Rio Negro, 
Benjamin Constant e Barcelos têm juntas 
87.795 índios. Completam a lista São Paulo 
(SP), Pesqueira (PE), Boa Vista (RR) e São João 
das Missões (MG), que, somadas, abrigam uma 
população de 38.798 indígenas.
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Em relação às regiões brasileiras, podemos observar que a dis-
tribuição da população indígena é desigual. A maior parte da popu-
lação indígena brasileira mora nas regiões Norte e Nordeste.

FIGURA 16 - Fonte: IBGE (Censo 2010)

No Censo de 2010, o IBGE identifi cou que existem 305 etnias 
e 274 línguas indígenas no Brasil, sendo que 17,5% da população 
indígena não fala a língua portuguesa. Isso mostra que no Brasil 
existe uma grande diversidade etnocultural – e as ações dos ser-
viços de saúde precisam reconhecer e valorizar essa diversidade. 
Cada grupo ou etnia tem o seu próprio conhecimento em relação 
ao corpo, à saúde e à doença. 

Em relação às línguas, no processo de colonização, a língua Tupi-
nambá passou a ser utilizada por grande parte dos colonos e mis-
sionários, sendo vista como Língua Geral passou a ser ensinada 
aos índios nas missões. Hoje vemos como muitas palavras de ori-
gem Tupi estão presentes na língua portuguesa falada no Brasil. Da 
mesma forma que o Tupi modifi cou o português falado no Brasil, o 
contato entre povos faz com que suas línguas estejam sempre se 
transformando. 

Além das línguas, as etnias também se diferenciam por organi-
zação social e política, ritos, cosmologias, mitos, expressão artísti-
ca, formas de se relacionar com o ambiente em que vivem.

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO INDÍGENA NO TERRITÓRIO 
NACIONAL
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Se por um lado podemos dizer que os povos indígenas tem uma 
relação não-destrutiva com a natureza, não signifi ca cair em uma 
ideia simplista de que os povos tem a relação com seu meio har-
mônica e idealizada. 

As concepções indígenas de “natureza” mudam bastante e são 
complexas, cada povo tem um modo de perceber o meio ambien-
te. Mas, se algo é comum a todos esses modos, é a idéia de que o 
“mundo natural” é antes feito pelas relações entre seres humanos 
ou não-humanos. Isto signifi ca dizer que os homens estão sempre 
em relação com a “natureza”, que não é vista como algo separado. 

OS YANOMAMI E O MEIO 
AMBIENTE
http://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-
atual/modos-de-vida/Indios-e-o-meio-ambiente

“Os Yanomami, por exemplo, utilizam 
a palavra urihi para se referir à “terra-
fl oresta”: entidade viva, dotada de um “sopro 
vital” e de um “princípio de fertilidade” de 
origem mítica. Urihi é habitada e animada por 
espíritos diversos, entre eles os espíritos dos 
pajés yanomami, também seus guardiões. 

A sobrevivência dos homens e a manutenção 
da vida em sociedade, no que diz respeito, 
por exemplo, à obtenção dos alimentos e 
a proteção contra doenças, depende das 
relações travadas com esses espíritos da 
fl oresta. Dessa maneira, a natureza, para 
os Yanomami, é um cenário do qual não se 
separa a intervenção humana.”

Para saber mais sobre a diversidade linguísticas dos 
povos indígenas, vejam e discutam o vídeo “Índio no 
Brasil: Nossas Linguas”  em https://www.youtube. 
com/watch?v=ksnZqmC9gJM
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A etnia Tikúna (AM) é mais numerosa do país, com 46.000 in-
divíduos, sendo 39.300 na Terra Indígena e os demais, fora. Em 
seguida, vem a etnia Guarani Kaiowá (MS), com 43.000 índios, 
dos quais 35.000 estão na terra indígena e 8.100 vivem fora dela. 
O Amazonas é o Estado brasileiro com a maior população indígena, 
com 113.391 pessoas autodeclaradas indígenas.

A população indígena em cada região 
muda bastante assim como muda a maneira 
de construir as aldeias e habitações. Alguns 
povos constroem aldeias circulares, outros 
lineares, algumas são voltadas para o rio, 
outras para um espaço central onde se 
realizam as atividades rituais. Algumas casas 
são espaços coletivos onde vivem várias 
famílias, em outros povos isso pode mudar.

Para ver imagens dos diferentes tipos de habitações 
você pode consultar: http://pib.socioambiental.org/
pt/c/no-brasil-atual/modos-de-vida/habitacoes

Número de
ordem

Total

Nome da etnia População

Nas Terras Indígenas

Nome da etnia População

Fora das Terras Indígenas

Nome da etnia População

1 Tikúna 46.045 Tikúna 39.349 9.626Terena

2 Guarani Kaiowá 43.401 Guarani Kaiowá 35.276 9.016Baré

3 Kaingang 37.470 Kaingang 31.814 8.125Guarani Kaiowá

4 Makuxí 28.912 Makuxí 22.568 7.769Múra

5 Terena 28.845 Yanománi 20.604 6.937Guarani

6 Tenetehara 24.428 Tenetehara 19.955 6.696Tikúna

7 Yanománi 21.982 Terena 19.219 6.381Pataxó

8 Potiguara 20.554 Xavante 15.953 6.344Makuxi

9 Xavante 19.259 Potiguara 15.240 5.976Kokama

10 Pataxó 13.588 Sateré-Maw é 11.060 5.715Tupinambá

11 Sateré-Maw é 13.310 Mundurukú 8.845 5.656Kaingang

12 Mundurukú 13.103 Kayapó 8.580 5.314Potiguara

13 Múra 12.479 Wapixana 8.133 4.963Xucuru

14 Xucuru 12.471 Xacriabá 7.760 4.473Tenetehara

15 Baré 11.990 Xucuru 7.508 4.273Atikum

POPULAÇÃO INDÍGENA COM INDICAÇÃO DAS 15 ETNIAS 
COM MAIOR NÚMERO DE INDÍGENAS, POR LOCALIZAÇÃO 
DO DOMICÍLIO - BRASIL 2010

FIGURA 17 - Fonte: IBGE - Censo Demográfi co 2010
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Você conhece o número da população total do seu Distrito? E do 
seu povo? E da sua comunidade? Procure saber e registre no seu 
caderno. 

ATIVIDADE PROPOSTA

A distribuição da população indígena por DSEI também é bas-
tante diversifi cada. Veja o gráfi co abaixo.

FIGURA 18 - Fonte: Siasi, Sesai, 2013
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O gráfi co mostra que alguns DSEI, como Altamira e Araguaia, 
abrigam poucos habitantes, com cerca de três ou quatro mil pes-
soas. Outros Distritos concentram maior população. O DSEI com 
maior população é o de Mato Grosso do Sul, com 71 mil pessoas.

POPULAÇÃO INDÍGENA CADASTRADA POR DSEI

Para discutir um pouco sobre a diversidade cultural, consulte 
por exemplo o Instituto Socioambiental, veja o site http://pib.
socioambiental.org/pt.
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ATIVIDADE PROPOSTA
Quantas e quais etnias habitam o território do seu DSEI?  Faça 
um mapa mostrando a distribuição territorial das etnias do seu 
Distrito.

Outra questão que envolve a população dos DSEI é que em cada 
um destes territórios pode haver mais de uma etnia. Isso signifi ca 
que para cada etnia o serviço de saúde pode ter uma forma de tra-
balhar diferente, porque as necessidades de saúde podem mudar 
de uma etnia para outra, assim como pode mudar o número de 
pessoas de uma etnia ou de uma aldeia para outra. Veja abaixo 
alguns dados sobre o número de pessoas por etnia nos DSEI Alto 
Rio Negro, Minas Gerais e Espírito Santo. Nos quadros abaixo, a 
população também está separada por sexo.

FIGURA 19: - Fonte: Siasi, Sesai, 2013

Paumari 100%

Kaxinawá

Arara

Pirata

Tatu

Bare

Baniwa

Tukano

Hupde

Tariano

Dessano

Curipako

Piratuapuia

Tuyuka

Warekena

3

2

1

1

1

5.468

3.252

2.640

1.555

1.316

1.043

781

599

475

530

100%

100%

100%

100%

52,88%

50,62%

52,53%

50,75%

51,79%

50,85%

50,39%

49,59%

48,62%

51,96%

População Masculina
Etnia

População %

População Feminina

População %

4.783

3.172

2.386

1.509

1.225

1.008

769

609

502

490

47,12%

49,38%

47,47%

49,25%

48,21%

49,15%

49,61%

50,41%

51,38%

48,04%

Wanano 51,08%

Cubeu

Arapaço

307

262

204

51,17%

49,76%

48,92%294

250

206

48,83%

50,24%

POPULAÇÃO DE 2013 POR SEXO E ETNIA DO 
DSEI ALTO RIO NEGRO
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FIGURA 20 - Fonte: Siasi, Sesai, 2013

Procure fazer uma tabela parecida com as que foram 
apresentadas, mostrando como é o seu DSEI. Faça esta atividade 
com o pessoal da equipe do Distrito.
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A PIRÂMIDE POPULACIONAL
Uma forma de desenhar, apresentar e estudar a população de 

um território é construir uma pirâmide populacional. 
A pirâmide é uma representação gráfi ca, um desenho da com-

posição de toda a população. Neste desenho, colocamos no lado 
esquerdo os números relativos aos homens e no lado direito os nú-
meros relativos às mulheres. A população é organizada em faixas 
etárias, geralmente divididas de cinco em cinco anos. 

POPULAÇÃO DE 2013 POR SEXO E ETNIA DO DSEI 
MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO

ATIVIDADE PROPOSTA
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FIGURA 21 - Fonte: IBGE

Vamos analisar as duas pirâmides. Elas foram elaboradas em 
datas diferentes, uma em 2001 e outra em 2011 Isto é importan-
te, pois elas representam o perfi l da população brasileira naqueles 
momentos. Observando as duas pirâmides etárias notamos dife-
renças: a parte mais baixa da pirâmide de 2000 está maior que a 
da pirâmide de 2010. Esta parte do gráfi co representa o número de 
jovens, então, podemos concluir que em 2000 o número de jovens 
era maior no Brasil, pois havia mais nascimentos. Em 2010, o nú-
mero de jovens diminuiu, pois houve uma redução no número de 
nascimentos. O número de nascimentos está relacionado com o 
número de fi lhos por mulheres. O que observamos no Brasil é uma 
tendência das mulheres terem menos fi lhos e, assim, a população 
cresce menos.
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A PIRÂMIDE SE ESTREITA – O TÍTULO DAS IMAGENS É: PIRÂMIDE 
DEMOGRAFICA DO BRASIL EM 2001 E 2011

A pirâmide é construída como uma casa de baixo para cima, ini-
ciando com as faixas etárias menores e subindo para as maiores. 
Assim, na parte inferior encontramos a população jovem, na parte 
intermediária (do meio) a população adulta e na parte superior, no 
topo da pirâmide, a população de idosos. Em cada faixa etária con-
tamos o total da população para cada gênero. No exemplo abaixo, 
cada linha representa o total de homens e mulheres por faixa etá-
ria. Quanto maior a população em uma faixa etária, maior o tama-
nho da linha. Agora, vejamos como está a pirâmide populacional 
brasileira:
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A população da sua comunidade está crescendo ou diminuindo? 
Discuta com os seus colegas, qual o número de filhos por mulheres?

Podemos observar também que a parte mais alta da pirâmide 
etária, que representa o número de idosos da população brasileira, 
aumentou de 2001 para 2011. Isto signifi ca que as pessoas passa-
ram a viver mais, ou seja, aumentou a expectativa de vida do brasi-
leiro e, com isso, o número de idosos no país.

Expectativa de vida é o 
numero de anos que uma 
pessoa de um determinado 
território vive, em média.

Agora, vejamos a 
pirâmide populacional 
indígena no Brasil dos 
anos 1991 e 2000.

FIGURA 22 - Fonte: IBGE
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Segundo o IBGE, na população indígena que mora em Terras In-
dígenas, há mais jovens que idosos. Já na população indígena que 
mora em área urbana, se observa uma menor população jovem, 
com uma maior população adulta.

PIRÂMIDE POPULACIONAL INDÍGENA NO BRASIL 1991-2000

ATIVIDADE PROPOSTA
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Discuta as características das pirâmides indígenas nas regiões 
Norte e Sudeste. Por que será que existem mais jovens nas Terras 
Indígenas do Norte? Por que será que o número de jovens é menor 
na região Sudeste? 

FIGURA 23 - Fonte: IBGE

FIGURA 24 - Fonte: IBGE
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PIRÂMIDE ETÁRIA DA POPULAÇÃO INDÍGENA NA REGIÃO 
NORTE 1991-2000

PIRÂMIDE ETÁRIA DA POPULAÇÃO INDÍGENA NA REGIÃO 
SUDESTE, 1991 E 2000

ATIVIDADE PROPOSTA
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Passo a passo para construir uma 
pirâmide populacional

Material: papel, tesoura, pilot com pelo menos 
três cores, cartolina

1) Coloque o título da pirâmide e a data de elaboração 
na parte superior da cartolina. Exemplo: Pirâmide 
Populacional da Aldeia Juriti em 2012.

2) Consulte os seus dados e veja quantas pessoas 
existem na sua aldeia. Pegue a tesoura e recorte 
quadrados pequenos de cartolina com o número 
de pessoas da aldeia. Por exemplo, se moram 150 
pessoas, recortar 150 quadrados de cartolina. Cada 
quadrado corresponde a uma pessoa, portanto tem 
uma idade e um gênero correspondente. 

3) Pinte os quadrados com uma cor para homens e outra 
cor para mulheres, por exemplo, azul para homens e 
vermelho para mulheres.

4) Desenhe uma reta na parte inferior, e faça uma 
coluna no meio dessa reta, conforme o desenho ao 
lado. No lado esquerdo da coluna escreva “homens” 
e no lado direito, “mulheres”

5) No meio da coluna escreva as idades de cinco em 
cinco anos, começando de baixo para cima, do menor 
para o maior.

6) Cole os quadrados de cartolina na idade 
correspondente e no gênero correspondente.

COMO CONSTRUIR A PIRÂMIDE DA SUA 
COMUNIDADE?

Sugerimos que você use os dados do cadastro de famílias ou o 
seu caderno de registro das famílias para organizar as informações 
sobre a população que você acompanha. Assim, você pode cons-
truir a pirâmide populacional da sua comunidade.
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FIGURA 25: Construção da Pirâmide Populacional - Fonte: Acervo CTACIS/Fiocruz

Faça a pirâmide populacional da sua comunidade. E discuta, qual 
população é maior? Homens ou mulheres? Jovens, adultos ou 
idosos? Compare com as pirâmides apresentadas em sala de 
aula. 

Agora, refl ita, para que serve a pirâmide populacional no traba-
lho do AIS e do AISAN.  Algumas utilidades:
• Conhecer a quantidade de pessoas que moram no território da 

comunidade, agrupadas por gênero e faixa etária;
• Planejar e acompanhar as pessoas que vivem na comunidade;
• Saber qual grupo populacional precisa de mais atenção (criança, 

adulto, idoso, homem ou mulher);
• Acompanhar o nascimento, crescimento e morte das pessoas da 

comunidade;
• Comparar o que acontece com a população da comunidade, se 

aumenta ou diminui, ao longo dos anos;
• Comparar o que acontece com a população da comunidade com 

as tendências de outras populações de outros territórios.

ATIVIDADE PROPOSTA
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Para se aprofundar sobre essas questões, leia o livro “O Índio 
Brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no 
Brasil de hoje”, de  Gersem dos Santos Luciano, do Povo Baniwa. (O 
texto também está disponível no material do curso).

AGORA VAMOS ESTUDAR A POPULAÇÃO 
DO DSEI RIO DAS GAIVOTAS 

Leia o texto 4: “Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI Rio 
das Gaivotas”. A população total do DSEI é de 15.000 pessoas, po-
rém o foco de nosso estudo será a população de 1.926 pessoas 
pertencentes a três etnias: Tanamaru, Katiowa e Peritari, cujo con-
tato com a sociedade nacional intensifi cou-se a partir da década 
de 1970. A partir dos dados sobre a população do Distrito, faça a 
seguinte atividade:

Agora que você já aprendeu, você pode fazer os de-
senhos da pirâmide populacional de todas as aldeias do 
DSEI Rio das Gaivotas. Os desenhos destas pirâmides 
serão utilizados no texto “O Diagnóstico Comunitário”, 
como ferramenta para organização do trabalho da equipe 
de saúde para fazer o diagnóstico comunitário do DSEI Rio 
das Gaivotas.

ATIVIDADE PROPOSTA
Fazer o desenho da pirâmide populacional da Aldeia 
Jaguaré do Povo Tanamaru.
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Nesse texto, mostramos como é feito o estudo das populações, 
a chamada demografi a. Apresentamos alguns dados sobre a po-
pulação indígena brasileira, como seu número total, sua distribui-
ção territorial, e características étnico-linguisticas. Apresentamos 
também como se constrói uma pirâmide populacional e qual a uti-
lidade dessas informações para o trabalho na EMSI.

O QUE ESTUDAMOS?
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COMO PRODUZIR
INFORMAÇÃO EM 
SAÚDE

TEXTO 3

n este texto discutiremos uma parte importante do trabalho 
do Agente Indígena de Saúde (AIS) e do Agente Indígena 
de Saneamento (AISAN), que é a produção de dados e de 

informação em saúde. Vamos estudar, também, como coletar e or-
ganizar os dados para que vocês possam trazer informações im-
portantes, que serão compartilhadas com o resto da equipe e com 
a comunidade.

No seu dia a dia de trabalho, em suas visitas domiciliares ou 
conversando com as pessoas, você poderá identifi car o aumento 
do número de casos de determinada doença ou a ocorrência de um 
novo agravo de saúde. Este dado deve ser repassado para a equipe 
de saúde, para que as devidas providências sejam tomadas.

Por exemplo, se você suspeitar, a partir das visitas domiciliares, 
que várias pessoas estão apresentando sintomas de malária, você 
poderá imaginar que um surto da doença está ocorrendo em sua 
comunidade. Neste caso, você 
deverá saber quantas pessoas 
apresentam os sintomas e, de-
pois, encaminhá-las para fazer 
o exame e confi rmar o diagnós-
tico. 

Outro exemplo, que pode 
acontecer em qualquer aldeia, 
é o aumento repentino de casos 
de diarreia. Você e a equipe de 
saúde terão que saber quantas 
pessoas estão doentes, quais 
são as casas onde existem novos casos de diarreia e tentar desco-
brir o que está ocasionando o surto. 

Surtos são o 
aumento de casos de 
determinada doença 
para além do número 
esperado, em um 
determinado período 
e em um determinado 
território.

Paulo Henrique Barbosa de Andrade, Ana Lucia de Moura Pontes e Rui Arantes

80   PROMOÇÃO DA SAÚDE NO TERRITÓRIO INDÍGENA  |  Territórios e Povos Indígenas no Brasil



Assim, podemos planejar e organizar o trabalho de 
atendimento aos pacientes e de prevenção de novos ca-
sos.

Toda vez que investigar uma situação ou problema de 
saúde, você precisa entender o que está acontecendo. 
Para isso, começamos pela fase de coleta e então de inter-
pretação e análise de dados, para depois tomar decisões. 
Isso nos ajuda a entender o que está acontecendo, a iden-
tifi car os problemas e a pensar em soluções.
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Informação é o resultado do 
processamento, organização 
e análise de dados que geram 
conhecimento sobre determinado 
assunto. Os dados podem ser 
organizados por temas, como 
demografi a, ambiente, condições 
de vida, história, causas de doença 
ou morte (epidemiologia) e 
recursos, dentre outros.

Para coletar os dados, várias ferramentas ou instrumentos são 
utilizados pelas Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena 
(EMSI). As principais são: conversa com os moradores, observa-
ção da vida cotidiana da comunidade ou de uma família, coleta e 
registro de dados através de questionários e de formulários espe-
cífi cos. A conversa com os moradores é uma ferramenta determi-
nante para saber como está a saúde da pessoa, da família ou da 
comunidade. É muito importante que os AIS e AISAN, além de toda 
a equipe multidisciplinar, escutem o que as pessoas têm a dizer. 
São elas que sabem o que está acontecendo no dia a dia de sua 
família e de sua aldeia.

Durante as visitas domiciliares e no dia a dia da comunidade, o 
agente observa como as pessoas vivem e quais são suas necessi-
dades. O convívio e o diálogo com as pessoas ensinam sobre as 
condições de vida e a situação de saúde daquela população. A con-
versa com a comunidade aproxima a equipe de saúde da realidade 
de cada aldeia. Muitas vezes, prevenir e promover a saúde signifi ca 
uma coisa para a equipe e outra para a comunidade.
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Quando falamos em situação de 
saúde, sempre estamos nos referindo 
à situação de saúde de uma população, 
ou seja, de um grupo de pessoas. Sendo 
assim, nossa preocupação concentra-
se em conhecer os diferentes perfi s de 
saúde, que são expressões das variadas 
condições de vida e trabalho às quais as 
pessoas estão submetidas. Atualmente, 
ainda temos uma forma limitada de 
conhecer a situação de saúde, pois 
recorremos ao estudo das características 
de adoecimento e morte das pessoas 
para inferir sobre a sua saúde. 

Em seu trabalho do dia a dia, o AIS e o AISAN costumam preen-
cher diferentes cadernos e formulários. Em alguns Distritos Sani-
tários Especiais Indígenas (DSEI), existem instrumentos que foram 
criados para ajudar a organizar o trabalho e o fl uxo dos registros 
locais. Há casos em que o AIS usa um caderno para registrar todos 
os pacientes atendidos na aldeia. O caderno é como se fosse o co-
meço do caminho da informação. É importante todos conhecerem 
esse caminho das informações e para que elas servem. 

As informações devem ser coletadas na própria aldeia. Já neste 
momento, os agentes indígenas de saúde e de saneamento devem 
analisar e verifi car como está a situação de saúde e saneamento 
em suas comunidades. Depois, os dados seguem para o Polo Base, 
onde a equipe local vai analisar e juntar as informações dos atendi-
mentos realizados pela equipe do Polo. Neste momento, a equipe 
pode avaliar as informações de toda a sua área de abrangência. 
Isso é fundamental para o planejamento e organização do trabalho 
no Polo Base.
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De acordo com as informações que chegam, dos casos crônicos 
e das doenças que aparecem, a equipe pode priorizar um braço de 
rio, uma aldeia ou um tema a ser trabalhado na próxima viagem 
de vigilância nas aldeias. Do Polo Base, as informações seguem 
para o Distrito, onde serão analisadas como um todo. O pessoal 
da Divisão de Atenção à Saúde e do setor de Saneamento vai ler e 
interpretar informações da área e planejar as ações utilizando essa 
base.

Também é no Distrito que todas as informações serão incluídas 
no Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI), 
que vai para Brasília, para a Secretaria Especial de Saúde Indígena 
(SESAI) e para o Ministério da Saúde. O pessoal do Distrito, do 
Setor de Informações, também alimenta os sistemas nacionais de 
informação, que conheceremos mais adiante. Depois que o Distrito 
consolida todos os dados, retorna as informações para a equipe, 
nos Polos Base e aldeias, e para as lideranças e conselheiros, para 
que todos saibam como está a saúde das comunidades daquele 
território. 

Discuta com os seus colegas: O que é informação? Por que o 
registro e análise das informações são importantes? Faça um 
desenho mostrando o caminho que as informações de saúde e 
saneamento devem fazer, desde a coleta na aldeia, passando por 
todos os níveis e seu retorno para a comunidade.

Vamos falar agora sobre alguns tipos de instrumentos de coleta 
de dados.

 
Alguns instrumentos de coleta de dados fazem parte de siste-

mas nacionais de informação, como os formulários de nascidos vi-
vos. Os questionários e formulários são instrumentos de coleta de 
dados com perguntas específi cas sobre determinado assunto, por 
exemplo, a fi cha de nascidos vivos pergunta sobre como a criança 
nasceu. 

ATIVIDADE PROPOSTA
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FIGURA 26: Declaração de Nascidos Vivos
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Alguns formulários são específi cos para registro ou notifi cação 
de determinadas doenças, como o formulário de notifi cação de 
malária, que serve para informar o Sistema de Informação de Vi-
gilância Epidemiológica do Ministério da Saúde sobre os casos da 
doença.

FIGURA 27.1: Formulário de Notifi cação de Malária

A folha ou caderno de atendimento do AIS é outro tipo de ins-
trumento que coleta os dados sobre as pessoas que foram atendi-
das pelo agente de saúde e sobre o tipo de tratamento indicado ao 
paciente.

Mostre, desenhe ou descreva como é a folha de atendimento do 
AIS que você utiliza na sua aldeia.

ATIVIDADE PROPOSTA
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FIGURA 27.2: Formulário de Notifi cação de Malária
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Sistema de Informação em Saúde
O Sistema de Informação em Saúde reúne um conjunto de procedimentos que 

envolvem pessoas, coleta de dados, recursos de análise de dados e divulgação das 
informações. Portanto, possui vários componentes que permitem coletar os dados, 
armazená-los, analisá-los e produzir informações em saúde que fi cam disponíveis 
para consulta. O objetivo de um sistema de informação em saúde é promover 
informação contínua sobre as condições de saúde da população e os fatores que 
as infl uenciam. Esta informação irá servir para que os profi ssionais planejem seu 
trabalho e para que tomem decisões. Os principais sistemas de informação são: 
SIASI (Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena), SISVAN (Sistema de 
Vigilância Alimentar e Nutricional), SINASC (Sistema de Informação sobre Nascidos 
Vivos), SIM (Sistema de Informação sobre Mortalidade), dentre outros, que serão 
estudados mais adiante. 

O QUE VOCÊ ENTENDEU SOBRE O ASSUNTO 
DA OFICINA INFORMAÇÃO EM SAÚDE?

Pelo meu entendimento, a informação é muito importante. 
Por meio dela sabemos mais sobre o que acontece em outros 
lugares, como cidades, aldeias e Polos Base. É um tipo de 
comunicação que há entre as pessoas. Serve também de alerta 
para as pessoas sobre como se lida com as crianças, sobre 
como se prevenir antes que a doença se alastre e uma epidemia 
aconteça. Assim, as pessoas informadas já se previnem. Há 
muitas informações importantes que vão de pessoa a pessoa 
e que ajudam no desenvolvimento do trabalho. Informação 
via rádio, oral e escrita também fazem parte da informação na 
saúde. E, além de servir de alerta, interesse e comunicação, 
serve para o registro de recém-nascidos, acompanhamento de 
doentes e crianças, no planejamento do trabalho das pessoas 
que atuam na saúde ou qualquer área de trabalho desenvolvido 
nos Polos Base, aldeias e na cidade. Isso foi o que eu entendi na 
“ofi cina de informação na saúde”.

Fonte: Poan T. Kaiabi, Agente Indígena de Saúde (AIS) - Relatório da Ofi cina sobre o Sistema 
de Informações em Saúde – DSEI Xingu  e Projeto Xingu/EPM-UNIFESP (2005).
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É fundamental que toda fi cha ou formulário seja preenchido cor-
retamente, pois é a partir dos dados coletados nestes formulários 
que serão planejadas as ações de saúde. Um dado não coletado ou 
coletado de forma incorreta pode levar ao desconhecimento de um 
problema ou levar a uma informação errada. Consequentemen-
te, os serviços de saúde podem realizar um planejamento ou uma 
ação inadequados. Assim, é fundamental que você conheça bem 
cada fi cha ou formulário que precise preencher. Outro problema 
comum na produção da informação em saúde é a subnotifi cação, 
que signifi ca a não notifi cação de um problema de saúde.

 
No trabalho de produção de informação em saúde, seguimos 

algumas etapas:

1ª: Coleta de dados: pode ocorrer durante os atendimentos re-
alizados nas aldeias e Polos Base, nas visitas domiciliares, no pre-
enchimento de questionários, fi chas e formulários de acompanha-
mento individual e na produção de mapas e pirâmides.  Todos os 
profi ssionais da equipe de saúde são responsáveis pelo registro de 
dados em saúde da população atendida nas aldeias e Polos Base.

2ª: Organizar e analisar os dados, por meio de tabelas, mapas, 
pirâmides, gráfi cos e relatórios.

FIGURA 28: Agentes de Saúde mostrando a organização dos dados populacionais de 
sua aldeia. Fonte: Acervo CTACIS/Fiocruz.
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3ª: Os dados, depois de analisados, produzem informações im-
portantes que servirão para entender as condições de saúde da 
população.

4ª: Divulgar as informações é fundamental para que elas retor-
nem aos profi ssionais da equipe e para a população.

5ª: Utilização das informações coletadas e analisadas para o 
planejamento das ações de saúde a serem desenvolvidas. 

FIGURA 29: Agentes de Saúde mostram o mapa de seu território. Fonte: Acervo 
CTACIS/Fiocruz.

FIGURA 30: Mapa do DSEI Médio Rio Solimões e Afl uentes.
Fonte: DSEI-MRSA 2013
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COMO SE ORGANIZAM OS DADOS?
Depois de coletar os dados, você pode organizá-los para melhor 

entendê-los e discuti-los com outros profi ssionais e com a comuni-
dade. Já aprendemos duas formas de apresentar os dados: o mapa 
e a pirâmide populacional. Agora, iremos aprender um pouco sobre 
tabelas e gráfi cos. Uma tabela é um desenho formado por linhas e 
colunas. As linhas fi cam na horizontal e as colunas na vertical. Va-
mos construir uma tabela com a população do DSEI Rio das Gaivo-
tas. Neste DSEI existem três etnias: Tanamaru, Katiowa e Peritari. 
A etnia Tanamaru tem 646 pessoas, a etnia Katiowa, 560, e a Peri-
tari, 720. Para construir uma tabela com os dados da população do 
DSEI Rio das Gaivotas precisamos inserir os dados por etnia, então 
colocamos na primeira linha o nome das etnias; na linha debaixo o 
número de pessoas por etnia; e na última coluna o total de pessoas.

FIGURA 31: exemplo

FIGURA 32: exemplo

Uma tabela pode integrar várias informações, por exemplo, veja 
a tabela abaixo, com o número de casos de diarreia na Aldeia Ja-
guaré, do Povo Tanamaru, no mês de novembro de 2014, com in-
formações sobre nome, idade, gênero, etnia. Você pode organizar 
as informações com caderno, caneta, lápis e régua. Não se esqueça 
de colocar o título e a data da coleta de dados.

Etnia Gênero

Tanamaru

IdadeNome

Masculino 1 anoRicardo Silva

Tanamaru Feminino 1 anoJoana Santos

Tanamaru Feminino 5 anosMaria Justina

Tanamaru Masculino 2 anosSilas Antônio

Tanamaru Masculino 10 anosBernardo Pontes

Tanamaru Feminino 3 anosSônia Pimenta

Tanamaru Feminino 6 mesesVitória Moreira

Tanamaru Masculino 15 anosJoão Soares

Tanamaru Feminino 9 anosCarolina de Jesus

Tanamaru Feminino 7 anosSuely Tanamaru

NÚMERO DE PESSOAS POR ETNIA DO 
DSEI RIO DAS GAIVOTAS

PACIENTES COM DIARREIA NA ALDEIA JAGUARÉ EM 
NOVEMBRO DE 2014
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Analisando os dados da tabela acima podemos chegar a algu-
mas conclusões, já que produzimos as seguintes informações:

1) Ocorreram seis casos no gênero feminino e quatro casos no 
gênero masculino.

2) A doença ocorreu principalmente em crianças.
3) A etnia afetada foi a Tanamaru.

Assim fica mais fácil promover ações para melhoria da saúde? 
Discuta com os seus colegas as ações que você desenvolveria para 
tratar e controlar o surto de diarreia.

Outra forma de apresentar os dados é através de gráfi cos. Os 
mais comuns são gráfi cos de linha, de colunas e em forma de pizza, 
conforme as fi guras abaixo.

Gráfi co de linhas: os dados são representados através de linhas. 

FIGURA 33 - Fonte: FUNASA, 2010.

O Coefi ciente de Mortalidade 
Infantil (CMI) é um dos mais 
importantes indicadores de 
saúde. Ele mostra o número de 
óbitos em menores de um ano, 
em relação a cada mil nasci-
dos vivos no mesmo período.

CMI =

número de óbitos 
em crianças 
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número de 
nascido vivos

x 1000
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No gráfi co, a linha horizontal indica o ano e a linha vertical, di-
vidida de 20 em 20 unidades, indica o valor do CMI. O valor do 
CMI em cada ano é identifi cado por um ponto. Quando unimos 
esses pontos, temos uma linha que mostra a evolução do índice de 
CMI ao longo do tempo. Este tipo de gráfi co nos ajuda a entender 
o que está acontecendo com aquela população ao longo dos anos, 
ao longo do tempo. Neste caso, podemos dizer que houve uma di-
minuição da mortalidade infantil entre os povos indígenas entre 
2000 e 2009. Como os DSEI foram implantados em 1999, pode-
mos concluir que os povos indígenas passaram a ter mais acesso 
aos serviços de saúde desde então e que o impacto positivo disso 
foi a diminuição das mortes entre as crianças. Mesmo assim, ao 
comparar esta taxa aos dados do Brasil, percebemos que ainda há 
muito o que fazer para diminuir ainda mais a mortalidade infantil 
entre os povos indígenas brasileiros.

No trabalho do dia a dia, você deve usar este tipo de gráfi co de li-
nhas quando fi zer o acompanhamento do desenvolvimento e cres-
cimento das crianças de 0 a 5 anos, para monitorar o crescimento 
e desenvolvimento de cada criança ao longo dos meses. 

Gráfi co de barras ou colunas
No gráfi co de barras, a representação dos dados é feita por bar-

ras ou colunas. Cada barra tem um tamanho, já que representam 
valores diferentes. Quanto maior o valor, maior a coluna. No exem-
plo abaixo, o gráfi co mostra o valor do índice de cárie, conhecido 
como índice CPO-D, na faixa etária de 15 a 19 anos, para diferentes 
etnias. Assim, na linha horizontal temos as diversas etnias e, na 
linha vertical, o valor do índice de cárie. Com este tipo de repre-
sentação fi ca muito fácil observar que a quantidade de cárie varia 
muito entre as etnias. Algumas etnias, como os Kinsedje e Ikpeng 
do Parque Indígena Xingu, apresentam valores altos, e o índice vai 
diminuindo até chegar a valores bem baixos, como podemos per-
ceber nos Yanomami.

O índice CPO-D é um indicador de cárie, obtido pela soma 
de todos os dentes afetados por cárie em cada indivíduo, 
ou seja, ele é o resultado da soma dos dentes cariados (C), 
perdidos (P) e obturados (O) de cada pessoa. Um índice 
CPO-D igual a 5 indica que o indivíduo ou o grupo de pessoas 
tem, em média, 5 dentes cariados, perdidos ou obturados, 
portanto, 5 dentes que têm ou já tiveram cárie.
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FIGURA 34 - Fonte: Arantes & Frazão, 2013

FIGURA 35: Agente 
Indígena de Saúde 
organizando em 
gráfi cos os dados 
sobre hipertensão e 
PCCU. Fonte: Fonte: 
Acervo Projeto Xingu 
/ EPM Unifesp

Gráfi co de pizza
Neste modelo de gráfi co, os dados são representados em forma 

de fatias de uma pizza e a soma dos “pedaços” tem que formar 
uma pizza inteira. Isto signifi ca que os dados dizem respeito a uma 
parte do todo e quando somamos cada parte temos o conjunto to-
tal. Geralmente, é utilizado para dados no formato de porcenta-
gem, em que o todo soma 100%. 
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No exemplo abaixo, cada pedaço da pizza representa a popu-
lação indígena de uma macrorregião do país, que juntas formam 
toda a população indígena do Brasil.

FIGURA 36 - Fonte: IBGE

PARA QUE SERVEM OS DADOS E AS 
INFORMAÇÕES EM SAÚDE?

Agora que você já sabe a importância da coleta dos dados, como 
eles podem ser organizados e já leu que estes dados alimentam o 
sistema de informação em saúde, vamos avançar na discussão. 

Discuta com seus colegas para que servem os dados e as informações 
em saúde no trabalho do AIS e AISAN.

DISTRIBUIÇÃO ABSOLUTA E PERCENTUAL DA POPULAÇÃO 
INDÍGENA POR REGIÕES, 2010

ATIVIDADE PROPOSTA
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INDICADORES DE SAÚDE

Um conjunto organizado de dados pode contribuir para o traba-
lho da equipe de saúde, já que geraram informações para:

• Conhecer as características populacionais, demográfi cas e 
ambientais do seu território.

• Conhecer as condições de vida e a situação de saúde da popu-
lação.

• Identifi car qual é a população mais vulnerável ou com maior 
risco de doença e que precisa de mais atenção.

• Identifi car os problemas de saúde mais frequentes da comu-
nidade.

• Investigar quais são as causas e explicações para os problemas 
de saúde.

• Planejar e defi nir as ações de saúde mais urgentes.
• Avaliar o resultado de uma ação ou intervenção.
•Verifi car quais são recursos e os custos necessários para uma 

ação de atenção ou de prevenção de doenças e agravos.

A busca de medidas do estado de saúde da população é uma 
atividade central em saúde pública, iniciada com o registro siste-
mático de dados. Essas medidas do estado de saúde da população 
são chamadas de indicadores de saúde. As medidas ou dados so-
bre mortalidade e sobrevivência, por exemplo, produzem indicado-
res de mortalidade. Em termos gerais, os indicadores de saúde são 
medidas que resumem a informação sobre as características e as 
dimensões do estado de saúde, ou de doença, de uma população, 
bem como sobre o desempenho do sistema de saúde.

Os indicadores de saúde mostram como está a condição de saú-
de de uma população. A construção de um indicador é um proces-
so que pode variar desde a simples contagem direta de casos de 
determinada doença até o cálculo de proporções, razões, taxas ou 
índices, como a esperança de vida ao nascer.

96   PROMOÇÃO DA SAÚDE NO TERRITÓRIO INDÍGENA  |  Territórios e Povos Indígenas no Brasil



Podemos organizar os indicadores de saúde em grandes grupos:

1. Indicadores demográfi cos: são medidas que trazem informa-
ções sobre a população total, por exemplo, quantas pessoas nas-
cem e morrem em cada gênero e cada faixa etária. Exemplos: 

• Taxa de fecundidade das mulheres: número médio de fi lhos 
nascidos vivos por mulher.

• Taxa bruta de natalidade: número de nascidos vivos em relação 
ao total da população, em determinado período de tempo.

• Taxa bruta de mortalidade: número total de óbitos, em relação 
ao total da população residente em determinado local, em de-
terminado período de tempo.

2. Indicadores socioeconômicos: são medidas que trazem infor-
mações sobre como as pessoas vivem, o que produzem, se estu-
dam ou trabalham, quais as condições de moradia, de renda, den-
tre outros aspectos. Exemplos: 

• Nível de escolaridade: distribuição da população de acordo 
com anos de estudo.

• Taxa de desemprego: percentual da população que se encontra 
desempregada.

• Nível de renda: distribuição da população por nível de renda.

3. Indicadores de mortalidade: são medidas que fornecem in-
formações sobre as taxas de mortalidade na população geral, in-
fantil e nos recém-nascidos. Mostram também a mortalidade de 
acordo com causas específi cas. Exemplos: 

• Mortalidade infantil: indica a mortalidade em crianças meno-
res de um ano de idade. Como já vimos, é um dos mais impor-
tantes indicadores de saúde, pois mostra as condições de vida 
e de acesso aos serviços de saúde de uma população. A forma 
de calcular este indicador já foi apresentada acima.
A mortalidade infantil pode ser subdividida em três momen-
tos: para verifi car os níveis de mortalidade entre recém-nasci-
dos, no primeiro mês de vida e entre o primeiro mês e um ano 
de idade. A taxa de mortalidade neonatal precoce é calculada 
no período logo após o nascimento, entre zero e seis dias de 
vida; a taxa de mortalidade neonatal tardia é calculada para o 
período entre sete e 27 dias; e a taxa de mortalidade pós-neo-
natal é calculada para o período entre 28 a 354 dias.
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• Taxa de mortalidade materna: indica o número de óbitos em 
mulheres, decorrentes principalmente da gravidez, do parto 
e do puerpério, em relação ao total de nascidos vivos naquele 
período e região.

• Taxa de mortalidade por grupos de causa: é a distribuição per-
centual dos óbitos por grupos de causas defi nidas, na popu-
lação de um determinado local, em um período ou ano consi-
derado.

4. Indicadores de morbidade: medem a carga ou a quantidade 
de uma doença específi ca na população, ou seja, é a taxa de porta-
dores de uma determinada doença em relação à população total. 
Exemplo: 

• Taxa de incidência de tuberculose: número de casos novos de 
tuberculose em relação à população total residente em deter-
minado território, em determinado ano.

número de casos novos 
conformados de tuberculose

população total residente
x 1.000.0000

Método de cálculo:
• Taxa de prevalência de excesso de peso: indica o percentual 

de indivíduos com excesso de peso na população com 15 anos 
ou mais, em relação ao número total de indivíduos acima de 15 
anos de idade residentes em determinado território.

Para classifi car as pessoas em baixo peso, 
peso normal ou excesso de peso utiliza-se um 
indicador chamado Índice de Massa Corporal 
(IMC). Para uma pessoa ser considerada com 
excesso de peso, o seu IMC deve ser maior que 
25Kg/m2. Os agentes de saúde vão aprender 
a calcular o IMC mais para frente, na Área 
Temática III deste curso.
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5. Indicadores de recursos: são muito utilizados pelos gestores 
de saúde para saber quais são os recursos disponíveis para organi-
zação dos serviços de saúde. Exemplos:

• Número de profi ssionais de saúde por habitante: mede a ofer-
ta de cada categoria profi ssional em relação ao número de ha-
bitantes de uma região.

• Gastos públicos com a saúde por indivíduo: mede a dimensão, 
isto é, o tamanho do gasto público com saúde, por habitante. 
Para calcular basta dividir o valor total investido na saúde pelo 
governo (Federal, Estadual ou Municipal) ou pela SESAI pelo 
número de habitantes do país, do Estado, do município ou do 
DSEI.

• Gastos públicos com saneamento: mede quanto o governo 
gastou com saneamento em relação às despesas totais.

6. Indicadores de cobertura: costumam ser usados pelos gesto-
res de saúde para medir a cobertura dos serviços de saúde. Exem-
plos:

• Números de consultas médicas por habitante: mede a relação 
entre o total de consultas médicas e a população de determi-
nado local.

• Cobertura de redes de abastecimento de água: percentual da 
população residente servida por rede de abastecimento de 
água em relação à população total.

• Cobertura vacinal: mede o percentual de crianças imunizadas 
com vacinas específi cas em relação ao total de crianças. Com 
este indicador, é possível saber o nível de proteção da popula-
ção infantil contra as doenças evitáveis por vacinação.

Como você viu, são muitos os indicadores que podem ser usa-
dos para avaliar as condições de saúde das comunidades e para 
avaliar também os serviços de saúde que são oferecidos. 

Converse com seus colegas e escolham os indicadores que 
consideram mais importantes para avaliar a saúde de sua 
comunidade. Procure conversar com a equipe local e com o 
pessoal do DSEI sobre isso e construam juntos esses indicadores. 
Depois, vocês devem interpretar as informações e apresentar 
para suas comunidades o que vocês encontraram. 

ATIVIDADE PROPOSTA
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SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAÚDE 
E DE SANEAMENTO EM TERRITÓRIO 
INDÍGENA 

A informação é um instrumento muito importante para que os 
gestores, os trabalhadores e as comunidades possam avaliar as 
suas condições de saúde e os serviços de saúde que estão sendo 
oferecidos para a população. Essas informações ajudam no plane-
jamento e organização do trabalho em saúde. É muito importante 
acompanhar e monitorar, por exemplo, um programa ou uma ação 
de saúde em desenvolvimento em determinada área. Será que está 
funcionando? Será que diminuiu a morte das crianças?

Para conhecer a real situação de saúde dos povos indígenas em 
nosso país, em cada região e em cada aldeia está sendo desenvol-
vido um sistema de informação adequado às especifi cidades dos 
povos indígenas, o Sistema de Informação da Atenção à Saúde dos 
Povos Indígenas (SIASI).  O SIASI começou a ser criado junto com 
os DSEI e é parte da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Po-
vos Indígenas. O SIASI é composto de dados primários vindos da 
Atenção Primária. Existem os dados individuais, referentes a cada 
indivíduo, que são coletados através dos cadastros das famílias 
indígenas identifi cadas por domicílio. Existem também os dados 
coletivos, referentes às ações de saúde, educativas e preventivas, e 
também sobre alguns programas de saúde, como saúde da mulher, 
vigilância alimentar e nutricional.

O objetivo deste sistema de informações é acompanhar a situ-
ação de saúde das comunidades indígenas, considerando os nas-
cimentos, óbitos, morbidade, imunização, produção de serviços, 
recursos humanos e infraestrutura. Para que este sistema funcione 
e possa mostrar a realidade das comunidades, todos os gestores 
e trabalhadores precisam conhecer e entender sobre a coleta e o 
fl uxo de dados. Por isso, é importante aprender a utilizar cada fi cha 
e formulário utilizado para registrar os dados e enviá-los para o 
computador. Talvez o mais difícil seja conseguir que todos os da-
dos sejam registrados de forma correta.

Em cada DSEI há um setor de informações que pode ajudar a 
capacitar os trabalhadores para preencher e usar corretamente as 
fi chas e os formulários. É importante lembrar que este sistema de 
informações desenvolvido para os povos indígenas deve  estar in-
tegrado aos outros sistemas de informação em saúde do Ministé-
rio da Saúde. 
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A saúde indígena está dentro do SUS e, portanto, as informa-
ções sobre a saúde dos povos indígenas têm que estar integradas 
ao SUS. 

O SIASI vem sendo implantado lentamente e não de maneira 
uniforme nos DSEI.  O uso correto do SIASI requer treinamento 
adequado de recursos humanos e por isso em cada DSEI o nível de 
implantação e utilização do Sistema é diferente, Vai depender de 
como as pessoas estão treinadas e capacitadas para utilizá-lo. O 
SIASI ainda não está totalmente pronto, ainda há alguns módulos 
que não estão em funcionamento, estão em fase de teste ou ela-
boração.

No site da SESAI, escrito abaixo, existe uma 
explicação sobre o funcionamento do SIASI: 
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-
ministerio/principal/secretarias/secretaria-
sesai/mais-sobre-sesai/9518-destaques

Nesta mesma página, na internet, você 
poder ter acesso a alguns relatórios do módulo 
demográfi co sobre a população indígena 
brasileira, aldeada. O SIASI gera estes relatórios 
e disponibiliza no site. 

Os relatórios são:
-Relatório de dados populacionais de 2013, por 

DSEI.
-Relatório de dados populacionais de 2013 das 

etnias, por DSEI.
-Relatório Pirâmide Populacional Indígena.
-Dados populacionais indígenas por diversos 

parâmetros de análise.

Quando você tiver acesso à internet, você pode gerar algumas 
informações demográficas sobre sua aldeia no site acima.

ATIVIDADE PROPOSTA
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Você conhece algum sistema que produz informações relativas ao saneamento 
ambiental das aldeias? Será que as informações sobre saneamento podem ajudar no 
conhecimento da situação de saúde de sua aldeia?

Para produzir informações em saneamento ambiental nas áreas 
indígenas, o Ministério da Saúde está desenvolvendo o Sistema de 
Informação de Georreferenciamento Sanitário e Ambiental em Ter-
ras Indígenas (GEOSI). 

PARA SABER UM POUCO SOBRE A HISTÓRIA DO 
SIASI, LEIA O ARTIGO DA REVISTA CADERNOS DE 
SAÚDE PÚBLICA, DISPONÍVEL NO LINK:
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0102-
311x2007000400013&script=sci_arttext
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O objetivo do GEOSI é levantar dados relativos às condições 
sanitárias e ambientais das aldeias, para produzir informações 
sobre a realidade da comunidade e planejar ações para a melho-
ria contínua das condições de saneamento ambiental.  O AISAN, 
juntamente com técnicos do setor de Saneamento do DSEI e com 
o apoio da EMSI, irão analisar as informações sobre saneamento 
ambiental e correlacioná-las com os problemas de saúde de sua 
aldeia, para planejar e executar ações que melhorem as condições 
ambientais, de saneamento e de saúde. O GEOSI  utiliza um siste-
ma de localização das aldeias, dos domicílios, que funciona com a 
ajuda dos satélites e de aparelhos que recebem o sinal do satélite, 
indicando a posição exata da aldeia no globo terrestre. Este siste-
ma de localização chama-se georreferenciamento. Os AISAN vão 
aprender mais sobre este sistema de informação mais adiante.

Georreferencimento - É feito através de um aparelho, 
chamado GPS. O GPS éum aparelho que recebe informações 
de satélites indicando a sua  localização naquele momento 
através de um endereço numérico, chamado de “coordenadas 
geográgfi cas” (latitude e longitude).
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DISTRITO 
SANITÁRIO 
ESPECIAL INDÍGENA 
- DSEI RIO DAS 
GAIVOTAS

TEXTO 4

este Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) foi inventado 
para ajudar nas discussões dos diferentes assuntos que vocês 
vão estudar durante o curso. Em todas as unidades, vocês vão 

ler e fazer atividades relacionadas a este Distrito, considerando seu 
território, suas histórias e suas situações de saúde. As atividades 
vão ajudar você e seus colegas a pensar sobre a sua realidade de 
trabalho, sobre o seu Distrito. Será que tem algumas situações do 
DSEI Rio das Gaivotas que são semelhantes aos de sua aldeia e seu 
território? Quais são as diferenças entre este Distrito e o seu?

Lavinia Santos de Souza Oliveira , Maria Cristina Cabral Troncarelli, 
Renata Palopoli Picoli e Sofia Beatriz Machado de Mendonça
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DESCRIÇÃO
O DSEI Rio das Gaivotas atende à população da Terra Indígena 

(TI) Rio das Gaivotas. Esta TI está demarcada e homologada, tem 
800.000 hectares e se localiza em uma região amazônica, com a 
maior parte de seu território no Estado de Rondônia e uma parte 
menor no Estado de Mato Grosso. Em seu lado oeste, a Terra In-
dígena faz fronteira com municípios de pequeno porte e grandes 
latifúndios produtores de soja e criadores de gado. Ao leste, o ter-
ritório limita-se com uma rodovia federal, a BR 163, que transporta 
a produção de grãos da região. 

A população total do DSEI é de 15.000 habitantes, porém, o foco 
de nosso estudo será a população de 1.926 pessoas pertencentes a 
três etnias: Tanamaru, Katiowa e Peritari, cujo contato com a socie-
dade brasileira intensifi cou-se a partir da década de 1970.

Após os primeiros anos de contato, a população das três etnias 
passou por uma redução severa, porém, desde a década de 1990, 
vem ocorrendo um crescimento acentuado, com  grande número 
de nascimentos (altas taxas de natalidade), resultando em uma 
população com predomínio de jovens e crianças e uma proporção 
de idosos ainda muito pequena. O povo Tanamaru possui duas al-
deias: uma chamada Lagoa Bonita, localizada próxima ao limite da 
Terra Indígena e da cidade de Volta Grande, com uma população 
de 600 pessoas, e uma segunda, a aldeia Jaguaré, organizada ain-
da como um acampamento, onde vive uma família de 30 pessoas. 
Este território do acampamento está em processo de identifi cação 
pela Fundação Nacional do Índio (Funai), reivindicado como terra 
tradicional pelos Tanamaru. Além disso, há duas famílias do povo 
Tanamaru, com cerca de 16 pessoas, que vivem na periferia da ci-
dade de Volta Grande. 

O povo Katiowa vive na aldeia Canto do Sabiá, localizada no 
limite da Terra Indígena com a fazenda Mata Deitada, próxima à 
Rodovia BR 163, com uma população de 560 pessoas. Os povos Ta-
namaru e Katiowa são atendidos pela Equipe Multiprofi ssional de 
Saúde Indígena (EMSI) do Polo Base Taboca, localizado na cidade 
de Volta Grande. 

Já o povo Peritari é atendido pelo Polo Base Jenipapo, que está 
localizado dentro da Terra Indígena. Eles possuem duas aldeias: 
uma delas chamada de Vista Alegre, localizada ao lado da sede do 
Polo, na beira do rio Gaivotas, cuja população é de 590 pessoas, e 
uma segunda aldeia, Córrego do Meio, com 130 pessoas, cuja dis-
tância é de três dias de viagem de voadeira do Polo Base Jenipapo. 
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TERRITÓRIO 

Vejam no quadro abaixo os dados sobre o povo Tanamaru, Ka-
tiowa e Peritari:

FIGURA 37 - Fonte: Dados do DSEI Rio das Gaivotas

FIGURA 38 - Fonte: Dados do DSEI Rio das Gaivotas

Para o povo Peritari, o território é chamado de “nossa terra”, 
pois é onde eles vivem e estabelecem relações com os rios, os ani-
mais, as fl orestas, as plantas.  Há uma parte do território, onde vive 
o povo Peritari, que apresenta abundância de vegetação e recursos 
naturais. Neste trecho nasce o Rio das Gaivotas, que percorre a 
região mais conservada da Terra Indígena e é possível usar a água 
para beber e cozinhar – segundo o povo Peritari seres espirituais 
cuidam da nascente e lá a água está protegida. Mas, quando o Rio 
das Gaivotas passa por áreas desmatadas e por fazendas de gado 
e soja, a água é contaminada. Ainda assim, a água desses rios é 
utilizada para consumo em outras aldeias.
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Na parte leste da TI, onde se localiza a aldeia Canto do Sabiá, do 
povo Katiowa, há outro curso de água, o Rio do Brejo, cujas nascen-
tes estão localizadas nas fazendas vizinhas. 

A maior parte do território tradicional do povo Tanamaru foi in-
vadida por fazendeiros e as terras foram desmatadas por fazendas 
de gado e soja, estando por isso degradada. Com o desmatamento, 
o solo perdeu a cobertura vegetal, suas árvores, plantas, folhas e 
raízes que protegiam o solo. Quando vêm as chuvas, a água lava 
todo o solo, que já não tem mais proteção, e arrasta com ela a terra 
para trechos do Rio do Brejo e Rio das Gaivotas. O solo está empo-
brecido, por causa do desmatamento e queimadas, e a qualidade 
da água está comprometida pelo assoreamento e a presença de 
agrotóxicos utilizados na monocultura da soja das fazendas vizi-
nhas.

MUDANÇAS NO MODO DE VIDA 
TRADICIONAL

Os povos indígenas atendidos pelo DSEI Rio das Gaivotas têm, 
em média, cerca de 50 anos de contato com a sociedade não indí-
gena. Parte deles mantém um estado de isolamento relativo.

 A instalação de fazendas e o surgimento de estradas e cidades 
no entorno da Terra Indígena Rio das Gaivotas acarretou uma in-
tensifi cação das relações de contato dos povos indígenas com a 
sociedade não indígena. Como consequência, vêm se acelerando, 
nos últimos anos, mudanças nos modos de viver dos índios.  Um 
exemplo disso é a mudança de duas famílias do povo Tanamaru, 
que se deslocaram para a periferia da cidade de Volta Grande bus-
cando trabalho assalariado e continuidade de estudos para os jo-
vens.  

Na aldeia Lagoa Bonita, do povo Tanamaru, há um poço artesia-
no que fornece água em alguns pontos da aldeia, mas falta água 
quase todos os dias, porque a manutenção e a operação do siste-
ma é inefi ciente. Por isso, as pessoas têm que buscar água para be-
ber e cozinhar em outros lugares, como igarapés e rio. Mas, como 
foi dito antes, a água desses locais é imprópria para o consumo das 
famílias, segundo análise do técnico de saneamento e Agente In-
dígena de Saneamento (AISAN). Algumas famílias fazem a adição 
de hipoclorito de sódio na água para o seu tratamento, mas a en-
trega do hipoclorito de sódio pelo Polo Base Taboca não é sufi cien-
te para todas as casas e, como alternativa, algumas famílias fazem 
a decantação e a fi ltração da água.
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Na aldeia Canto do Sabiá, do povo Katiowa, o sistema de abas-
tecimento utiliza a nascente do Rio do Brejo para captação da água. 
Percebeu-se que o desmate de árvores, uma queimada em volta da 
nascente e a falta de cerca de proteção ocasionaram a presença de 
animais de grande porte que utilizavam esta nascente para beber 
água e defecavam em volta da nascente. Os agentes de saneamen-
to acionaram os supervisores e engenheiros de saneamento e a 
análise da água mostrou que já existe contaminação.

Na região leste e no centro da Terra Indígena nota-se a diminui-
ção da caça e da pesca, fontes importantes de alimentos para os 
povos indígenas atendidos pelo DSEI. 

Nos recursos naturais existentes, principalmente ao norte do 
Polo Base Jenipapo, no território da aldeia Córrego do Meio, onde 
vivem 130 pessoas do povo Peritari, é possível encontrar animais 
de caça, como catitu, macaco, capivara, anta, e pássaros como jacu 
e mutum. Nesta região, os Peritari ainda encontram frutos da fl o-
resta (açaí, bacaba, tucumã, pupunha, buriti e castanha) e prati-
cam a pesca artesanal no Rio das Gaivotas e nos igarapés. A caça 
é uma atividade que ocupa boa parte do tempo dos homens, que 
percorrem grandes extensões. Na maioria das vezes, numa caçada 
também se coleta e se pesca. O Rio das Gaivotas possui peixes 
pequenos que são consumidos nas duas aldeias, principalmente 
cará, piau e pacu. Os caminhos terrestres e os varadouros inter-
ligam também as moradias aos lugares onde os Peritari buscam 
seus recursos nos roçados. Em geral, o transporte e o deslocamen-
to das pessoas são feitos principalmente pelos rios das Gaivotas, 
do Brejo e igarapés, pelo menos no período chuvoso. São utiliza-
das canoas construídas da casca das árvores maripá ou jatobá, im-
pulsionadas por remos e por motor de popa, tipo rabeta. Existem 
também as voadeiras, que são um tipo de transporte rápido, utili-
zadas pela equipe de saúde e funcionários da Funai. Apesar de ain-
da preservar uma boa parte da fl oresta, quase não há mais palha 
(de babaçu, sororoca ou caraná) para o telhado das suas moradias. 
Quase não há diversidade de tipos de materiais usados tradicio-
nalmente para a construção do piso, parede e cobertura/telhado 
de suas moradias. Embora os materiais tradicionais sejam poucos, 
há um grande número de casas tradicionais, principalmente a co-
zinha, quase sempre construída ao lado das casas. A população 
vem mantendo contato cada vez mais intenso com os municípios 
do entorno, cuja economia é baseada em atividades extrativistas e 
agronegócio, principalmente a soja e pecuária. A questão ambien-
tal e as mudanças no modo de viver das comunidades do DSEI Rio 
das Gaivotas têm preocupado as lideranças indígenas.
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LEIAM O RELATO DE MATRINCHÃ 
GRANDE, LIDERANÇA DA ALDEIA 
LAGOA GRANDE, APRESENTADO EM 
UMA REUNIÃO DE CONSELHO DE 
SAÚDE:

“(...) Lá nas cabeceiras dos rios nós estamos 
tendo problemas. Todas as cabeceiras estão sendo 
desmatadas, tem muito boi cagando no rio e o pior: 
estão jogando veneno (agroquímicos) na água que vem 
parar aqui. Talvez agora nós não estejamos sofrendo 
tanto, mas os peixes, os macacos e todos os animais 
estão sofrendo. É deles que a gente se alimenta. Às 
vezes a gente vai caçar lá longe e vê aquele macaco 
magrinho, não tem mais fruta para ele comer. Até 
o peixe está com gosto diferente... Hoje temos que 
remar muito para pegar peixe bom, a vida tá muito 
difícil por aqui, não sei o que vai acontecer com meus 
fi lhos e netos... Outra coisa que está deixando todo 
mundo preocupado é a terra preta, terra boa para 
plantar. Antigamente, as roças eram todas perto da 
aldeia, hoje a gente tem que caminhar muito para 
chegar na roça, mesmo assim, a terra não é muito boa. 
As roças estão fi cando mais pequenas e com menos 
coisa plantada, não tem mais mangarito, amendoim e 
as frutas também estão longe da aldeia...”.

O povo Tanamaru durante décadas fez suas roças em uma área 
da fl oresta. Derrubam um pedaço da fl oresta, depois queimam e 
esperam a chuva para começar a plantar. Os homens são respon-
sáveis pela derrubada e a queima; as mulheres pela limpeza das 
roças, o plantio e a colheita. 
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Os Tanamaru têm o cuidado de plantar vários tipos de espécies 
para que sua plantação seja parecida com a fl oresta, ou seja, pra-
ticam um tipo de manejo sustentável para que fl oresta não deixe 
de existir e eles possam continuar se alimentando dela. Eles fazem 
mutirões para derrubar a roça e depois compartilham parte dos 
produtos da roça.  

Segundo uma liderança Tanamaru, antigamente, o seu povo re-
tirava da natureza tudo o que precisava para viver, respeitando o 
tempo da natureza para plantar, caçar, para utilizar as águas e tra-
tar dos dejetos existentes no seu território. Explica que é preciso 
respeitar a natureza para que ela se recupere e volte a produzir. 
“Hoje, o desmatamento e a degradação das terras estão atingindo 
a nossa sustentabilidade e agora temos que consumir alimentos 
que são na grande maioria industrializados e isso infl uencia a saú-
de de meu povo”, Wary Tanamaru.

SITUAÇÃO DE SAÚDE E DO AMBIENTE
Na região leste da Terra Indígena, onde o desmatamento foi mais 

expressivo, as roças produzem pouco. Assim, ocorre a introdução 
cada vez maior de alimentos da cidade e a necessidade crescente 
de dinheiro para aquisição dos mais variados bens industrializados, 
comprometendo a segurança alimentar desses povos. Em todas as 
aldeias faltam alimentos em algumas épocas do ano, segundo a 
percepção dos indígenas. Nas aldeias, algumas pessoas têm traba-
lho remunerado, ocupando cargos de professores, Agentes Indíge-
nas de Saúde (AIS) e Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN), 
funcionários do posto da Funai e tratoristas nas fazendas da região. 
Há também a venda, na cidade, de produtos de extrativismo e do 
artesanato produzido pelas mulheres. Hoje em dia os benefícios 
sociais também constituem uma importante fonte de renda das fa-
mílias indígenas. 

As pessoas passaram a comprar gordura (óleo vegetal ou ba-
nha), sal e açúcar nos comércios da região e agora usam esses 
produtos em sua alimentação cotidiana. Elas gastam parte consi-
derável de seus salários com a aquisição de gêneros alimentícios e 
gasolina para os motores de rabeta, óleo diesel para iluminação de 
suas moradias, roupas e utensílios para caça e pesca. A intensifi ca-
ção das relações de contato tem colaborado para o surgimento de 
uma série de novos problemas de saúde, como a dengue, as infec-
ções sexualmente transmissíveis (IST) e o uso abusivo das bebidas 
alcoólicas. 
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Além disso, vêm sendo diagnosticados, nos últimos anos, ca-
sos de doenças crônicas não transmissíveis, em especial Hiperten-
são Arterial e Diabetes Mellitus. Estas doenças preocupam muito 
porque muitas vezes a hipertensão só vai ser identifi cada quando 
alguma pessoa da comunidade já tem uma complicação. Já acon-
teceu de uma pessoa ter tido um acidente vascular cerebral (AVC).  

Com o aumento populacional e o desmatamento, as terras dis-
poníveis para roça e a coleta de frutos fi caram reduzidas, fazendo 
com que os alimentos tradicionais se tornem cada vez mais difíceis 
de se obter. Antigamente, isto era resolvido com a mudança das 
aldeias para uma região onde os alimentos eram abundantes e as 
terras, férteis.

A redução dos territórios, os solos pobres em nutrientes e o au-
mento da pressão sobre os recursos naturais disponíveis no en-
torno das aldeias também são fatores ambientais e sociais que in-
fl uenciam nas condições de vida das três etnias.  Além disso, há 
a fi xação das aldeias em territórios desgastados, em decorrência 
da existência de escolas, poços artesianos, geradores, unidade de 
saúde e outros bens. Fica mais difícil mudar a aldeia de lugar.  Essa 
situação, associada à deterioração das fontes de obtenção de água 
e ao acúmulo de lixo, tem causado sérios problemas de saneamen-
to. Apenas as aldeias Lagoa Bonita, do povo Tanamuru, e a Canto 
do Sabia, do povo Katiowa, possuem sistemas de abastecimento 
de água, mas que funcionam precariamente, pela reduzida manu-
tenção e operação dos sistemas. Também não existem locais ade-
quados para o destino das fezes, situação que acarreta uma conta-
minação ambiental importante que pode favorecer a ocorrência de 
doenças parasitárias. 

Na aldeia Canto do Sabiá, do povo Katiowa, o sistema de abas-
tecimento utiliza a nascente do Rio do Brejo para captação da água. 
É frequente a ocorrência de diarreia entre as crianças e idosos. Os 
agentes de saúde e de saneamento construíram uma rede explica-
tiva para identifi car as possíveis causas da diarreia e se tinha cor-
relação com a utilização de água para consumo. Depois de análi-
ses da água e da história das pessoas com diarreia, identifi caram 
a presença Echerichia coli, bactérias presentes nas fezes humanas 
e de animais, na água. Neste caso, uma das estratégias imediatas 
adotadas pelo Polo Base tem sido a distribuição de pastilhas de 
cloro para fazer o tratamento da água em um processo chamado 
de desinfecção, além de fazer uma proteção da nascente para evi-
tar a contaminação da água. As crianças são as que mais sofrem 
com a diarreia e tem sido uma das causas de hospitalização e óbito 
de crianças nas aldeias atendidas pelo Polo Base Taboca, que no 
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ano passado registrou que várias crianças menores de cinco anos 
foram internadas com quadro diarreico e de desidratação, sendo 
que duas crianças menores de um ano morreram. Além das doen-
ças diarreicas, o elevado número de crianças com infecções respi-
ratórias agudas (IRA) tem preocupado as lideranças, as famílias, os 
agentes de saúde e equipes dos Polos Base. Algumas crianças com 
desnutrição apresentam casos mais graves de infecção respirató-
ria aguda (IRA).

Algumas famílias do povo Katiowa fi cam preocupadas em dei-
xar suas crianças serem internadas, por medo delas não voltarem 
mais para a aldeia, por causa dos maus espíritos que podem fazer 
mal para elas. Os agentes de saúde e de saneamento têm conver-
sado com a família e com o especialista tradicional, junto com a 
equipe, para que o tratamento possa ser feito na própria casa ou se 
o especialista tradicional pode acompanhar a criança para protegê-
-la. Mas as lideranças, conselheiros, homens e mulheres da aldeia 
querem entender melhor o que está acontecendo com as crianças, 
porque estão fi cando desnutridas e mais vulneráveis às doenças.

Nas aldeias, em geral, também há uma quantidade crescente 
de resíduos sólidos que se acumulam pela introdução de produtos 
industrializados, o que leva a um aumento de garrafas de refrige-
rante, pilhas, plásticos e outros produtos em contato com o meio 
ambiente, a terra, a água, o ar, os animais e as pessoas. O resíduo 
industrializado é enterrado ou queimado e uma parte se acumula 
no entorno das aldeias. Outra preocupação é com os resíduos da 
unidade de saúde do Polo Base e dos postos de saúde das aldeias, 
como, por exemplo, os objetos e instrumentos capazes de cortar 
ou perfurar e os materiais contaminados que são jogados no lixo. 

Além desses problemas de saúde, com a proximidade e o au-
mento do fl uxo das pessoas para a cidade, o povo Tanamaru tem 
enfrentado problemas com o uso excessivo e contínuo da bebida 
alcoólica, que tem levado a um aumento da violência doméstica e 
de acidentes na aldeia. Os agentes de saúde e a EMSI do Polo Base 
Taboca, juntamente com a comunidade, têm feito várias reuniões 
para conversar sobre esta questão, elaboraram uma rede explicati-
va para o problema do uso de bebida alcoólica e planejaram ações 
educativas para prevenção de acidentes e da violência. 

No Polo Base Jenipapo, as alterações do meio ambiente criaram 
condições favoráveis para o aumento dos casos de malária. Têm 
sido recorrentes os registros de casos de malária, mas o que tem 
preocupado os agentes e a equipe de saúde é a gravidade dos ca-
sos, sendo preciso que algumas pessoas sejam transferidas para o 
hospital do município de Volta Grande. 
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REFERÊNCIA E CONTRARREFERÊNCIA:
Quando os problemas de saúde não são resolvidos nas aldeias 

e Polos Base, os pacientes são encaminhados para o município de 
Volta Grande, onde são alojados na Casa de Saúde do Índio (CA-
SAI) e atendidos nos serviços ambulatoriais e hospitalares  do 
município e nas referências regionais. Esses serviços, em geral, 
contam com profi ssionais pouco capacitados para trabalhar com a 
população indígena. Os atendimentos de maior complexidade, não 
resolvidos na referência secundária, são encaminhados à capital 
do Estado ou, ainda, para as referências nacionais, em Porto Velho, 
Cuiabá e Brasília.

A equipe de saúde está distribuída da seguinte forma: 
No Polo Base Taboca, localizado na cidade de Volta Grande, há 

uma Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI) composta 
por um médico, duas enfermeiras, um odontólogo, dois técnicos de 
enfermagem e dois auxiliares de enfermagem indígenas.

No Polo Base Jenipapo, que está dentro da Terra Indígena Rio 
das Gaivotas, há uma EMSI, com um médico, duas enfermeiras, 
um odontólogo, um técnico de enfermagem, quatro AIS e dois AI-
SAN. Algumas vezes, parteiras tradicionais e pajés participam do 
tratamento de pacientes, geralmente por solicitação das famílias 
e dos próprios AIS. Por outro lado, os AIS convivem pouco com a 
equipe, que não costuma envolvê-los em ações de saúde como a 
vacinação e a coleta de exames para prevenção de câncer do colo 
do útero.

A distância de uma das aldeias onde vive o povo Peritari infl uen-
cia o atendimento de saúde das pessoas que adoecem por enfer-
midades que exigem cuidados rápidos e que sofrem ferimentos e 
picadas de cobra. Esses casos de urgência e emergência podem 
ser fatais devido às difi culdades de transporte. O atendimento à 
saúde é feito por um período de 15 dias a cada dois meses, quan-
do uma equipe de saúde do Polo Base de Jenipapo permanece na 
aldeia. O atendimento ainda é insufi ciente porque o local não tem 
infraestrutura adequada, além da difi culdade de comunicação dos 
profi ssionais, já que eles não falam a língua do povo Peritari e não 
têm muito contato com os agentes de saúde daquela etnia.

Os poucos medicamentos que fi cam na aldeia estão armazena-
dos na casa do rádio de transmissão sem nenhuma proteção. Nos 
períodos de vacinação, algumas pessoas costumam se esconder 
dentro da mata com medo de tomar injeção. 
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AGENTES EXTERNOS

Há um AIS que fala português e a língua de seu povo, mas seu 
trabalho é solitário e pouco reconhecido pela equipe de saúde. 
Quando a equipe vai até a aldeia, o trabalho do AIS fi ca limitado 
em fazer a tradução durante os atendimentos.

Em algumas aldeias há uma Igreja Católica que atua na educa-
ção escolar e na evangelização dos povos e, mais recentemente, 
tem crescido o número de outras igrejas (protestantes e evangéli-
cas pentecostais), algumas com pastores indígenas. 

Mesmo com a infl uência das igrejas, os mitos - alicerces da reli-
giosidade dos povos da Terra Indígena Rio das Gaivotas e base do 
pensamento indígena - continuam sendo utilizados para interpre-
tar os contextos atuais. Assim, esses mitos tradicionais continuam 
orientando a sua visão de mundo, apesar da redução do número de 
rituais. 

Este Distrito Rio das Gaivotas vai ajudar você a estudar e a pen-
sar na saúde de seu território, de seu Distrito.

Trabalho em grupo: converse com seus colegas e veja o que há 
de semelhante entre o seu Distrito e este DSEI Rio das Gaivotas. 
O que é diferente entre eles? 

Trabalhe com o mapa do DSEI Rio das Gaivotas.
O que chamou mais a sua atenção? Se você fosse o coordenador 
deste Distrito Rio das Gaivotas, quais seriam as ações 
prioritárias? Como você faria o seu plano de trabalho? Faça um 
relato e apresente em sala de aula. 
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