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Apresenta~áo 

O Brasil apresenta urna situa~ao peculiar no que diz respeito a sua · 
composiyio étnica, na medida em que ~ grupos tribais em estado de 
isolamento total, na regiáo Amazónica, sem nenhum tipo de contato com a 
sociedade moderna, fato este, atualmente, náo constatado em nenhum outro lugar 
do mundo. 

Lidar com esta situa~o, além de todas as outras que se situam entre o 
isolamento na floresta e a existencia peri-urbana, como acontece com alguns 
grupos indígenas, constitui um importante desafio. É um desafio para a sociedade 
dominante ao admitir o pluralismo cultural que implica no reconhecimento da 
originalidade, da autonomia e dos direitos dos primeiros habitant.es desta terra. 
É, também, wn desafio para os administradores e profissionais que tem a seu 
cargo o funcionamento do sistema de saúde do país. 

Neste caso - da organi1a~o da assistencia médico-sitnitária verifica-se 
urna situa~o especial e complexa, dado náo só a diferencia~io cultural destes 
povos, como também as suas características epidemiológicas, a sua localiu~io 
geográfica e sua inser~o política minoritária na sociedade brasileira. 

Esta publica~o pretende ser uma introdu~o a discüsMo de aspectos 
relacionados a assistencia sanitária aos povos indígenas brasileiros. Tem como 
base o relato de experiéncias e a sugestáo de alguns principios e diretrizes que 
~ nortear o desenvolvimento de práticas, estratégias e modelos de 
as.5istencia a saúde, capazes de atender as necessidades específicas dos povos 
indígenas. Isto ~a ~amente pela aceitayio das diferen~ e pelo 
reconhecimento das necessidades peculiares, baja vista a maior vulnerabilidade 
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destes grupm aos detenninantes da morbi-mortalidade, incluindo-se a difJculdade 
de aces&> pleno aos servi~os de ~istencia médico-sanitária. 

" Certamente será apenas um p~o inicial de uma longa caminhada rumo ao 
entendimento abrangente desta questio, táo complexa quanto pouco atendida, 
como o é a saúde dos povos indígenas no Brasil. Isto se dá pela im~ibilidade 
de rewrir, em tio pouco espa~o, experiencias suficientes para contemplar toda a 
diversidade de situa~ destes povos. Há que se considerar, ainda, a dificuldade 
em se generalizar, a partir destas mesmas experiencias, tendo-se em conta, 
sobretudo, a lamentável escassez de análises e estudos sistemáticos sobre o tema. 

&te ttabalho se destina, principalmente, aos profis.5ionais de saúde que, 
sem nenhuma experiencia anterior com povos indígenas, passam a ter sob sua 
responsabilidade, a organiza~áo ou presta~áo direta de cuidados a este segmento 
minoritário da popula~o. Poderá ser útil, também, aos indigenistas lato sensu 
que, nio tendo fonna~o no campo da saúde, venham a participar de programas 
voltados para popula~Oes indígenas. 

Serio bem-vindas todas as críticas e sugestóes, notadamente daqueles 
poucos indivíduos, gru~ ou instituiyoes que tem compartilhado a difícil tarefa 
de levar, de forma eficaz e duradoura, a aten~io médico-sanitária a estas 
popula~ em processos de rápida transi~o. Isto implica cuidar sem paternali
zar; intervir sem negligenciar costumes; orientar sem repetir valores e tradi~ües; 
solidarizar-se e fortalecer ao mesmo tempo. É com satisfa~ que colocamos a 
disposi~io do público interessado, oeste Ano Internacional dos Povos 

· Indígenas, esta "Saúde de · Popula~ Indígenas. Uma lntrodu~o para 
Profi~ionais de Saúde". 

UUSSES E. C. CONFAWNIERI 
Prof Titular e Coordenador do 

Nespi - Ensp, Fiocroz 
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As populaQóes Indígenas 
. no Brasil 

U.E.C. CONFALONIER/ 
D.P. MARJNHO 

Os grupos indfg~ do Brasil sáo reco~ecidos ~o .popul~ ca;: 
. - . ·1 do upo· tribal que se caracterua pela a~cta de estado, pe 

orgaruza~o socia ' ·dad · la 
descentralim?o e falta de hierarquiza~o política de s'?88. comuru es, pe. 
enfase de parentesco como base das rela~ intra~omurutárias.e pela econotma 
de suhiistencia estritamente dependente dos ecossJStemas locaIS. . .- . 

. · · di ºb i por todo o temtóno 
Originalmente, os gru~ indígenas se stn u _am 500 vio de 

b il . A..... _..;...,. ... ;.,as existentes para sua popula~o total, em 1 , -
ras euo. ~ ~a.u... 1 · - ocupar.ao 

· ºJhóes de individuos. Com o processo de 00 omm?o e T 
quatro a seJS m1 

, da ntinea ou fo~da 
tenitorial bouve uma mobiliza?o geografica acentua , espo • • 0 , . . .u-.... ;o do litoral para o mtenor. 
sendo, no pnmeuo caso, gcralmente na u.u~ • ·versas modalidades 

. . ..... -nto e a cscraviz•~ o exterminio físico por di 
apns101.M&&U" ' . . ºdas resultaram em mna 

·dem· de doe~ ttanwis;fveJS mtroduzi . · . 
e as epi •as ...,- - , d--•nt11rP.cimento de vánas etmas. 
. rtante red~ de sua popul~ e até no ~----
unpo --'odo de 1900 até os días anaais, cerca de 90 grupos 
Estima-se que, ape~ no ~ • 
foram extintos. (l) 

• 
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10 Saúde de PopcJa(;Oes Indígenas 

. O quadro ~baixo indica, segmtdo o Cedi/Peti/1990, a distnl>ui~o, por 
Urudade FederatJVa, da populayáo indígena, o número de etnias e o de 
municipalidades que albergam comunidades indígenas. 

ESTAfn> NlETNI~ l.ISOLAOOS POPU~ÁO NlM~lciPIOS 

·N;fe 12 03 6.588 10 

Alago as 06 - 4.369 05 

Amapé. 06 - 3.an 03 

Amazonas 56 10 56.150 52 

Bahia 13 - 8.134 15 

Ceará 03' - 3.646 01 

Espirito Sano 02 - 884 01 .. . ' ' • Goiás ' 05 - 171 04 

MaraMio 11 - 12.147 11 

Mato Grosso 36 04 16.331 35 . 
Mato Groao et> S\A 06 -

~.- 21 
• 

Minas Gerlis 04 - 5.431 06 

Pará 32 04 11.543 ~ 

Parafba 01 - 6.120 02 

Pararé 02 - 6.37'3 15 

Pernambuco - 08 - 15.862 ' 11 

Río Grande et> SU 04 - 9.032 16 

Rio da Jlneiro 01 - 249 02 

Rond6nia 27 06 3.992 15 

Roraima 07 - 23.456 08 

Sarta Cllarina 04 - 4.57'3 08 

Sio PalAo . 04 - 1.279 11 

Sergipe 01 
,, 

- 250 01 

Tocarcins 08 01 4.082 09 

TOTAIS 259 28 235.567 232 ' 

fouto: ~1990(2) 
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Há boje em tomo de 240 mil indígenas no país, popula~o esta que cresce 
a urna truca de cerca de 4% ao ano, portan.to aproximadamente duas vezes maior 
que a da popula~o brasileira como um todo. Sio reconhecidas 259 etnias 
atualmente, com línguas ou dialetos proprios. A maior concentra~o desses 
grupos, tanto em número de individuos (59% ), como em diversidade cultural 

(75%), está na Amazónia. 

O número de habitantes por aldeia indígena é extremamente variado, 
havendo muitas com poucas dezenas de individuos e algumas com milhares, 
como certas comunidades de indios Ticuna no Estado do Amazonas, com cerca 
de quatro mil individuos em uma única "aldeia". Esta etnia, a mais numerosa do 
país, conta boje com cerca de 23 mil individuos. 

Suas estratégias de subsisténcias envolvem sempre, em maior ou menor 
grau, a agricultura, que tradicionalmente é itinerante, bem como o extrativismo 
(ca~ coleta de vegetais, pesca etc.). A predominancia de wna ou outra destas 
atividades varia em funváo do eco~istema natural das regióes onde vivem, como 
as margens de grandes rios amazónicos; o cerrado; a mata atlantica ou a floresta 
tropical de altitude. Náo se conhece a prática de cria~o de animais silvestres 

destinada a alimentayáO. 

Alguns estudos tém caracterizado o conhecimento abrangente e detalhado 
que os indios tém do meio natural onde vivem. Trabalhos realizados junto aos 
Kaiapó do Pará (3) evidenciam um conhecimento preciso da variedade de plantas 
e animais, bem como a existencia de práticas tradicionais de preservayáo 
ambiental (reflorestamento; uso de insetos etc.) Da mesma forma, as suas 
práticas agrícolas imitam os proc~os naturais, respeitam as características 
fundamentais das áreas utilizadas (solo, microclimas) e favorecem a sua 

diversidade típica. 

A situa~o ambiental, geográfica, sócio-cultural, económica, política e 
sanitária dos índios no Brasil é extremrunente beterogenea. De um lado ternos 

' grupos pequenos, isolados na Amazonia Ocidental e vivendo afastados da 
sociedade dominante, com a qual nao estabeleceram nenhum tipo de relayáo. No 
outro extremo, estáo os grupos contactados bá séculos e que, devido a expansáo 
demográfica e territorial da sociedade envolvente, boje habitam as proximidades 
de grandes centros urbanos, como por exemplo no municipio de Sao Paulo e em 
áreas do Nordeste. Entre estes dois extremos bá urna ampla gama de situayües 
intermediárias como, por exemplo, grupos contactados há cerca de 20 anos mas 
que praticamente nao conhecem a sociedade envolvente, já que vivero em áreas 
de difícil acesso e visita?o controlada. Urna outra situa~o é a de grupos como 
os Y anomami. Apesar de numerosos, com uma popula?o de cerca de 9 .000 
individuos, vivem em regióes de difícil a~ e até 1987, quando ocorreu a 
invasáo garimpeira, com comeqüencias desastrosas, tinham contato escasso com 
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a sociedade regional. Urna outra situa~o ocorre no meio rural com grupos como 
os Xavante, em Mato Grosso, cujas reservas sio quase totalmente circundadas 
por extensas áreas de monoculturas agroindustriais. 

Erobora a Constitui~o Federal, em seu artigo 231, garanta a pos.5e das 526 
terras tradicionalmente ocupadas pelos indios, a situa~io fundiária das mesmas 
náo foi até boje adequadamente regularizada. Apenas cerca de 26% das terras 
indígenas existentes no país haviam sido demarcadas até 1990 (2). 

As maiores extensóes de áreas indígenas, reconhecidas e nio-reconhecidas, 
se encont.ram nos Estados do Amazonas, Para, Roraima e Mato Grosso (cerca de 
87% do total). Estas, pela persisténcia de formas tradicionais de explora~ao 
sustentável, além de garantirem a sobrevivencia física e a reprodu~io cultural 
destes povo.5, constituem-se em importantes áreas de preserv~o dos ecossiste
mas naturais e da biodiversidade Ama.zónica. 

Nas últimas décadas, a situa~o de vida de muitos grupos de indios 
ama.zónicos tem mudado rápida e radicalmente, ero fun~o da expansio das 
atividades económicas e da implanta~io de projetos geopolíticos, tal como a 
ocupa~o militar das fronteiras. Assim é que a constru~io de hidroelétricas e 
estradas, e o.5 projetos de minera~o e de coloniza~o agrícola rem desrespeitado 
os limites das terras indígenas, desorganizando a vida sócio-economica de suas 
comunidades. Isto vem deteriorando a qualidade do meio ambiente, introduzindo 
novos hábitos deletérios para a saúde e, portanto, ensejado o desenvolvimento de 
agravos, antes pouco freqüentes, ou mesmos inexistentes. 

Da mesma forma, nio é favorável a situa~o dos povos indígenas do resto 
do país, onde os ecossistemas naturais praticaroente desapareceram em fun~áo 
do denso povoamento e das atividades agroindustriais intensivas. Muitos destes 
grupos vivero em áreas reduzidas, sem recursos naturais e sem espa90 suficiente 
para a produ~o dé alimentos em quantidades adequadas. Sáo, com frequencia, 
expostos a residuos tóxicos de lavouras circundantes, principalmente defensivos 
agrícolas, como se observa no Mato Grosso, Paraná e outros estados. Sáo mais 
intensas, tambéro, as rela~s de troca destas comunidades na economia formal 

' 
gerando dependencias de bens industrializados que só conseguero ser parcialmen-
te resolvidas pela venda de mio de obra náo-qualificada, a baixo p~. 

Entretanto, esta aproxim~áo com a sociedade nacional envolvente, e o 
p~ocesso de transi9io (sócio-cultural, económica, ambiental, epidemiológica) -
disto decorrente, náo resulta necessariamente em perda da autonomia e em 
desagrega~o social. O que, em última instancia, vai detenninar o futuro destas 
sociedades é o ritmo, a dire9io e a fo~a propulsora destas ttamfonna~. 
Conhece-se boje a estratégia do chamado etno desenvolvimento, entendido 
~omo mudan~s sócio-económicas e nas relai;óes de contato das sociedades 
mdígenas coro a sociedade majoritária, que surgem a partir das proprias 
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comunidades, para atender a se~ interesses essenciais, e nio a partir de press<>es 
externas. Este proces&> vem sendo perseguido com suces.50 por sociedades trlbais 
minoritárias em vários países, gerando urna nova forma de equilíbrio interétnico 
e sócio-económico. Neste bá espa90 tanto para a manuten9io das tradi~óes 
(língua, mitos, sistemas de parentesco, subsistencia) como para. a incorpora~áo 
de bens industrializados e participa~o suficiente na econonua de mercado, 
resultando numa autonomia relativa. F.ntre algwnas tribos brasileiras vem 
surgindo, de forma incipiente, práticas nesta di~ªº.' princi~lmente através ~ 
explora~áo s~tentável de produtos da floresta (oleos veget:als, castanha-do-para 

etc), para comercializa~áo no exterior. 

Esta meta, entretanto, nao tem sido claramente perseguida pela política 
indigenista oficial do país, executada por urna institui~io criada especificamente 
para este fim, a partir de 1910, o extinto Setvi90 de Prot~áo aos ~o.5 (SP~. 
Este foi suhstituído em 1967, pela Funda9io Nacional do indio (Funat), 
atualmente ligada ao Ministério da Justi~a. Na realidade, rem prevalecido práticas 
político-administrativas, voltadas para urna intt:gra9io for93da .do" i~dígena na 
vida nacional, com a perda da sua identidade étruca e de seu patnmomo cultural. 
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Perfis Epidemiológicos 

U.E.e. CONFAWNJERI 

De fundamental importancia para o estabelecimento de modelos de aten?o 
médico-sanitária é o conhecimento da chamada estrutura da morbi-mortalidade 
de urna popula?o, bem como de seus detenninantes principais. Infeli1Jllente 
estes dados sáo mal conhecidos e pouco sistematizados para a maioria das popu
la~Oes indígenas do país. Para isto rem concorrido vários fatores, dos quais o 
mais relevante talvez tenha sido a instabilidade político-administrativa das insti
tui~Oes públicas responsáveis pela assisténcia aos povos indígenas, com a 
co11.5eqüente descontinuidade dos programas e a~ de saúde. Um outro fator · 
concorrente é a própria cultura indígena pois, por respeito~a valores tradicionais, 
freqüentemente se toma difícil estabelecer certos diagnósticos que dependem da 
aceita~ao de procedimentos hospitalares complexos, bem como do exame pós
mortem. 

Apesar disto, tem sido pos.sível se obter um perfil aproximado das afee~ 
mórbidas que predominam em várias etnias do país, embora um quadro nacional 
fidedigno ainda esteja longe de ser obtido. &tes perfis tero sido obtidos em 
atendimentos ambulatoriais, dentro ou f ora das áreas indígenas; em inquéritos de 
saúde planejados, e através de estatísticas de morbidade bo.5pitalar. Podemos 
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16 Súte de Popuá9óes Indígenas 

" 
facilmente conceber que o peñtl epidemiológico de grupos indígena.5 semi-isola-
dos na floresta Amazónica difere, em muito, daquele observado em popula~é>es 
nativas autóctones que sofreram mudan~as acentuadas em sua cultura, sistema 
de vida e ambiente, a partir da intera~ao com a sociedade nacional. Nas primeiras 
predominam as enfermidacles infecciosas, enquanto que nas segundas ocorrem, 
além deste tipo de agravos, vários outros de naturei.a nio infecciosa - as 
chamadas "doen~ da civiliz.a~o" - como será discutido mais adiante. 

Quanto aos detenninantes da morbi-mortalidade entre os indígenas, estes 
devem ser entendidos dentro de um contexto tanto natural ( ecossistemico) como 
social. Os fatores do meio natural dizem respeito a aspectos físicos ( característi
cas do solo; cole~ de água etc) e biológicos (vetores etc). Assim é que se 
observa a cólera entre os Ticuna; as arboviroses entre os Enawene-nawe; a 
malária em várias tribos amazónicas e a micose de Jorge Lóbo entre os Kaiaby. 
&tes tipos de doen~ infecciosas transmissíveis, que apresentam focos naturais 
nos ecossistemas, sáo muito característicos, embora náo exclusivos, dos grupos 
indígenas amazónicos com pouca intera~o com a sociedade envolvente e com 
o meio ambiente bastante preservado. 

Com a intensifica~ao do contato com a sociedade industrial majoritária, este 
perfil costuma mudar radicalmente, a ele se agregando vários agravos de outras 
naturez.as. Quando este contato inicial se dá de forma abrupta e violenta como, 
por exemplo, através da invasáo em massa de suas terras por garimpeiros ou 
colonos, as conseqüencias sanitárias sáo desastrosas, como vero acontecendo com 
os Y anomami. 

Por outro lado, popula~é>es indígenas com longa história de contato e que 
vem sofrendo processos mais ou menos intensos de descul~ao, costumam 
apresentar um quadro de celta estabilidade epidemiológica, no qual prevalecem 
enfennidades transmissíveis endemicas tais como a tuberculose; a hanseníase; as 
venninoses; a malária; as cáries dentárias, as quais se somam as doen~as crónico
-degenerativas. 

Observa-se, entio, em geral, que as transfonna~ sócio-culturais, 
económicas, ambientais e sanitárias nas popula~ indígenas obedecem a um 
ciclo mais ou menos definido de rela~óes causa is ( 1 ), o qual pode ser resumido 
no quadro da página seguinte. 

De f onna necessariamente simplificada vemos o encadeamento dos eventos 
resultantes do contato, nos qua.is os primeiros fatores desestabilizadores sao os 
agentes de infe~óes agudas (sarampo, gripe etc), desconhecidos por estas 
popula~, e que provocam epidemias com alta mortalidade, se náo cuidadas. 
Se o impacto das mesmas nao é suficiente para provocar a extin?o física ou a 
desagrega?o social irreversível, seguem-se a estabiliza?o demográfica e o 
posterior crescimento da popula~o. 

17 

...-.. ;. ¡ i 
T J. ' ' 

T 

T 

T 

T 



18 Saúde de Popula9Ó'1s Indígenas 

Com o contato continuado com a sociedade tecnoindustrial, há urna 
sucessáo de mudan~ no estilo e qualidade de vida dos indios, nos quais as 
atividades económicas sáo as de maior visibilidade e impacto ambiental. As 
novas necessidades de aquisi~o de bens industrializados os empurra para a 
economia de mercado e, visando a necessária obten~o de um excedente de 
produ~áo, agrícola ou extrativa, adot:am novas tecnologias de subsistencia. Nesta 
fase surgem os primeiros impactos ambientais de monta, provocados pelas 
comunidades, com a explora~o intensiva e nao-controlada de recursos naturais 
náo-renováveis. A est.a se associam outros fatores tais como o freqüente 
estreitamento da base territorial; o crescimento populitcional rápido e a 
sedentariza~áo, que teráo um papel importante na propaga9áo de infecyües que 
dependem de contamina?o ambiental, tal como as verminoses, as gastroenterites 
e a cólera. · 

Também se torna.m problemas relevantes as deficiencias nutricionais, sendo 
que, na fase imediatamente após o contato, ocorrem pela perturba~áo das 
atividades de subsistencia provocadas pelos surtos epidemicos. Posteriormente, 
a questáo nutricional passa a depender basicamente das novas formas de uso da 
terra, bem como da preserva~áo dos ecos.5istemas natura.is. Um caso recente diz 
respeito aos Y anomami que, em urna situa~áo aguda de conflito com invasores, 
apresentaram sérias deficiencias nutricionais, responsáveis por 13 % das 
intemayües em wna Unldade de Saúde da Funai, na regiao de Surucucus, em 
Roraima (2). Também cm situa~Oes prolongadas de munda~as sócio-culturais, 
como nos indios Suruí, de Rondónia, observaram-se elevadas prevalencias de 
carencias nutricionais (3). Por outro lado, inquéritos nutricionais em aldeias 
indígenas em situa?o de equih'brio social e epidemiológico tem revelado urna 
baixa ocorrencia de desnutri~o como, por exemplo, entre as etnias alto
xinguanas ( 4 ). 

A continuidade das transfonna~ües económicas e sociais trazem, com 
freqüencia, o esgotamento da base tradicional de subsistencia, e a intensifica~áo 
das relat;f>es de ~a com a sociedade moderna. &tas provocam mudant;as de 
hábitos dentre os quais, sob o ponto de vista epidemiológico, os alimentares sio 
os mais importantes, pois favorecem a aterogenese e a carcinogenese, além-Oa 
má nutri~áo. As conseqüencias destas novas práticas alimentares sáo particular
mente notáveis na deteriora~o dentária e na emergencia das chamadas doent;as 
de etiologia complexa, ou crónico-degenerativas. 

Como um último desenvolvimento possfvel, dentro deste procesw de 
transf onna~, vemos desequilibrios psicossociais, sendo as suas conseqüencias 
mais extremas o alcoolismo e as violencias. Estes se constituem talvez no pior 
dos flagelos pois, para sua preven?o, náo existe nenhwna tecnologia médica ou 
esquema de aten~~ sanitária adequados. 

1 

Psrlis Epidsmol6gicos 19 

Para ilustrar alguns aspectos da morbidade entre os indígenas, examinemos 
alguns dados disponíveis. No q~dro abaixo podemos ~bservar o peñtl __ de 
morbidade hospitalar de uma parte da pop~la~o dos indios Ticuna, que tem 
contacto com a sociedade circundante há mais de 250 anos. C?rrespon~em ª 82 
· - Um'dade Mista da Funda"io Nacional de Saude, na ctdade de 
interna~ na Y- (5) 
Benjamín Constant (Estado do Amazonas), no período 1983-1990 · 

CAUSAS DE INTERNA((ÓES HOSPITALARES DE ÍNDIOS TICUNA 

AGRAVO N2 0ECASOS PE ACENTUAL 

Gastroenterite 16 19,5 

Acidente Ofídico 11 13,4 

Pneumonia 9 10,9 

Parto (nonnal) 6 7,3 

Hémia 5 6,0 

Bronquite Asmática 4 4,8 

Tubera.ilose ~odas as formas) 3 3,6 

Anemia 3 3,6 

Cesariana 3 3,6 

Parto Prematuro 2 2,4 

--
Oesnutn?o Protéico 

Calórica (grau I~ 2 2,4 

Outros 18 21,9 

(FO/'JTE: CONFALONIERI & UNHARES, 1993) 

Este quadro revela as características da ~orbidad~ de . uma. popula?~ 
. dí n'beirinh' a em situa"io de relativa estabil1dade ep1detmológ1ca, coro 
m gena Y- • f' · ( água cm . . portantes fortemente influenciados pelo meto is1co a 
agravos mais un f' di nbentos) Nota-se 
relal'iO as gastroenterites) e biótico (presen~a de o 1 os pe90 _. ~í-

y- ¡m · íticos (Tuberculose) e nao~r--
a predominancia de procesws ecciosos espec , • tidade clínica nio-
ficos (pneumonias, gastroenterite), sendo a asma a umca en 
transmissível, dentre as ~inaladas. 
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É importante lembrar que estes dados sofrem as limita~ usuais contidas 
nos estudos de morbidade hospitalar, já que a admissao dos pacientes é 
fortemente condicionada pelo perfil dos servi~os oferecidos. Um outro viés é 
representado pelo nao-registro de doen~as endemicas na área, e que sao 
usualmente tratadas apenas em nível ambulatoria!, como a hanseníase. 

Obsetvemos a seguir dados de atendimento ambulatoria!, nas próprias 
aldeias, de um grupo étnico bem distino dos TI cuna, que sao os Y anomami da 
regiáo da Serra de Surucucus (Roraima). Estes atendimentos foram realizados em 
junho de 1983. (6) 

ATENDIMENTO AMBULATORIAL DOS YANOMAMI DE SURUCUCUS (1983) 

AGRA~ N1 (); CA.SOS PE ACENTUAL 
l . Gripe 36 18,8 . 

CC>flLrÜVil8 30 15,7 
Paramsas lntastinais (susp.ma) 19 9,9 
Escabiose 18 9,4 
Bronqum 14 7,3 
Diarréia 

9 4,7 
Oncoceicose . 

9 4,7 
Ptiríase Versicalor 8 4,2 
DermatorM:oses 7 3,6 
Amigdalm 6 3,1 
Toogíase 6 3,1 
Gastralgia 

' 5 2,6 
Piodermi18 5 2,6 
ln~o lJn>griaJ 

5 2,6 
Monifase Oral 

4 2,0 
Oueimaclras 

3 1,5 
Cólicas lrtastinais 

3 1,5 
Artrite 

1 0,5 
~ 1 0,5 
Catarata 

1 0,5 
Diarréia com 18111ue 

1 0,5 
--(Fonte. CC/7/JIDM, 19&1) 

Perfis Epidenio16gioos 21 

No momento do registro destes dados náo havia ocorrido o contato 
intensivo com outras popula~, o que só veio a acontecer após alguns anos. 
Estes agravos correspondiam, assim, a urna popula~o amazónica relativamente 
isolada (mas náo isenta de contatos) que representava, de forma mais ou menos 
exata, a situa~o epidemiológica secular <leste povo. 

Podemos notar que, dentre as 21 condi~óes mórbidas verificadas, a~nas 
sete nao sao de natureza infecciosa ou parasitária. É notória a ausencia de 
distúrbios circulatórios, endócrinos etc. 

Podemos, a seguir, comparar os dados acima com aqueles obtidos para esta 
mesma etnia, em rela~o as causas de 114 mortes obsetvadas no período 1987-
1989 - portanto, durante a invasao garimpeira (7). 

CAUSAS DE 114 ÓBITOS DE INDÍGENAS YANOMAMI NO PERÍODO 1987 - 1989 

1987 1988 AtB Ago/1989 
% o/o % 

N • 30 N • 51 N •33 

Málaria 23,3 Malária 33,3 Malária 39,3 

Pneumonia 23,3 Afeawóes Mal· 21 ,5 Homicidios 18,8 
definidas 

Afe~sMal- 20,0 Gastroenterite/ 15,6 Gastroenterite/ 12,2 
definidas Desidrata~o Oesidrata~o 

Gastroerterite/ 13,3 Deficiéncias 7,8 Pneooionia 9,0 
Desidrata~o N utricionais 

6,6 Pneumonia 3,9 Afe~sMal- 6,0 
Ate~ do Período definidas 
Peri natal 

. . 
Outras 13,5 Outras· 17,9 -Outras 14,7 

· Homicidios - J caso; Embolia Pulmonar - / ; Jnsuficiincia Renal - /; úsdo por F.smagatr~r.to - l. 

''Afecfoes Perinatais - 2 casos; Tuberculose - 1; Homicidio - J; Neoplasia do Fígado - 1: llepalite - l ,· 
Cirrose do Fígado - 1; Diabete - J. 

••• Hemorragia Digestiva Aguda - 2 casos; Tuberculose 1; Hepatite - 1; Afecfiio Perinalal - 1. 

(FONTE: PITHAN,· CONFAWNIERI & MORGA.DO (1991) 

Estes dados nao refletem a mortalidade geral do povo Y anomami durante 
um período suficientemente longo para pennitir con~lus~ mais defi~t~v~. 
Entretanto eles indicam a importancia dos processos infecc1oso.s e parasttános 
como os ~omponentes mais visíveis da morbi-mortalidade. O componenente 
"causa externa", se deve, no caso, aos conflitos annados deflagrados pela 
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~vasáo. Por outro lado, a alta participa~o das "afe~óes mal-definidas" se deve 
as dificuldades diagnósticas já apontadas e as limita90es dos serviyos de saúde 
disponíveis. 

Ao analisannos as infonna~s contidas nos tres quadros anteriores 
devemos nos indagar o que representam estes peñis no contexto da populaya~ 
brasileira em sua totalidade. Devemos lembrar, entretanto, que as estatísticas 
apresentadas náo sio representativas do que acontece com os indios do país 
como um todo. Elas mostram apenas situayües de distintas tribos amazónicas, em 
momentos particulares. Inquéritos de saúde entre outras etnias, cujas circunstan
cias de vida estáo mais próximas daquelas das popula~ urbanizadas (como 
por exemplo os Guarani; as tribos do Nordeste ou do Rio Grande do sul), 
certamente mostraráo prevaléncias significativas dos agravos "dependentes do 
estilo de vida". 

Já vimos que, da situa~o original de isolamento, até a intensific~o dos 
contac~ e trocas com a sociedade dominante, as sociedades indígenas passani 
por um processo de transf onna~o em níveis, graus e ritmos variáveis. Quanto 
~o ~to sanitário, observa-se uma tendencia geral de reduyio das enfermidades 
1nfecc1osas e um aumento paulatino das outras categorias de doenyas (metabóli
cas, neoplásicas, circulatórias, traumas etc). F.ste processo, que é conhecido como 
Transi~io Epidemiológica, vem sendo observado em todo o mundo e foi melhor 
caracterizado na civiliza~o ocidental, ao longo de sua história. Subdivide-se 
basicamente, em trés estágios, em fun~o principalmente das causas da morta~ 
lidad.e. No primeiro estágio, que persistiu desde a antigüidade até o século 
passado, prevaleciam as epidemias e pandemias de · doen~ 'transmissíveis 
( có~er:-, peste, febre tif óide, tuberculose, malária, febre amarela etc) como as 
mais unportantes causas de morte. 

A partir do final do século XlX, inicia-se o segundo estágio, caracterizado 
pelo_ controle gradual das doenyas infecciosas, decorrente das melhorias da 
qualida~~ de vida (habita~o, nutri~o, saneamento, higiene etc» principalmente 
na Amenca do Norte e na Europa. Tiveram um papel menos importante nesta 
fase os avan~ da medicina (vacinas, quimioterápicos etc). ' 

No terceiro estágio da transiyao, observado mais nitidamente a partir dos 
anos 40 <leste, século, emergem as doenyas degenerativas (cáncer, diabetes, 
aterosc_Ie~ose etc), como as principais causas de morte, além das doenyas mentais 
e c?ndi~ resultantes do estresse, da exposiyao industrial, da deteriorayio do 
meto ambiente, em suma, as doenyas da vida moderna ou Hprovocadas pelo 
homeniH. · 

. . ~~ sido observado que as populayóes nativas dos países altatnente 
. mdustrializados do hemisfério norte (EU A e Canadá) vem ~do por um 
pr~ de Transi~o Epidemiológica análogo aquele observado na civilizayao 
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ocidental mod~rna, embora com determinantes, velocidades ~ resultados 
peculiares. Para popula~ tri~ais isol~das, incluindo:SC as do~~~ de. o,:itros 
países sulamericanos, o pnm.ell'O estág10 (das pandemtas ou da pesttle~cta ),_ só 
se inicia com a perda do isolamento. Sobrevem entáo os surtos das inf~ 
introduzidas como aconteceu com a varíola, e ainda acontece com o sarampo, 
a gripe, a ~~is etc, que rem sido as maiores responsáve~ pela depopul~ 
e mesmo pela extinyáo de certos grupos. 

A este pro~ito, vale a pena lembrar que, ao contrário do .q~e g~ralmente 
se propaga, os indígenas nao sio portadores de uma falta d~ ~JStencta d~ .. ~ 
genética a estes processos infecciosos. O que existe é a a~en~ta de expenenc1a 
imunológica prévia, pois estas populayües evoluíram ero ecossJStem~ onde ~tes 
microorganismos patogenicos nao estavam p~ntes, já. que fora.m lll~Uztdos 
pelos colonizadores. &tá comprovado que o sistema _tmune dos índi~ reage 
pronta e efia7JDente as imuni.zayóes artificiais. Além disto, na eventualidade de 
epidemias com altas taxas de ataque, como costum~ acontecer, a ~ronta e efi~ 
assisrencia clínica, comprovadamente reduz os índices de mortalidade a níve1s 
menores do que os das populay<>es urbanas desfavorecidas. 

Um outro aspecto diferenciado da transiyio da morbi-mortalidade em 
populayóes nativas autóctones é que o segundo estágio tem sido ~can~do mais 
em funyáo da intervenyio sanitária (tecnologias médi~ serv1~ de saú~e 
organizados, etc}, do que da melhoria da quali~e de vida.: Esta, ao ':°°trário, 
tende a se deteriorar a medida em que os povos mdígenas sao progrt:SS1vamente 
incluidos no circuito de convívio com a sociedade nacional. 

Por outro lado, apesar destas intervenyóes -terem sido capaus de ~~r 
significativamente a mortalidade infantil e o impacto das doen~as transmts.5~vets 
nas tribos dos EUA e Canadá, estas ainda pennanecem em patamares supenores 
aos níveis méd.ios da populayáo geral daqueles países (8). 

No que se refere ao terceiro estágio da transiyio bá, também, alg~as 
diferenyas quanto a incidencia das doenyas degenerativas, bem como das )esoes 
por causas externas. Tem sido constatada, nos nativos americanos e canadenses, 
uma prevalencia extremamente alta de certas afecyóes, c~mo o ~abetes, ~ue 
chega a atingir até 40% de algumas etnias nos Estados Umdos. Existem várias 
hipó teses genéticas para explicar este fenómeno associadas, naturalmente, ao uso 
intensivo de carbohidratos refinados e ayúcar. Verifica-se também o papel 
proeminente dos acidentes e da violencia na mortalidade ~ueles povos 
indígenas, já que chegam a ser responsáveis por 2~-30% dos óbitos em geral, · 
usualmente associados a elevados índices de alcoolismo. 

Mas quais seriam afinal as características gerais do PtoeeSS? de tranSi~o 
epidemiológica pelo qual passam as populayóes indígenas ® Brasil? Esta é uma 
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questáo ainda difícil de responder satisfatoriamente. Os dados de que se dispóe 
sobre morbidade e, principalmente, sobre mortalidade indígena, sao escassos e 
obtidos através de procedimentos com critérios diversos. Daí nao haver urna 
visao comolidada em nivel nacional; ternos apenas urna indica~o do que ocorre 
em alguns grupa; em particular. Contudo, se fizennos algumas compara~s com 
o proc~o de transi~o observado nos indígenas do hemisfério norte, podemos 
vislumbrar algumas diferen~as importantes. A primeira é que o esperado declinio 
das doen~ infecciosas e parasitárias, muito provavelmente, ainda nao aconteceu 
no nosso contexto. Isto se deve, principalmente, a falta de continuidade nos 
programas de controle de endemias e de recursos do govemo, ou seja, de 
sistemas de saúde bem estruturados. No entanto, a ausencia deste declinio nao 
se sob~, na medida em que o resto da popula~o do país apresenta 
igualmente altos índices de doen~as infecciosas enctemicas controláveis, como a 
malária, a cólera, o dengue, a tuberculose etc. 

Uma outra difere~a provável diz respeito as af~óes de natureza crónico
-degenerativa que, até onde 0s dados disponíveis podem mostrar, náo apresentam 
níveis de ocorrencias similares nem aos descritos na popula~ao indígena norte
-americana e canadense, nem aos da popula~io brasileira em geral. Embora o 
diabetes já tenha sido constatado, com baixa prevalencia, em alguns grupos 
indígenas do Brasil (9), pesquisas realizadas em outros grupos náo revelaram a 
existencia da enfennidade (10-11 ). Isto náo quer dizer que nao baja potencial 
genético para a sua plena manifesta~ao, caso se instalem as condi~ ambientais 
desencadeantes (alimenta~o, estr~e). Da mesma fonna, os distúrbios 
circulatórios, representados principalmente pela hipertensao arteria~ náo rem 
aparecido no.5 inquéritos realizados (10; 13-18). O cancer, embora também pouco 
investigado, aparentemente tem um papel sectllldário como detenninante da 
mortalidade dos povos indígenas <leste país (10; 19). Quanto as causas externas 
e doen~ mentais, mesmo com a precariedade das estatísticas vitais, elas 
provavelmente ainda· nio representam mn papel predominante na estrutura da 
morbi-mortalidade de nossas popula~óes indígenas. Urna exc~io a ser feíta é a 
epidemia de suicidios entre os jovens Guaraní Kaiowá do Mato Grosso do Sul, 
na última década. O alcoolismo, embora seguramente se constitua em um 
problema proeminente em alguns grupos, parece ter urna distribui?o setorial e 
ne~ita ser melhor avallado. 

A título de resumo podemos afinnar que, embora mal conhecido, o 
proces.50 de transi~o da morbi-mortalidade das popula~óes indígenas brasileiras, 
como um todo, é heterogeneo e reflete os diferentes graos de intera?o com a 
sociedade majoritária. Podemos dizer mesmo, respeitando algumas distin~óes 
básicas, que ela acompanha o da popula~io brasileira em gera~ a qua~ por sua 
vez, em fun?o de suas diferen~ sócio-económicas, apresenta-se em diferentes 
estágios da transi~o epidemiológica. Devemos ressaltar, no entanto, que embora 

25 

do ~o de tramiriáo nos indios nio difira, cm suas características 
o rumo proc~ r- • · d 

· daquele observado na sociedade moderna do oc1dente, o seu nbno e 
~=~olvimento é muito mais rápido. Um grupo indígena isolado que venha a 

d d · descontrolada e persistente poderá desenvolver, em ser contacta o e manerra . 

poucas décadas, um perfil epidemiológico no qual se mistU1'a1D as doen?S 
· "li - 'd tal ~te processo levou infecciosas e as degenerativas. Na c1v1 za~o oc1 en , 

alguns séculos para se completar. 
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. 
A Medicina Indígena 

CIBELE B.L. VERANI 

primórdi ~•Mn formas Todas as sociedades humanas, desde os scus . os, r----
de lidar comas doe~, atn"buir-lhe.s causas, preveni-las e ~tervir, trat_anOO-as 
ou simplesmente atuando sobre o doente e seu meio social, confenndo ao 
episódio de doen~ wn sentido cultural. . . 

Na maioria das· sociedades tradiciooais, a doen~ _é um evento que pode ~r 
al infortúnio ou urna desordem social e cultural. A doen~ nao 

um m -estar, um ' - d u mcio social (e sua é vista como separada do doente, de suas em~, e se das coisas 
organiz.a~o, com papéis definidos) ou de suas cren985 sobre a ordem 
no mundo (a cosmologia e a visio-de-mundo ). -

n edi . " tao Na realidade nio existe wna única medicina indígena, mas m :S~ ~ 
. uanto sio as cul~ das diferentes sociedades indígenas t ell'BS. 
~v~. ~termo "medicina" Dio corresponde cxatamente 8 ~~ que ""ere: 

p pn - tradicionais sobre as doen985, suas ettologtas e OIJ9 • 
as represen~ . específi de tratar os estados mórbt-terapeuticas, pois refere-se a uma maneua ca 
dos própria da cultura ocidental moderna. 

, "do sistema simbólico de O tenno cultura deve ser entendi como ~ rela - do 
perce~, representa~, eren~ e valores que infonnam as ~ 
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homem com o mundo, suas técnicas e as práticas de uma sociedade dada. 

As sociedades modernas, urbanizadas e industrializadas, ~uem uma 
maneira particular de ver o mundo e atuar sobre ele, como todas as sociedades, 
que é correspondente a sua organiza~io social e económica. Os conhecimentos, 
técnicas e "rituais" de interven~áo sobre a natureza e o mundo de todas as 
sociedades sio baseados, portanto, em sua cultura. Diz-se que sio "social e 
culturalmente construidos". 

A cultura da sociedade ocidental moderna fundamenta-se na n~io moderna 
de Pessoa, com a categoria Individuo como imtituinte da visio de mundo. O 
individualismo, urna espécie de "filosofia" dominante, penneia todos os momen
tos da vida social, afetiva e cognitiva desta sociedade. 

Algurnas características do Individualismo sao: 

• A visio "desencantada" do mundo , onde o sobrenatural náo é dominante, tra
tando-se de urna questáo individual (de "foro íntimo"). 

• O "achatamento" do mundo, que impede urna visio em níveis. Na medicina 
isso se reflete na clificuldade de se ver a multicausalidade como determinante 
~m níveis distintos. 

• A racionalidade científica, que predomina enquanto fonna de apreensio e 
explica~o do real (principalmente da natureza). 

• A segmenta~o de domínios, que impede urna visio articulada da totalidade 
das coisas, e a correspondente característica de "fragmenta?o" da realidade. 
&.5as características sio um reflexo da racionaliza~io e da especializa~o do 
trabalho de fonna alienante. 

~s C3.J"2:lCterísticas da cultura ocidental se refletem na medicina, por 
exemplo, através da conce~ao de que esta é um campo especialindo e separado 
dos demais dominios da vida social; da visáo ontológica da doen~a (urn ser 
"desencarnado" do doente); da unicausalidade do biológico, como único campo 

· de existencia da doen~a; e com a especializa~o médica que fomece urna visáo 
fragmentada dos proce~ fisiológicos e de adoecimento e cura. 

Isso nio ocorre nas ditas sociedades "tradicionais", que percebem o 
conjunto das representa~Oes sobre a doen~a como indissociável da totalidade 
cultural, isto é, das representa~, valores e práticas específicas de sua 
sociedade. 

A propria antropologia, enquanto urna ciencia moderna, está impregnada 
com os valores e representa~ües da sociedade onde se insere. A incorpo~ao 
desses valores na prática científica é denominada de "etnocentrismo", constante
mente presente no trabalho de investiga~io. Pode-se dizer que a antropología só 
produz resultados, a partir: da comtante avalia~o crítica do etnocentrismo, um 
processo pennanente de "relativiza~io" da cultura do observador. 
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Assim, embora desde o inicio, alguns autores tenham estudado as repre.s.en-

ta - pra'ticas médicas das sociedades tradicionais sob urn ponto de vtsta 
~e ári 

globalizante, há estudos que optam por urna visio fragmen~ ~os seus v os 
aspectos como se fossem desligados do resto da cultura. A pnmeira abordagem, 
conhecida como a da Antropologia Clássica, denominamos de "holista". A 
segunda abordagem é característica da Antropologia Médica, um ~po de 
pesquisas que, se preocupando de fonna pione~ com ~tos medicas da 

ultura iniciou-se mais como um campo da medicma (oc1dental moderna) que 
~orno ~ parte da Antropologia. Finalmente, a Antropologi~ da Doen~ veio 
contribuir com mna visao especializada, que tem por objeto específico a 
"medicina tradicional". Nesse sentido, diferencia-se da abordagem da Antropolo
gía Clássica, pois nao compreende os fenómenos mé~cos como "variáveis 
dependentes" dos demais campos de estudos (ritual, J>?lítica etc). Por outro !ado, 
distingue-se da Antropologia Médica pois busca articular as representaF _e 
práticas da medicina "tradicional" a outros aspectos da cultur~ ~ organ•za~ao 
social, demonstrando a coerencia interna e lógica no contexto socio-cultural em 

que ocorrem (Buchillet,1991:62). 

As sociedades indígenas nao devem ser consideradas "primitivas", "inferio
res". Esta fonna de pensar as sociedades de tecnología "simples",. de~nd~~~s 
do ~istema em que vivem, e com uma fonna de organiza~o.soc1al 1g°::1li~a 
(sem autoridade central), é revestida por wna visao evoluc1orusta etnocentnca, 
em que a sucessáo histórica (evolu~o) passa a ser sinónimo de "superio?dade 
moral". Por que nio pensá-las como sociedades "altema~vas", por pos~trem a 
sua especificidade, mas que tiveram, igualmente, a capac1~de de sobrev1ver .até 
os nossos dias de fotma satisfatória para suas necess1dades, como mwtas 
"civiliza~s" antigas nao o fizeram? A própria sociedade ocidental moderna, por 
exemplo, ~ui problemas sociais que essas SO:iedad~ souberam resolver de 
forma bastante satisfatória. Por exemplo, na maneira de helar com os velhos, co~ 
os "loucos", no seu relacionamento coro o ecossistema (mesmo que. b~do n~o 
numa consciencia ecológica mas na impossibilidade de sua orgaruza~o social 
suportar wn crescimento demográfico desordenado), e na propria ética. 

Suas medicinas sao táo lógicas quanto a medicina cienúfica, embora 
haseadas em princípios distintos. Sua lógica é a da metáfora ou do pensamento 
analógico, que é táo racional quanto a música, por exemplo, e igualmente eficaz, 

embora cumprindo fun~ distintas. 
Sua eficácia é grande, seja a eficácia de Ul1l conhecimento empírico, 

baseado na experimenta~o e observa~áo das qualidades c~tivas. da flora 
(fitoterapia), seja a eficácia simbólica e social de um xamá (paje; I?edia~o~ com 
o sobrenatural), atribuindo um sentido social e cosm~lógico ~~ inforturuo d~ 
doente. A nec~idade de sentido é fundamental e, asslDl, a auv1dade do xam 
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pode curar. Há, inclusive, um campo de estudos bastante pro~r, o da eficácia 
da cura simbóli~ que se dedica as rela~ entre o simbólico e o fisiológico, 
através do estudo das endoñmas, das fun~ do hipotálamo, da importancia do 
stress nos episódios de doe~as, entre outros. 

A propria n~o da cura, na maioria das medicinas, é diferente da n~o 
de cura ocidental moderna. Por exemplo, se um indivíduo, após um tratamento 
xamanico, percebe suas rela~ sociais melhorarem, pode-se considerá-lo 
curado, mesmo que venha a falecer brevemente. 

Os aspectos mais importantes para o estudo das medicinas tradicionais sao 
(Buchillet, 1991:63): 

• As cooce~ sobre saúde e doen~a. 
• As representa~ sobre o corpo e a pessoa. 

• As categorias etiológicas e as formas de detennina~o das doen~. 
• Técnicas de diagnóstico e cura. 
• Estratégias terapeuticas. 
• Estrutura e papel social dos rituais terapeuticos. 
• Concq>90es sobre a eficácia terapeutica. 
• Práticas profiláticas. 

• Categorias, forma~o, status e atributos dos curadores tradicionais. 
• Rela?o terapeuta - ·paciente - comunidade no processo de cura. 
• A articula~o dos sistemas médicos, onde houver pluralismo médico. 
• Papel dos curadores tradicionais nos sistemas oficiais de saúde. 

Todas Cs.588 linhas de investiga~o oferecem conhecimentos aplicáveis tanto 
aos programas de saúde dos sistemas oficiais para popula~ culturalmente 
diferenciadas, viabilizando sua eficácia a partir da adequa~o cultural ao contexto 
a que se refere, quanto pode propiciar insights bastante criativos para a propria 
prática clínica ocidental. 

A seguir descreverei, como exemplo, aspectos da medicina tradicional 
Kuikúro. Há poucos estudos específicos sobre o ~\lllto dentre as sociedades 
indígenas brasileiras. Os mais importantes estáo no final deste capítulo como 
sugestio de leituras. 

Os Kuikúro fazem parte da sociedade alto-xinguana (Mato Grosso, Brasil 
Central) e compartilham o mesmo sistema ritual, a mitología e a organiza~áo 
sócio-política e económica comos demais grupos da regiio dos formadores do 
Rio Xingu (um afluente do Amazonas). 

A doen~ é percebida como agressio externa a pessoa, materializ.ada na 
forma de objetos (flechas) e suh;tincias (inhumkipiri) introduzidas no corpo do 
doente. 
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A pessoa náo é vista como um inqivíduo empírico somente, mas inclui, 
além de seu corpo (visto como ser físico e moral), seus "donos do sangue" ou 
pulsos (urna categoria tradicional que se refere a lógica do sangue no corpo), sua 
alma (sombra), e seu grupo de substincia (aqueles familiares mais próximos 
que compartilham de urna mesma substancia). Assim, por exemplo, o que um 
parente come pode interferir no estado de saúde de seu filho. 

Há wna hierarquia de gravidade das doen~ baseada na intensidade, na 
localiza~o dos sintomas e na sua persistencia. O comportamento fora dos 
padróes sociais normais (interru~ da rotina e comportamento exagerado, fora 
de regras) e a perda dos sentidos também caracteri.zam a gravidade da doen~. 
Os estados liminares (reclusóes, rituais, doen9a, memtrua~o, pós-parto e antes 
de lutas corporais inter aldeias) favorecem as doen~ graves. 

Categorias Nosológicas 

Certas doen~as sao designadas por termos descritivos de sintomas: febre, 
vómito, coceira, feridas na boca, olhos "virando", fraquez.a etc. 

Outro principio de cl~ifica~áo das doen~ é a localiz.a~o do sintoma 
( dor) no corpo. Há ainda termos que se referem a síndromes, algumas com 
características de comportamentos anti-sociais. 

Categorías da medicfua ocidental foram introduzidas após o contato: 
sarampo, gripe, catapora. Porém algumas categorias foram apropriadas como 
tradu~o de categorias nosológicas tradicionais. Por exemplo, o termo caxumba 
é aplicado para traduzir o termo "húnhe", que descreve funínculos ou ganglios 
infartados. 

Mas a nosologia só adquire sentido com a identifica~o da etiología. A 
n~o de doen~, portanto, confunde-se com a sua causa. 

Categorias Etiológicas 

Os Kuikúro percebem as causas das doen~ em níveis hierarqnindos, de 
acordo com sua gravidade. 

Há causas instrumentais (o objeto patogenico )~ causas agenciais (o agente 
agressor, feiticeiro ou espirito) e causas últimas ou conjunturais (eventos e 
situa~ que provocaram a agressio). 

O mais importante é a necessidade de explica~o (o por que eu, por que 
agora), ou seja, as conjunturas pessoais, sociais e históricas que conferem um 
sentido pessoal, social e cosmológico ao evento doe~ reinterpretando acontecí- .. 
mentas passados aparentemente desconexos. 
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A feiti~a (realizada por um individuo anti-social por excelencia); os 
espíritos de animais (bic~ ou itséke) - há grada~ no panteáo - , que 
podem agredir ou roubar a alma (sombra); e a quebra de regras restritivas 
alimentares e de comportamento - principalmente o sexual - sao as categorias 
etiológicas mais importantes. 

As conjunturas atribuem sentido ao mal-estar, revelando contatos perigosos 
com o sobrenatural, por exemplo. O diagnóstico etiológico é feito pelo xami. 

Práticas Terapiuticas 

As principais Sio: 

• Rezas. 

• Fitoterapia. 

• F.scarifica~<>es. 

• Xamanismo. 

• A medicina ocidental ("do branco"). 

Há rezas específicas para diversos males ( dor na barriga de crian~, cortes 
com faca, parto difícil, entre outras). Em geral as rezas referem-se a momentos 
específicos de mitos que: relatam situa~ análogas. 

A fitoterapia é praticada por quase todos os adultos. Embora o conhecimen
to se ja difuso na sociedade, há especialistas (o "dono de remédios") e algumas 
familias nao sabem o remédio para determinados males, devendo retribuir 
("pagar'') o conhecimento adquirido do especialista. Nio existe "segredo" ritual 
em rela~o ao conhecimento de fitoterapia, embora baja urna certa relutincia em 
ensinar o nome e a aplica~o das espécies terapeuticas, exigindo-se urna retri
bui~áo. 

O xamanismo é o primeiro passo para o diagnóstico etiológico. Contudo o 
xamá recorre as opini<>es do individuo doente e familiares antes de realizar o 
ritual terapeutico e diagnosticar a etiologia. Há xamis "que só curam" (extraem 
o objeto patogenico) e os mais especializados ("grandes"), que recobram a alma 
(sombra) do doente e estabelecem contatos mais íntimos como sobrenatural. 

O xamá, com o seu veredicto etiológico, opera a cura simbólica da alma, 
na medida em que atribui um sentido social e cultural ao mal-estar ou infortúnio. 
O xami é um mediador entre os homens e o sobrenatural, além de exercer 
fun~s jurídico-políticas em uma sociedade igualitária, sem autoridade central. 

O xami cura a sombra ou alma da pessoa, enquanto o fitoterapeuta e o 
agente da medicina ocidental passam a cuidar do corpo, da "marca" ou "ferida 
da doen~a". 
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A escarifica~o é realizada tanto como ~o terapeutica - no caso de 
"canseira", por exemplo - quanto preventiva e refere-se a lógica do excesso de 
sangue no corpo. 

T~ essas ":Pr~enta~ e práticas articulam-se com a mitologia, a 
cosmolog1a, a orgaruza~ao social, política e económica, e o ethos (valores) da 
cultura alto-xinguana. 
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A Assistencia 
Médico~sanitária 

U.E.e. CONFAWNIERI 

Se analisannos brevemente a forma como a sociedade b~ileira vem 
lidando com a assisrencia a saúde de suas minorias nativas, através das políticas 
de &tado, veremos que, até o início deste século, náo havia institui~ públicas 
para este fim. Os efeitos desvastadores das "pestes", trazidas da Europa e África, 
sobre as commlidades indígenas, eram registrada; de;&de o século XVI. Apesar 
disto, antts do advento das ~ indigenistas oficiais mais organizadas, com o 
SPI, 0s cuidados médico-sanitários mais permanentes foram dispensada; aos 
india; praticamente ape~ pelas missOes religia;as. 

Por outro lado, mesmo o Servi~ de Pro~o aos Ílldia;, criado para 
intermediar o contato das frentts de expansáo económica comas tribos arredias, 
nao ~fa um corpo médico proprio e nem desenvolvia programas e a~ de 
saúde sistematizados. As interven~ sanitárias eram eventuais e se rea1invam 
principalmente por ocasiáo dos freqüentes surtos a que estavam sujeitos os 
grupa; indígenas no inicio de seu convívio com a sociedade circundante. Um 
exemplo é a intetven~io na epidemia de sarampo entre as tribos do alto Xingu, 
em 1954 (1). Durante toda a trajetória do SPI (1910-1967), assim funcionou a 
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as.c;isrencia médica govemamental aos indios: atendendo a emergencias durante 
as epidemias de doen~ infecciosas. 

O primeiro programa sistemático de atendimento aos indios, oriundo do 
govemo, surgiu no inicio dos anos cinquenta, no ambito do Ministério da Saúde. 
Foi devido ao idealismo pioneiro do médico Noel Nutels, ao criar o "Servi90 de 
Unidades Sanitárias AéttJlS - SUSA", que atuava junto as comunidades rurais 
e indígenas, principalmente em áreas do Centro-Oeste e Norte do país. Este 
sistema, originalmente criado para o controle da tuberculose, através de a9óes 
junto a comunidades de difícil acesso, tenninou por ampliar o espectro de a9óes 
de saúde que desenvolverla (2). 

Coma cria9áo da Funda9áo Nacional do indio, em 1967, esbo93-se urna 
primeira tentativa, por parte da agencia indigenista oficial, de sistematizar as 
ª9ÓCS de saúde junto as comunidades indígenas, através da cria9áo das "Equipes 
Volantes de Saúde". Estas se compunham de um grupo mínimo de profissionais 
de saúde (médico, odontólogo, enfermeira, laboratorista) que, baseado em 
cidades, realizava visitas periódicas as aldeias. Como locais de apoio aos indíge
nas que eram conduzidos as cidades para cuidados específicos, criaram-se as 
"Casas de fndio" (ou Unidades Diferenciadas de Saúde Indígena) que nao 
clispOem de infra-estrutura adequada de servi9os médicos e de enf ermagem. O 
único hospital específico para a intema9áo de indios foi criado pela Funai na Ilha 
do Bananal e desativado após alguns anos de uso. 

Este esquema de aten?o a saúde dos povos indígenas constituiu-se na 
atua?o diferenciada do poder público até o envolvimento específico do 
Min.istério da Saúde, a partir de 1991. A Ftmai, a fim de atender as demandas 
crescentes, estabeleceu mna série de convenios com várias organiza~óes náo-go
vemamentais (filantrópicas, religiosas etc.) e governamentais (Universidades, 
Institutos de Pesquisa, Previdencia Social etc). Conta atualmente, em sua 
esttutura de saúde, com um departamento específico a nivel central e com 32 
"Casas de fndio", em todo o país. O quadro de recursos humanos inclui 34 
médicos; 30 dentistas; 45 enfermeiros; 4 75 auxiliares e aten dentes de enferma
gem e 117 monitores indígenas de saúde, em todo o país. (3) 

Urna vez visto como se desenvolveu, sob o ponto de vista institucional, a 
assisrencia govemamental de saúde aos povos indígenas, é importante agora 
destacar algum aspectos operacionais que rem caracterizado a presta?o de 
cuidados de saúde em áreas indígenas. Um fator importante diz respeito ao 
acesso físico 8s aldeias. As que estáo fora da Amazónia podem ser alcan9adas, 
com maior ou menor dificuldade, por transporte rodoviário. Neste aspecto, dife
rem de muitas que estáo naquela regiáo, as quais só podem ser atingidas por via 
fluvial, por transporte aéreo ou por longas caminhadas em trilhas na floresta. Nio 
é rara a ~idade da combina9áo destes tres meios para se chegar a algumas 
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aldeias. ~tas dificuldades resultam na demora ao a~ e o conseqüente retardo 
na rem~ao de casos graves (transporte fluvial e caminhadas) e no elevado costo 
?per~cio~l e impedimentos por mau tempo (transporte áereo). Urna outra 
llllplica9a~ destes acessos clifíceis diz respeito ao elevado p~ para a 
manuten9ao ~e equipamentos essenciais mantidos nestas áreas, como por 
exemplo refrigeradores para a guarda de vacinas; instrumental médico e 
aparelh?s de radiocomunica9áo. Este últimos se constituem em importantes meios 
de apoto ao trabalho em saúde nas áreas indígenas, pela sua utilidade na 
notifica9áo de emergencias e para o acompanhamento do trabalhos dos agentes 
de saúde, nas comunidades. 

. . . 
Um outro f ator que tem se sobressaído, neste trabalho, é a necessidade do 

envolvime~to de vári~ institui~, govemamentais e nio-govemamentais, para 
a elabora~ao e execu930 de programas de saúde em uma mesma área indígena. 
~to se dá pela cliversidade de a~óes de saúde necessárias, bem como pelos 
diferentes perfis institucionais e a necessidade de reparti?o de custos. Assim é 
que . wnas tem , se responsabilizado pelo Controle de endemias (Funda9áo 
~ac1onal de Saude); outras como principais responsáveis pela manuten~áo da 
infra-estrutura física em áreas indígenas (Funai, ONG.s); ou pelos recursos 
humanos (FNS, Funai, ONG·s etc); pelo transporte áereo (For~ Áérea) e por 
assessoria técnica (Universidades, Institutos de Pesquisa). Grande parte dos 
esfoiyos dispendidos nos projetos de saúde para popula~óes indígenas, tem se 
voltado para urna melhor coordena~o e integra?o institucional. 

. Em geral as a~óes de saúde executados nas próprias aldeias sáo, na sua 
mruor parte, de prot~áo e prom<>?o da saúde (imuniza~s, educa9áo, · 
saneament~ ambiental) ~u procedimentos curativos a nivel primário. A retaguarda 
para atendimcntos m8.J.S complexos tem sido proporcionada por hospitais 
regionais (~lantrópicos, públicos e privados) e mesmo em metrópoles distantes, 
no caso de" J~terven~s em nível terciário. Em certos contextos, principalmente 
na .A1nazorua, a rede de unidades sanitárias da Funda~o Nacional de Saúde 
(antiga FSESP}, vem prestando atendimento ambulatorial regular aos indígenas. 

. Um aspecto importante é que a utiliza9áo de servi~ comum de saúde, náo 
designados para ~ontemplar as especificidades das etnias indígenas, náo é isenta 
d~ problemas. ExIStem, além das chamadas barreiras físicas (ou geográficas) que 
d1fi.cul~ ~ acesso, aquelas de ordem cultural ou ideológica. Dentre estas, 
mwtas sao inerentes ao próprio ambiente e aos procedimentos diagnósticos e 
terapeuticos, ou seja, fazem m.ais parte da "cultura médica" oficial. Outras estio 
~ais propriamente liga~s a fatores culturais, tanto de parte dos pacientes 
mdígenas como dos profissionais de saúde provedores dos cuidados. No primeiro 
caso ~emos incluir a amea93 representada pelo ambiente hospitalar, no qual 
o paciente é afastado do meio familiar e submetido a procedimentos que podem 

.. 
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desrespeitar tab~ corporais específicos como, por exemplo, exames ginecológi
cos realii.ados por individuos do sexo masculino.1:5l? é ainda dificultado pelas 
{albas na comwüca~o, inerentes as diferen~ de idioma. 

Ainda em rela?o aos {atores ligados as atitudes dos usuários: es_tes podem 
estar relacionados as dificuldades dos indios em ex~em, a ?1divíduos de 
outra cultura, as n~idades ligadas a seus estados de saude, segundo 

- culturalmente determinadas. No que tange aos provedores de 
perce~oes . - , d' 

'dadn.c- nio é rara a existencia de atitudes bostts em rela~ao aos m tos, em cut vo, 
funi;áo de preconceitos etnocentricos. 

Pouco se sabe sobre o que acontece, em nosso meio, em rela~áº .. ~ ~tes 
tipos de inte~s culturais ao nivel dos servi~ de saúde e suas ~onsequenc1as. 
Um estudo preliminar realiz.ado nos registros de intemai;áo de indios Ticuna em 

U · dade Mista da FNS (4) revelou urn índice anonnalmente elevado de 
urna m . d' · 
evasóes bospitalares e de altas a pedido. Também evidenc1ou um ín ice mwto 
baixo de partos bospitaJares em índias que faziam re~u~~ente a~mpanhamento 
pré-natal, em fun~o da tradi~o do parto domiciliar, atendido por outras 

mulheres nas aldeias. 
Por outro lado, certos atos terapeuticQS, quando executados nas próprias 

aldeias, ou nos postos indígenas, podem náo ser bem aceitos. Um exempl~ ,é a 
instala~o de soro de reidrata~o na veia cefálica de lactentes, confonne Jª se 
obsetvou em alguns confextos. Da mesma fonna, a~s ~e .Pro~~io a saúde que 
envolvam mudan~ de hábitos e comportamentos tradic1ona1s, podem ser de 
difícil implanta?o, como o uso de filtros de água; a fervura da água ou mesmo 

construi;áo e uso de .in.5tala~ sanitárias. 
P~mos a discutir, agora, alguns aspectos das políticas e modelos de 

assisténcia a saúde dos povos indígenas, bem como das institui~óes de govemo 
envolvidas oeste processo. Devemos ~altar que a principal premi.ssa qu~ te~ 
orientado a disc~o política sobre a organiza~áo da assisténcia médico-samtária 
a minorías culturais, aqui e em outmi países, diz respeito ao at~n~ento .das 
necessidades diferenciadas e das especificidades culturais. Como mmonas étmcas 
com vida tribal e ~ representa~o política na sociedade nacional, es~ 
grupos tém se mostrado mais vulneráveis aos condicion~ntes d~ .baixos ní~e1s 
de saúde incluindo-se af a competi?o por recursos e setvt~os publicos de saúde. 
Para ate~der a estas peculiaridades, tem se propugnado pela estrutura?o de 
servi~os, sistemas ou subsistemas de saúde, destinados exclusivamente aos povos 
indígenas. A Organiza?o Mundial da Saúde, em documento que trata dos~~ 
Ministerial para a organi:ra~9 da aten~áo primária de sáude refere-se, ao disc~tír 
a infra-estrutura da; sistemas de sáude, no que conceme as popul~oes 
especiais, a "necesmdade do estabelecimento de serví~ de saúde específicos, 
em países com popul~ aborígenes claramente identificadas " (S). Isto 
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aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos que, mesmo Dio tendo um Sistema 
Nacional de Saúde financiado com recursos públicos, mantém um "Serví~ de 
Saúde Indígena" com wna vasta rede de unidades próprias e contratadas com 
recursos públicos. 

Por ocasiáo da refonnula~o do Sistema de Saúde Brasileiro, através da 
cria~o do Sistema Único de Saúde, confonne definido na VIII Conferencia 
Nacional de Saúde (1986), iniciou-se wn debate sobre a abrangencia deste 
sistema as áreas e popula~ indígenas. Com os novos pressupostos de 
universalidáde e gratuidade do atendimento a popula~áo brasileira como urn todo, 
a extensáo dos servi~os do SUS as popula~óes indígenas dar-se-ia, por principio, 
automaticamente. Em realidade isto já era regulamentado por urna legisla~áo 
específica anterior, o "Estatuto do fudio" (lei nº. 6001, de dezembro de 1973), 
que estabelece o tratamento dado pelo Estado Brasileiro as popula~óes indígenas. 
Este estatuto afinna, em scu artigo 54, que "Os indios tém direito aos meios de 
protei;áo a saúde facultados a comunhao nacional." · 

Seguindo-se a VIIl Conferencia, e como tema específico desta, realizou-se, 
em novembro de 1986, a "Conferencia Nacional de Protei;áo a Saúde do 1ndio". 
Foi a primeira vez que o Estado Brasileiro reuniu repres~ntantes de várias na~<>es 
indígenas, órgaos públicos e organiza~ da sociedade civil para discutir urna 
proposta de d.iretrizes relativas a Saúde do fudio. Dentre as aprovadas, destacam-
-se as seguintes (6): · 

• Promover o desenvolvimento de estratégias de aten?o primária, a nível local, 
que respeitem as especificidades etnoculturais. 

·Garantir a participa~o de representantes indígenas na formula~áo de políticas 
e na execu~ao de at;óes e servi~os de saúde. 

• Criar urna agencia específica para assuntos de saúde indígena, no ámbito do 
Ministério responsável pela coordena~áo do SUS. 

• Reconhecer que a saúde dos grupos indígenas é determinada pela f onna de 
ocupai;áo do seu território e adjacencias, bem como pela particularidade de seu 
contato com a sociedade nacional. 

• Reafirmar o respeito e o reconhecimento das f onnas diferenciadas das na~óes 
indígenas no cuidado com a saúde. 

Dentre estas propostas, a primeira a ter um desdobramento formal foi a 
cria~o de um setor, no Ministério da Saúde, para a coordena?o das a~óes de 
saúde junto as popula~ indígenas. Este setor, criado em 1991, é a Coordena
doria de Saúde do 1ndio (Cosai), vinculada a Funda~o Nacional de Saúde. A 
estrutura?o desta Coordenadoria foi comeqüéncia do decreto presidencial nº. 23 
(de 04/02/91) que reafinnou a respomabilidade da Uniáo na presta~o de 
assistencia a saúde dos povos indígenas, atribuindo a FNS, em coopera~io com 
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a F1mai a elabora~io e coordena?o de projetos de saúde específicos, e de 
caráter ~tratégico, em áreas indígenas. F.ste envolvimento inicial do Ministério 
da Saúde se deu com grupos indígenas em situa~io epidemica crítica e bem 
conhecida da opiniio pública: a malária entre os Y anomami; a cólera entre os 
Ticuna; o suicídio entre os Kaiowá, além do Parque Indígena do Xingú. Há, 
portanto, atualmente, urna dupla responsabilidade institucional, em nivel Feder~, 
na organiza?o da aten~o a Saúde dos povos indígenas: atrav~ da Funday~o 
Nacional de Saúde (Ministério da Saúde) e da Funda~o Nacional do indio 

(Ministério da Justi~). 
No que tange ao principio da participayio dos indios na elaborayio de 

políticas de saúde, o avan~ mais significativo f oi a inclusio de quatro 
representantes indígenas na Comissio Intersetorial de Saúde do indio (CISI). F.sta 
Co~o instalada em setembro de 1992, da qual participam também 
represen~tes do govemo Federal (Ministérios da . Saúde e Justi~a);. ~e 
Universidades e de organiza~óes nio-govemamentats tem, por atnbwyao 
principal, as.5CSS<>rar o Conselho Nacional de Saúde na ela~ra~io de princíp~os 
e difetrizes de políticas governamentais, no campo da saude das populayoes 

indígenas. 
Nos aspectos práticos de implantayio do SUS, o fator político-administrati

vo mais importante, em rela~áo as repercussóes do novo sistema nas comunida
des indígenas, diz respeito a descentraliza~áo, isto é, a presta~o direta de 
servi~os em nível municipal. Já vimos, na Parte ~ que as 526 áreas indíge~as ~o 
país localiza.ro-se em 232 municipios diferentes. O p~cesso de desa:ntr~~~ao 
diz respeito as comunidades indígenas quanto a do1s aspectos pnnc1p~s. O 
primeiro, de natureza técnica, é que, na regiáo Am.a~~ca, ~nde se loca?za a 
maior parte dos povos e áreas indígenas, muitos mumcíp1os nao possuem infra
-estrutura propria de servi~ de saúde para o atendimento da popula?o local. 
Quando possuem, nao tero profis.siooais de saúde especialmente treinados e 
sensibilizados para o atendimento a estas minorías. 

O segundo aspecto relaciona-se a questóes políticas propriamente ditas já . 
que, freqüentemente, os grupos indígenas sio precariamente tolerados, ou mesmo 
ostensivamente recha?dos pela popula~o local. Pode-se, assim, prever a 
incapacidade do poder municipal, nestes contextos, em atender condignamente 
os indígenas, em fun?o de atitudes etnocentricas e de disputas fundiári~, que 
freqüentemente ocorrem. Sáo raras as situa~ nas quais as comumdades 
indígenas tem uma inser~o mais proeminente na sociedade regional, detendo 
algum poder político. Isto acontece quando algnmas etnias sáo, em certos 
municipios, a maioria númerica (e, freqüentemente, eleitoral) ou quando exista 
uma dependencia mais significativa da economia municipal de atividades 
realizadas em áreas indígenas, como a minera~o e a explora~io madeireira. 
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· Quanto a organiza~o dos sistemas loca.is de saúde, sabemos que o SUS 
tem como unidade funcional os Distritos Sanitários. Em rela~o ~ ál"C$ e 
popula~ indígenas, foi proposto um proces.so de "Distritaliza?o Diferenciada" 
(7). Este processo implica na cria~áo dos "Distritos Sanitários &peciais 
Indígenas" (DSEI), que englobem apenas comunidades nativas, segundo critérios 
demográficos; geográficos e cultura.is específicos. A diferen~ entre estas 
unidades de gestáo e os distritos sanitários comllllS é que eles devem incorporar 
as práticas tradicionais de cura indígena como parte dos recursos disponíveis para 
a recupera~ao da saúde de sua populayio. Devem contar ainda com recursos 
humanos devidamente capacitados para lidar coro os problemas de saúde dos 
indios de forma culturamente apropriada. Urna outra característica especial dos 
"DSEI" é que eles nao rem, como referencia para a sua delimita?<> espacial, os 
limites geográficos das municipalidades, e siro aqueles das resetvas indíg~. 
Além disto, eles se articulam de forma flexível com o resto do Sistema de Saúde, 
preferencialmente com o nivel Federal e, se existirem condi~ües, com os níveis 
F.stadual e Municipal. 

A estratégia político-administrativa dos "DSEI" vem progres.5ivamente se 
co~olidando como a mais adequada ao atendimento das peculiaridades das 
comunidades nativas e, em alguns casos, já é urna realidade operacional concreta. 
No citado Decreto n2 23, tal estratégia de a~o foi incorporada, ao estabelecer 
que " ... as a~ e setvi~ serio desenvolvidos segundo o modelo de organi
za~o na forma de distritos sanitários de natureza especial, consideradas as 
especificidades das diferentes áreas e das comunidades indígenas" (artigo 41, 

parágrafo 12) . O primeiro destes Distritos a ser operacionalizado foi o Distrito 
Sanitário Y anomami, em Roraúna e no Amazonas, sob a administra~o da 
Funda?o Nacional de Saúde, através da Portarla Intennitmterial ng 316, de 
11/04/91 (Ministérios da Saúde e Justi~). 

A IX Conferencia Nacional de Saúde, por sua vez, reafmnou este principio 
organizacional, ao apontar, em seu Relatório Final (pg. 23), que "É ~o 
garantir no Sistema Único de Saúde aten~o integral a saúde dos povos indíge
nas ... por meio da cria?o dos Distritos Sanitários &peciais, d.iretamente ligados 
ao Ministério da Saúde e administrados por Conselhos Indígenas de Saúde" (8). 
Há também wna proposta, em tramita~io, de inclusio, no texto do projeto de Lei 
do novo "F.statuto do indio" (projeto 2057, de 1991 ), dos DSEI como estratégia 
básica de saúde para os povos indígenas (recomenda~o nº. 7 do CISI, de 
l 7 /12/92). A implanta~o de novos DSEI vem sendo discutida pelas lmti~ 
govemamentais responsáveis (FNS e Funai), com a participa~io da ~ 
Intersetorial de Saúde do Índio, quanto a delimita?o de scus critérios operacio
nais e de responsabilidade institucional. 

Para concluir podemos afirmar que se hoje, por um lado, as popula~ 



42 Saúde d8 PopulaQÓBS Indígenas 

indígenas do Brasil ainda apresentam níveis de saúde muito abaixo do desejável, 
por múltiplas razóes, ocorreu, por outro lado, um avan~o significativo na cria~ao 
de condi~ preliminares para urna efetiva melhoria desta situa~o. Estas 
condi~s sao as novas bases legais e políticas para a~o (Decretos, portarlas, 
resolu~oes, relatórios das Conferencias Nacionais de Saúde etc), que significam 
um reconhecimento do problema por parte do govemo e da opiniáo pública e a 
amplia~o da base institucional, com o envolvimento específico do Ministério da 
Saúde. É também parte <lestes avan~os a cria~o da Comissáo Intersetorial, que 
se constitui em um foro pennanente de disc~o e assessoria ao Govemo 
Federal, com o intuito de fornecer subsidios para o estabelecimento de wna 
política nacional de saúde para os povos índigenas. 

Restam, entretanto, como pontos importantes por resolver, a fim de se 
garantir urna efetiva melhoria na qualidade da assistencia a saúde dos indios, as 
seguintes questóes, dentre outras: 

• A homologa~o da demarca~ao de todas as terras onde vivero tradicionalmente 
os fudios, bem como a efetiva prote~o destes territórios contra invasües. 

• A garantia de urna continuidade no aporte de recursos do Tesouro Nacional 
para as Institui~ responsáveis pelos Distritos Sanitários Indígenas. 

• A delimita~o definitiva de fun'róes, responsabilidades e espa~s de atua'ráo 
institucional da FNS e da Funai, em nivel nonnativo e operacional, a fim de 
se resolver si~ de ambigüidade que vem confundindo as lideran~as e 
comunidades indígenas. 

• A cria~áo de meanismos administrativos e jurídicos que facilitem a fonnali
za~áo dos DSEI. 

• Estabelecimento, no ambito Federal, de urna política diferenciada de recursos 
humanos destinados ao trabalho de saúde com comunidades indígenas, 
envolvendo a sua capta~o, treinamento, remunera'rªº apropriada e a rem~o 
de obstáculos burocráticos que im~am o seu engajamento pennanente em 
programas govemamentais. 
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Agentes Indígenas 
de Saúde 

U.E.C. CONFAWNIERI 
C.B.L. VERANI 

O envolvimento de membros leigos das comunidades em atividades de 
saúde é urna estratégia que se vem desenvolvendo bá algumas décadas cm vários 
países, tanto nas zonas urbanas como nas rora.is, como uma importante 
modalidade de participa~áo das comunidades na promQ9io e pro~ da saúde 
individual e coletiva. Várias rem sido as abordagens no p~ de forma~o 
destes agentes comunitários de saúde assim como, seu perfil, suas atribui9')es e 
o impacto de seu trabalho no estado de saúde das comunidades atendidas. Atuam 
basicamente como elementos de liga~o entre os servi~os e as comunidades onde 
vivem, ajudando a definir as ne~idades de saúde e estimulando a adesáo a 
programas e atividades de preven~o de doen~. Exercem, por isso, um 
importante papel educativo, estimulando comportamentm promotores de saúde. 

No caso específico das popula~ indígenas, vários programas em todo o 
mlllldo rem realiz.ado form~o de agentes de saúde que, além das fim~ 
cl~icas observadas em todo o contexto social, exercem ainda o importante 
papel de elementos de lig~áo entre dois sistemas cultura.is distintos: a cultura 
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tradicional indígena e a da moderna sociedade industri~. Is~ ~~ca o 
reconhecimento do valor e a incorpora~o tanto das conce~ etiolog1cas e das 
práticas de cura tradicionais quanto as científicas, facilitando ª. sua integra~o. 
Es.5es agentes também sio importantes elementos p~a a m~~na do acesso aos 
servi~ oficiais. de saúde pela supera~o das barrell'3S do idioma, dentre outras 
razóes. Trata-se, portanto, de urna estratégia de a~áo primária, visando a facilitar 
a entrada no sistema de saúde, pela efetiva mobiliza~áo das comunidades, e nao 
apenas urna fonna de suprir a deficiencia de profissionais de saúde de outros 
níveis nas áreas indíge~. Entende-se, ~im, que o trabalho dos agentes deva 
ser re~lizado ero equipe, inserido em programas e-sistemas locais de saúde 

devidamente estruturados. 

Há regi<>es, por exemplo, no norte do Canadá, com com~dades in~ígenas, 
cujo acesso durante o inverno é praticamente imJ>?~~vel devi~o as_ feno~~nos 
climáticos. Nas aldeias menores, as agentes comurutános de saude sao os urucos 
individuos treintdos para a orienta~o sanitária e para a presta~io de cuidados 
de saúcle durante a maior parte do ano. Grupos destas comunidades estio 
referidos a urna aldeia maior que pos.5ui urna pequena unidade de saúde com urna 
enfermeira padráo residente. Esta se comunica, por radiotelefonia, coro o médico 
do hospital regional para onde sio removidas os indíg~nas, em caso de n~es
sidade (1). Funciona, desta forma, urn sistema hierarqmzado, no qual as_ vis1~ 
médicas só se fazem as ·aldeias durante curtos períodos do ano, para a~ tats 
como a triagem clínica; a reavalia~o de casas crónicos sob tratamento e a 
reciclagem das agentes de saúde. 

No Brasil, algwnas experiencias importantes de forma?o de agentes ou 
monitores de saúde rem sido desenvolvidas em áreas indígenas. Dentre estas, 
podemas citar a dos Ticuna, do alto Rio Solimóes; as das etnias do alto Rio 
Negro; a do Parque Indígena do Xingu; a das K~wá do Acre, den~ outras. 
&tes indígenas rem sido treinados tanto para o atendunento geral de saude como 
para o atendimento em saúde bucal. Usualmente a indica~áo d~ .candidatos p~ 
treinamento é feita pelas lideran~ indígenas, atendendo a reqms1tos das rela~oes 
políticas intracomunitárias; ~xige-se, no entanto, a alfabetiz.a~ao prévia do candi-

dato. 

Em~ra as metodologias de ensfno variem, assim como o perfil do agente 
formado, ele é o de uní "generalista" que adquire conceitos básicos sobre a ca~a 
das doen?S, para a sua preven~o, como também habilidades específicas. para 
a identifica~o de alguns agravos principais e o seu tratamento ou encamtnha-

mento. 

Algumas vezes se fazem forma~ específicas para determinadas tarefas 
tais como vacina?o, controle de malária etc. No momento ainda nao há um ' 
processo bem estabelecido de forma~io diferenciada, em vários níveis, como por 
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exemplo, o de visitador sanitário, com atnl>~ bmcamcnte preventivas e 
educativas e, de outro lado, o paramédico propriamente dito, com fonn~o 
mais aprofundada para o trabalbo clínico, como se observa cm países como os 
&tados Unidos. 

Na fonn~o e na prática cotidiana cb agentes indígenas cm a~o em 
muitas comunidades no Brasil, tem havido wna tendencia ao predominio do 
exercício de atividades curativas, cm detrimento daquelas voltadas para a 
preven~. Algwnas expli~ ~{veis para este fato sio: a carencia de 
profissionais nio-índios, exercendo atividades clínicas em caráter permanente nas 
áreas indígenas; a existencia efetiva de casos emergenciais de que nec~itam. de 
atendimento; a maior visibilidade do trabalho clínico e do manuseio de 
medicamentos, quando comparado com o trabalbo preventivo, e as dificuldades 
na implementa~ deste. Tais dificuldades se imtalam, por exigirem mudan~ 
de comportamentos, hábitos e costumes tradicionais sem sentido para a cultura 
e inadequadas as condi~óes materiais locais. Há certamente, também, a influencia 
específica da orienta?o que tero sido imprimida por programas, imtitui~ e 
pro~ionais de saúde que tCm atuado junto a comunidades indígenas. 

No que tange a estrutura cwricular, a enfase tero recaído sobre as doe119as 
infecciosas e parasitárias, que sio as de maior relevancia na maioria das 
popula~ indígenas do país sendo, portanto, a comprecnsio da etiología 
microbiana e da fisiologia de grande importancia no p~o de trein!"Dento. 
&te deve, de qualquer maneira, ser orientado específicamente para contemplar 
o peñtl de morbidade de cada popula?> em particular, que pode ser bastante 
variável. 

O conteúdo do Manual do Monitor de Saúde do Xingu (Pares/Ensp, 
Fiocruz, 1993), relacionado abaixo, dará uma idéia aproximada das nec~idades 
de treinamento dos monitores naquela regiáo. É importante ressaltar que o ideal 
é que, para cada grupo indígena, houvesse urn material instrucional específico 
para a fonn~ das agentes de saúde, a fim de atender Dio apenas ao perfil 
epidemiológico do grupo, como também is suu caractemticu culturais (valores, 
costumes, categori~ nosológicas e etiológicas etc). 

• • MANUAL DO MONITOR DE SAUDE INDIGENA DO XINGU 

CONTEÚDO 

Primeira Parte: lntrodu~ 

1) Apm;enta~o. 

Il) Como mar o Manual. 

111) O Corpo e seu funcionamento (N~ de Anatomia e Fisiologia). 
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IV) Doen~as de fndio. 

V) Sinais e Sintomas mais comuns ( dor e doen~ localizadas nas partes do 
corpo, segundo a emoanatomia). 

Segunda Parte: Doen~ do branco 

VI) N~ B~icas 
• N~ de contamina~o, etiologia, modo de transmissáo, medidas de 
preven~o de doen~, cuidados com o material e n~ de higiene 
(limpeza das mios, esteriliza~o dos instnunentos e amuna~áo da 
fannácia). 

• Pequenos procedimentos (curativos, suturas, inj~0es e posi~ao lateral de 

seguran~). 
• Como se examina o doente e sinais vitais (temperatura, pulso, respira~áo, 

pressáo arterial, outros sinais). 
• Registro de atendimentos, nascimentos e mortes e controle de estoques. 

VIl) Doen~as mais Comum 
1) Doen~ na Pele (Feridas e infec~, furúnculo ou abcesso, impetigo, 

espinhos e corpos estranhos, micoses, leishmaniose, sama ou coceira, 
catapora, rachaduras nos pés, erisipela). 

2) Doen?S dos Mú.5cul~ e Ossos (dor muscular, entorse, fraturas, luxa~o, 
reumatismo). 

3) Doen~ nos Olhos, Boca, Ouvidos, Garganta e Peito (e inf~s 
respiratórias agudas): 

• Doen?S nos Olhos (Conjuntivite, doen~a por depila~o dos cilios ou 
das sobrancelhas, irrita~o nos olhos por arranbáo ou por corpo estra
nho). 

• Doen?S no Ouvido (Gripe com dor de ouvido, otite funínculo no 
ouvido, corpo esttanho ou bicho no ouvido ). 

• Doen~ na Boca. 
• Doen~ no Nariz, Garganta e Peito (vias aéreas) 
~igdalite por virus e por bactéria, difteria, espinho de peixe na gar
ganta, gripe, pneumonias, wberculose, c0queluche, sarampo, asma e 
bronquite ). 

4) Doe~ do Aparelho Digestivo (Acidez e gastrite, vómitos, diarréi_as, 
desidrata~o, cólera, venninoses (parasitoses intestinais) e prisio de 
ventre). 

S) Doen~ do Aparelho Urinário (lnf~ Urinária). ' 
6) Doen~ do Aparelho Genital (Doen988 Sexualmente T~íveis 
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(DSl) - gonorréia, sífilis, candidíase, AIDS, sangramento e mens
trua~o, gravidez e parto). 

7) Malária. 

8) Fraque za (Neuropatia Periférica e Anemia). 

9) Acidentes mais Comuns (Queimaduras, cortes com faca e objetos pontu
dos e cortantes, mordeduras de animais nio-~nhentos: macaco, arraia, 
peixes, cachorro e outros; Animais ~nhentos: cobras, escorpióes, 
aranhas, centopéias; envenenamentos; choque anafilático ). . 

1 O) Meningite. 

11) Dosagens dos Remédios. 

12) Exame Laboratorial para a Tuberculose. 

Terceira Parte: Manual do Monitor Dentista 

Vill) Cuidados com os Dentes (O dente, como fazer para evitar a cárie, flúor, 
cárie dental, doen~as na gengiva, instrumentos mínimos, material de 
consumo básico, ficha clínica). 

Urna experiencia, já realizada com sucesso, é o processo de reciclagem, na 
cidade, de pequenos grupos de agentes indígenas já amantes e que se destaquem 
como lideran~as, pelos seus conhecimentos e habilidades. Isto já ocorreu com 
agentes de saúde Ttcuna e do Parque do Xingu que foram retreinados em 
institui~s Universitárias (UFRJ) e de Pesquisa (Fiocruz), no Rio de Janeiro. A 
premissa bMica é que estes aprofundem paulatinamente seus conhecimentos para, 
a longo prazo, atuarem como supervisores dos outros agentes comunitários, 
implantando wn programa de educa~ao continuada. O treinamento na cidade 
propicia ao treinando a oportunidade de observar a~ de saúde em nfveis de 
maior complexidade no sistema de saúde, compreendendo melhor o seu 
funciona.mento. Propicia também o treinamento intensivo em certas práticas (ex: 
ausculta pulmonar), em fun?o de elevada casuística observada em certos 
servi~os de saúde, como por exemplo a emergencia pediátrica de um grande 
hospital público, se comparado com as oportunidades que se tem na aldeia. 

A reciclagem na cidade tem também um efeito fortalecedor destas 
lideran~ junto as suas comunidades, o que os toma mais aptos a congregar o 
trabalho dos agentes nas demais aldeias, propiciando o seu envolvimento em 
projetos e programas de saúde mais abrangentes. Tal fato tem sido observado 
entre os monitores de saúde Ttcuna que criaram a sua organiu~o própria 
("Organiza?o dos Monitores de Saúde do Povo Ttcuna" - OMSP1) articulada 
com o Conselho Geral da Tribo. Esta organiza?o tem tido papel proeminente na 
obten?o de assessoria técnica de institui~ de ensino e pesquisa e na 
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participa?o em programas govemamentais de controle de endemias. Um 
exemplo foi o do cólera, introduzido no país pela regiáo da fronteira onde vivem 
os Ticuna. Naquela ocasiáo, alguns monitores foram treinados, em caráter de 
urgencia, para o atendimento de casos desta doen~, realiz.ando inclusive 
hidrata?o venosa. Com isto puderam salvar a vida de alguns pacientes graves, 
dentre os quais "civilizados" das proximidades; que freqüentemente buscam 
atendimento de saúde nas aldeias. 

Um aspecto que vem sendo muito discutido, em rela~áo ao trabalho dos 
agentes comunitários de saúde em geral - nao apenas no ambito das comunida
des indígenas - é a questio da remunera~o pelo ttabalho. O fator principal a 
ser considerado, oeste caso, é que o agente indígena - freqüentemente um chef e 
de familia - tendo que dar atendimento as demandas de saúde da sua comunida
de, fica com tempo insuficiente para se dedicar as atividades de subsistencia 
(lavoura, pesca, constru~o de babi~ etc). Isto está em rela~áo direta com 
a carga de trabalho que, por sua vez, depende do tamanho da comunidade e do 
número de agentes de saúde (propor~o agente: habitantes), bem como do estado 
geral de saúde do grupo. Algumas comunidades tem buscado solu~ altemati .. 
vas ao assalariamento, como, por exemplo, o estabelecimento de horários fixos 
de atendimento no inicio da manbá e fim da tarde ou a suplementa980 parcial das 
necessidades alimentares do agente e sua família, através do fomecimento de 
alimentos pela comunidade. 

A remunera9i<> salarial regular tem sido proporcionada, em pequena escala, 
pela Funda~o Nacional do indio e, mais recentemente, pelo Programa Nacional 
de Agentes Comunitários de Saúde, do Ministério da Saúde, que passou a 
remunerar agentes de saúde indígenas. 

Já existem, formados e em atividade, agentes indígenas de saúde bucal, 
como é o caso do Parque do Xingu e das comunidades Ticuna. Estes executam 
restaura~ provisórias (curativos com IRM) e algumas exodontias. Alguns 
Ticuna aclquiriram habilidades específicas para a confe~áo de próteses dentárias, 
muito apreciadas pela clientela. 

Um papel importante envolvendo os agentes de saúde de etnias nativas é 
a atua?o como facilitadores da coopera~o entre o sistema médico tradicional 
e a medicina ocidental, em caráter complementar. É o caso do projeto AMETRA, 
desenvolvido na Amazónia Peruana, onde os agentes sao treinados tanto nos 
conceitos e técnicas da medicina moderna como no conhecimento e uso 
tradicional das ervas entre os indios Shipibo-Conibo desenvolvendo, desta forma, 
~apacidades para preven?o de doen~, ao mesmo tempo em que promovem o 
uso e o respeito as práticas do sistema médico tradicional.(3) 
· Para concluir podCmos afirmar que o 1rabalho de agentes indígenas de 
saúde no imbito de suas CQmunidades se reveste de caráter estratégico para a 
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extensáo da cobertura dos servi~ de saúde, visando a implementa~o de 
modelos de ate~io médico-sanitária culturalmente adequad~ operacionahnente 
viáveis e eficazes sob o ponto de vista epidemiológico. 

Os programas de fonna~o devem prever a reciclagem periódica e a super
visio continuada, realizadas por profissionais de saúde de outros níveis (médico, 
enfermeiros). 

Um outro efeito ligado ao p~ de capacita?o dos agentes indígenas 
diz respeito ao proc~o de retomada da

1
autonomia das comunidades, para o qual 

o trabalho em saúde pode contribuir, deflagrando um processo que talvez 
pudéssemos chamar de "etnodesenvolvimento sanitáriou. 

Deve-se ~saltar que a forma?o de agentes de saúde tem sido ~fvel em 
comunidades indígenas que vem mantendo mn contato maiS intensivo com a 
sociedade envolvente e sejam, por isso, capam5 de. entender os valores; as 
institui~s e o idioma desta sociedade majoritária. Comunidades indígenas pouco 
contactadas ou semi-isoladas nao estio geralmente em condi~ de serem 
treinadas para assumirem elas mesmas os cuidados básicos de saúde, segundo a 
visio da ciencia oficial e nem seria recomendável, sob o ponto de vista 
antropológico. Náo devemos também descuidar da ~idade de manter uma 
aprecia~io crítica do ttabalho dos agentes indígenas, tanto no plano técnico como 
no sócio-cultural e político. No primeiro caso, através da verifie&9áo do p~ 
de assimil~io e aplica~io de conceitos médicos e científicos, sendo o uso da 
medica~io industrializada um dos aspectos mais críticos, pelo seu significado 
simbólico, e pelos perigos inerentes ao seu mau uso. No seglDldo caso deve-se 
avaliar a inser~io do trabalho do agente na comunidade attavés de aspectos tais 
como a sua aceita?o; a rel~áo com os curandeiros tradicionais; a profissiooali
za~io e o impacto nas rel~é>es de poder. Em ambm os~ é necesSário que 
se desenvolvam metodologias e protocolos de avali~, com a participa~o dos 
agentes e das suas comunidades, visando a análise das experiencias e ao contfnoo 
aprimoramento deste importante recurso para a saúde. 
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Saúde Bucal 

D.D.L RIGONA1TO 

"A exttema esc~z de infonna~é>es qualitativas e quantitativas sobre o 
estado de saúde geral e bucal das comunidades indígenas da América do Sul tem 
como razóes mais notáveis o isolamento geográfico e a discrimina~o cultural e 
económica praticada pela popula?o branca predominante." (1) 

Sio vários os levantamentos de incidencia e prevalencia de cárie e doen~ 
periodontal (doen~ dos tecidos de suporte dos dentes) no Brasil e no mundo. 
Porém, como cita Vítor Gomes Pinto, a frente da Divisio Nacional de Saúde 
Bucal cm 1989, poucas sáo as infonna~é'>es relativas as áreas indígenas no BrMil. 
(1) 

Informalmente, o que podemos observar sáo levantamentos do índice CPO 
(número de dentes cariados, perdidos e obturados) realiz.ados por odontólogos em 
algumas ~óes indígenas, o que certamente náo nos oferece um quadro concreto 
da situa~io desta popula?o cm geral. Os índices de incidencia da cárie nos dáo 
apenas uma referencia quantitativa e tem variado muito de grupo para grupo, 
dependendo do grau de contato da popula?o indígena com a popula~o branca 
circlDljacente. 

Verificamos, através dos relatos e levantamentos existentes, que geralmente 
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nas áreas indígenas de pouco contato, ou contato recente, os índices de cárie sáo 
bem baixos, chegando quase a i:ero. Quanto maior ou mais prolongado o contato, 

estes índices tendem a subir. 

&ta modifica~o na incidencia da cárie dental tem sido constatada pratica
mente por todos os proMionais que trabalham em áreas indígenas. Faltam, 
porém, pesquisas que confirmem quais sáo os fatores que realmente ah1am nesta 
modifica?«> e como eles interagem. Alguns desses fatores seriam a mudan? da 
flora bucal; o maior consumo de produtos industriais, especialmente o a~úcar, e 
a mudan? de hábitos e costumes nas comunidades. 

Podemos verificar, por exemplo, que no Parque Nacional do Xingu há urna 
diferen? no ataque da cárie no período que vai de 1979 a 1990. Inicialmente, 
em 1979, havia um grande número de cáries oclmais que, após alguns anos, 
desapareciam devido a desgastes fisiológicos desta face dental. Este desgaste 
ocorria, provavelmente, devido ao consumo de alimentos duros, as cáries tinham 
um crescimento lento, o consumo de ~úcar e outros alimentos industrialii:ados 
era pequeno e a popula~áo ainda conservava os métodos tradicionais de 
bigieniza~o bucal. Desta maneira, como o desgaste era maior do que a 
progressáo da cárie, esta acabava desaparecendo com o passar dos anos. 

Hoje a m~ alimentar na regiio, apesar de nao ser muito grande, já 
causa um desequiHbrio que leva a agudiza~áo ·dos processos cariosos e a perda 
precoce dos dentes. Podemos verificar também um aumento substancial de 
cavidades cariosas na denti~o temporária, levando algmnas pessoas a apresenta
rem problemas de má oclusáo na denti~io pemanente. 

Um aspecto inte~te é que os adultos mantero urna denti~o melhor do 
que a dos jovens, já que os primeiros, na fase de eru~o dentária, nio 
consumiam o a~úcar e outros alimentos na quantidade e freqüencia em que sáo 
conswnidos boje em dia. No Xingu, como o consumo de produtos industrializa
dos nao se dá de forma continua, as cavidades de cárie rem crescimento mais 
lento do que é verificado em algnmas popul~ rurais e urbanas. 

A perda de algumas fonnas tradicionais de higieniza~ao bucal, aliadas a 
uma modifica~o na consistencia alimentar, leva também a um maior acúmulo 
de placa bacteriana, ocasionando. mais cáries e urna piora do periodonto. Como 
nesta regiáo náo tem havido um p~guimento na aten?o a saúde, nem 
curativa nem preventiva, o que encontramos é um grande número de dentes a 
serem extraídos, muitos a serem obturados e um aumento expressivo na 
necessidade de próteses_ dentárias. Provavelmente, se nao houver urna modifi
ca~áo no sistema de aten?o a saúde, daqui a alguns anos a saúde bucal das 
crian~as e adultos jovens indígenas deverá estar em condi~o muito precária, e 
o aumento da necessidade protética terá al~o nfveis alarmantes. 

Percebemos, a partir dessas informa~, que qualquer programa odontoló-

gico a ser iniciado cm urna na9io indígena deve ser precedido de um~ avali -
~ualitati~a e quan1ita1iva da cárie dental e de oulro6 fatores que possam = 
infl~en~iando na mudan? da incidencia das doen?S bucais da popula9io. Esta 
avali~?º eleve ter como base nio só os aspectos odontológicos da questio como 
também deve levar em conta as questOes antropológico-culturais e sócio-políticas 
a que cada ~o está sujeita. Ela deve levantar as caracteristicas da popul~ 
com que se vai trabalhar, olhando-a de maneira isenta de preconceitos 
d finir . . ' para e q~ as nec~1dades e prioridades, sua estória pregresg com re189io a 
odontologta e qual a maneira mais apropriada para atingir as metas tra~as. 

. Além da falta de dados referentes a condi?o bucal das popula~ 
mdíg~as observ1?11os que, historicamente, o atendimento odontológico tem 
mantido um carater mutilador, sendo poucas as experiencias na área de 
preven~o, educa?o em saúde e f onna?o de pes&>a] auxiliar com características 
específicas para cada regiáo. 

. As ~xperiencias na fonn~áo de ~1 auxiliar mostram que este é lDD 

cam•n~o nnportante na redtJ?o das doen~ bu~ na medida em que o monitor 
de ~u~e bucal, . além de e~ecutar ~0es preventivas, exerce um papel de 
multiplicador de informa~ até entio desconhecidas pela comunidade. 

. ~o período de 1987 a 1991, num convenio fumado entre o grupo &anees 
~~cms du M?nde e a Funda~o Nacional do :fndio foi re.alindo, no Parque 
mdígen~ do Xingú, um projeto de saúde cujo principal objetivo em 0 da 
forma?O ~e ~gentes locais de saúde. Devido a ou~ experienciu de atendimen
to odontologico, executadas anteriormente nesta mesma área indígena, sabia-se 
que a fonna~o de agentes teda que ser baseada na prática diária do atendimento 
a .pop~l~io, visto que os indf genas nio tinham acesso a ateJ19áo odontológica 
há mwtos ano3 e as n~idades acumuladas nesta área eram muitas. 

Junto a falta de atendimento odontológico, .00 Posto Indígena Leonardo o 
co~~tório dentário foi encontrado em ~imas condi~ de com;erva?o, 0 ~ue 
exigiu um grande esforvo para que se pudesse atoar em con.di~ mínimas de 
higiene e constituir um ~ adequado de trabalho. F.mh<n o objetivo fmse 
o de fonnar ag~tes de saúde, a simples presen? de um protismonal na área, o 
~~ correspondia .ª demanda do servi~, tornava incompreenmvel, para os 
mdígenas, a necesstdade da fonna~ de pes&>al auxiliar. F.m vista deste fator, 
duran~ algum tem1;>0 o trabalho ficou concentrado somente no atendimento das 
necesmdades acumuladas e na tentativa de reversio de cooceitos j' maigadns 
quanto a questio odontológica ( decorrentes de uma prática mutiladora realizada 
anteriormente). · · 

Com o trabalho diárlo fm posmrel suprlr expectativa e mudar conceia, 
mostrando a importancia da ~v~ da cárie, das n=saa~ deagis 
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reaUzadas com materlais provisórios e das ex~ dentárias que criavam um 
novo problema: as próteses para a repara9io das perdas dentais eram muitas 
vezes im~fveis de serem conseguidas. O trabalho educativo só foi ~fvel 
através da demo~ dos resultados práticos que poderlam ser alcan98dos 
pelo emprego de uma odontologia mais "preventiva" e "conservadora". 

Após algum meses foi ~fvel sentir uma mudan~ na postura dos 
indígenas que com~ a discutir as ~ibilidades de restaura~ dos dentes, 
visto que estas pennaneciam intactas por longo tempo, acabando com a dor e 
restabelecendo a fun?o mastigatória. A convivencia dos pacientes com esta nova 
realidade repercutiu rapidamente no conjunto da popula~io e, após o segundo ano 
de atividade, já era dificil convencer aos pacientes da neces&dade de uma 
extra?o dentária, quando esta era realmente inevitável. 

Neste período, alguns adolescentes foram escolhidos pela própria comunida
de para freqüentar o curso de agentes de sáude. No inicio, ao invés de atuar 
como agentes, eles integraram o servi~ de atendimento como auxiliares de 
consultório dentário, de modo a permitir um primeiro contato com uma outra 
realidade que tem sua fonna propria de organin?o. Em pouco tempo eram 
capazes de realizar todas as ~ auxiliares e, entáo, foi iniciado o aprendizado 
teórico com a ajuda de macromodelos, desenhos, ilustra~óes, evitando com isso 
um possível choque cultural com a linguagem técnica odontológica, a qual 
naquele instante parecerla inacessível. 

Um fator que facilitou o p~ educativo foi o de que muitas a~ 
puderam ser ensinadas durante o atendimento, pois após algum tempo os 
pacientes, embora apreensivos, já aceitavam nio só a presen~ dos agentes de 
saúde como também a sua atua~o. Com isso, f oi possível que, em pouco tempo, 
esses agentes cooperassem na orienta~io de higieniza~o bucal, na apli~o de 
flúor ,gel, cm restaura~ provisórias, suturas, orienta~ e acompanhamento 
~-operatório. Outro ponto relevante e de clara importancia da forma~o de 
agentes de saúde foi o fato destes conhecerem tanto a língua local como a prática 
odontológica ali empregada. Isto contribuiu muito para o avan~ do trabalho na 
área, pois eles serviam como intérpretes, tanto para os dentistas, como para os 
pacientes. 

Se, por um lado, houve indicios de avan~, por outro a diferen~ cultural 
dificultou bastante a comuni~o entre o profissional e o agente. Foram muitas 
tentativas, fracassos e . mal-entendidos que aos pouco foram evitados com o 
aprendizado que se fez das fOl'llW tradicionais de higieniza?o, do modo como 
concebem o proprio corpo, das fun~ que o corpo tem na vida indígena, e das 
rela~ da líniua local com sua trad~ para outras línguas (o portugues, no 
caso). 

Porém, a intema~ ~ projetos de saúde bucal tem sido fatab para o 
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prosseguimento do trabalho e aprendi7.ado dos agentes de' saúde, tornando toda 
e qualquer experiencia nesta área, por vezes perigosa e sem valor. Reconhecidos 
pelas comunidades como capazes, mas sem os recursos de estudo e desenvolvi
mento, ~íveis só com a continuidade dos programas de saúde e do acompa
nhamento local por profi~ionais, eles sáo chamados entáo a dar respostas 
imediatas de atendimento básico. Enfrentam assim si~ desconhecidas, 
colTendo o risco de por a perder todo o trabalho de aproxim~, reconhecimento 
e educa~o realizado pelo projeto de fonna~io. 

Esta descontinuidade tem sido, também, prejudicial a popula?o indígena 
em geral, obrigando-a muitas vezes a procurar atendimento odontológico cm 
centros urbanos próximos, aonde os recursos oferecidos pela rede pública ou 
privada nao respondem aos aspectos específicos de aten~o ao indígena. 

Muitas sáo as alternativas de trabalho disponfveis já que as comunidades 
sáo bem distintas, mas o que nio podemos esquecer é que a única maneira de · 
conserguinnos mante-las com. bons níveis de saúde bucal é através do compro
metimento dos profissionais da área coma educa~io, a preven?o e o respeito 
cultural. Nos dias de boje, já dispomos de grandes avan~os na área da preven~ 
de doen~ bucais, sendo inadmi~ível que a odontologia ainda seja vista como 
um simples instnnnento curativo, economicamente inviável e individualizado. 

Enquanto nio tivennos um sistema de saúde estruturado, preocupado com · 
as questóes específicas que envolvem toda e qualquer a~o em saúde, Dio 
comeguiremos atingir níveis satisfatórios de saúde, geral ou bu~, nas 
popula~, quer sejam elas indígenas, rurais ou urbanas. 
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OUTRAS PUBLICACÓES DO PARES .(lfj 

l. SILOS - Bibliografia Comentada da Produ~o BMleira. 

2. Saúde de Popula~ Indígenas 

3. O Sistema de Vigilancia Alimentar e Nutricional na Rede de Saúde (Manual 
para Implanta~o ). 

4. Manual de Imunizaiyóes (no prelo). 

5. Manual de Vigilancia Epidemiológica (no prelo) . 
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