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RESUMO 

 

O papel do enfermeiro na atenção básica à saúde da população indígena foi o objeto de estudo 

deste trabalho, que teve como objetivo descrever o papel do enfermeiro na atenção básica no 

âmbito da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Para alcançar os 

objetivos propostos optou-se pela revisão bibliográfica, de caráter descritivo e abordagem 

qualitativa. Foram 10 artigos selecionados, sendo 6 de bases científicas e 4 de uma seleção da 

bibliografia utilizada pelos artigos selecionados. Os artigos retratam a necessidade constante 

do profissional enfermeiro inserir-se nas comunidades indígenas a fim de compreender o 

processo saúde-doença, com o propósito de direcionar suas ações em saúde às debilidades 

encontradas. Conclui-se que o enfermeiro possui atribuições definidas, porém há dificuldades 

em articulá-las de acordo com as especificidades indígenas e enfrentamentos no processo de 

trabalho. 

 

Palavras-Chave: Saúde de Populações Indígenas; Enfermagem; Atenção Primária à Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The assignment of the nurse in the basic attention to the health of the indigenous population 

has been the object of study on this work, which aimed to describe the role of the nurse in the 

basic attention in the framework of the National Policy of Attention to the Health of 

Indigenous Peoples. To achieve the proposed objectives we opted for the literature review of a 

descriptive and qualitative approach. Were 10 selected articles, 6 of scientific bases and 4 

from a selection of the literature used by the selected articles.The articles portray the constant 

need of the professional nurse to enter in indigenous communities in order to understand the 

health-disease process, It is concluded that the nurse has assignments defined, but there are 

difficulties to articulate them according to the specificities of indigenous and confrontations in 

the process of work. 

 

Keywords: Health of Indigenous Populations; Nursing; Primary Health care. 
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1 INTRODUÇÃO 

A enfermagem é constantemente desafiada a aprimorar conhecimentos científicos, a 

fim de melhorar o cuidado ao paciente e promover a sua saúde. Entretanto, no cenário de 

atuação dos profissionais de enfermagem voltado para a saúde dos povos indígenas do Brasil 

nota-se a necessidade de qualificação e aprofundamento das discussões sobre políticas e 

aspectos étnico-culturais desta população (SILVA et al., 2003). O enfermeiro no âmbito da 

saúde dos povos indígenas atua conjuntamente com a Equipe Multidisciplinar de Saúde 

Indígena (EMSI), composta por enfermeiros, médicos, dentistas, técnicos de enfermagem e 

agentes indígenas de saúde (AIS) (BRASIL, 2002b). Estes profissionais fazem parte do 

quadro de profissionais pertencentes aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) e 

Pólos-Base, atuando com estratégias voltadas para a atenção básica em saúde (BRASIL, 

2002b e 2012a). 

Para o cuidado e compreensão da saúde indígena, respeitando as particularidades e 

atendendo aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) de integralidade e universalidade, 

faz-se necessário reconhecer que a sua diversidade sociocultural é ampla, visto que vivem em 

espaços geográficos, sociais e políticos diferentes. De acordo com o último censo 

demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população 

indígena foi estimada em 817.963 pessoas, representando cerca de 0,4% de toda população 

brasileira, presentes tanto em áreas rurais quanto urbanas de todo território brasileiro (IBGE, 

2012).  

A partir do contato com a população não indígena, observam-se diversas mudanças 

nos hábitos e na cultura dos povos indígenas. Consequentemente, novos hábitos observados a 

partir deste contato, têm sido considerados fatores de risco para diversas doenças e agravos a 

saúde de algumas etnias indígenas no Brasil. (BRASIL, 2002b; SANTOS et al., 20012).  

Em busca de melhorar o acesso dos povos indígenas a direitos básicos relacionados a 

subsistência e saúde, diversas legislações foram implementadas no Brasil desde o início do 

século XX (BRASIL, 2002b). A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas 

(PNASPI) foi regulamentada em 1999 de forma a adotar medidas que dispusessem condições 

de assistência à saúde dos indígenas no âmbito do SUS (BRASIL, 2002b). Após a 

implementação desta política, estudos revelam problemas operacionais na execução da 

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/2/?ui=2&ik=e698d84931&view=att&th=151491c209c61243&attid=0.8&disp=inline&realattid=f_ihho8bzn7&safe=1&zw&saddbat=ANGjdJ8KrJpZDZNG7I3HttTojswdefF2Yv3MptyIQNJfTZAfDurlRMNeov07Gf_ROQMuD3SceFi2CMSs_v7AVewPupjRrP01V-1T1J4Avsko0cXw5h0paxZ9POgX8SzPV8yfOsj7dzSZcQyKffgmjgJAvBNEfUgvHediW3rlMWp9qSslTSEHw7x8GcO_AU36BE3qcu0rYbpz-Yvs-oc57LoLMMH3vW3Gw1T80etlsQfKF-g6XEfZEY2Ce2tJGwA5tmdkQUzG3whgJ6DKzXQI20cGDTtbVKpldIjC0sx9TyEj4-6ZoYdpXZXS8_oKmoo26zuOBbc1BLJDPTijHqepWcUc0tG9YLWPBbWKTc7UCinhEK_R_EaUsfPm_ZeeX-gFi7aIBnzWKj1ego9JJohvMdwqBKcKu3ErMbloOZgt8zSwJrNjZLs8nMLYCWWtRQl1gGlE2C7aTsBb04Ge6MADLBmpdrZlqFjWR5cSLmAIyoykz0sbdJgKi2NgxR2HFKMv_Slq-g_P9tFdW16GGlDS3s2h-pNMM1p-NeYTgbQjxp2lALKkOlHF8QQ6mNnunr4f0Ark6UXNm8IkMbTfsbE7JtCL9VyvV0kA5oS4JPu9vdJBsfCSiUUHupfVIqYdF1E�
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/1/?ui=2&ik=e698d84931&view=att&th=151491c209c61243&attid=0.6&disp=inline&realattid=f_ihho8bz85&safe=1&zw&saddbat=ANGjdJ_L_54tp5QxKSh5iVfuL2BO5XjagU9qBZPNl0Ko42GqdohXJaX9ex-WnjtmtsyI9TsdK81UHW17m0kK126Wm5sgEMbmqsJcPMywV-CWYfN8nrxWGpp1T66S1i04paJXk2FtUT6tyv7O5TbFpQ_wOKZRMqebsb4V8eNiOfHZsWcJ49Nx24kMhRtDgRopIBd6gcBMvp2F4LeeLBEbrIgJ1L8DRvwRp-K9ujcjkH0JUbWOuSTOCKayB1ociQL7VViv-7LwRy_XmcuRAeDQLwKUDa-6rcZIiVPEldlFoxEmMQgMc-5UnyZcMpRwjqqHfgeEsyeLS3mrVfmm5QuDAZpFIl050LSBjCccdL1RC_igdQmoejJLoymQyDT9pz4q4fckBop_1BarpiqW3sncln_m8OgMyF2inDU9VgzvBc-6TO7KTeiM4wXVNo0wi34vu987wsleDxrDHypJkErMJWTiAsruCSKG7HTwTCOtIbIeviCBIqAiid3T8QhK6Ds_AWogYiIPkmebBtxKNDpnHtBr8Z8yqGNVD3cYO34cnA1WD_2K9BO_R4XK3ATSIb4A5NXEKvwyX43-yMemhSmsYnZsW6O1lX34tChEXY1OEX1tQXi7Yf__6OMo84-SLFM�
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_saude_indigena.pdf�
http://pesquisa.bvsalud.org/dss/resources/dss-346�
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assistência prestada a estes povos. Dentre os problemas mencionados, podemos ressaltar os 

relacionados à operacionalização dos serviços, como despreparo e alta rotatividade dos 

profissionais que atuam no serviço de saúde indígena (CARDOSO, 2014; SANTOS et al., 

2012). Neste sentido, observa-se a escassez de informações que abordem a atuação do 

profissional enfermeiro e sua atuação junto a EMSI. 

O presente estudo traz como objeto de pesquisa o papel do enfermeiro no atendimento 

à população indígena na atenção primária à saúde. Guiando-se pelas seguintes 

problematizações: Quais as atribuições do enfermeiro no atendimento à população indígena 

no âmbito da atenção primária em saúde? Qual deve ser o diferencial na atuação do 

enfermeiro no âmbito da saúde indígena? 

A escolha deste tema está relacionada a oportunidade de participar como aluna 

pesquisadora de um projeto de pesquisa, coordenado pelo Professor Felipe Guimarães 

Tavares, da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/Universidade Federal 

Fluminense. O projeto objetiva incluir o enfermeiro e caracterizá-lo dentro da realidade 

vinculada aos povos indígenas, de acordo com causas de morbidades e mortalidades ocorridas 

nos grupos étnicos do Brasil. 

 

Objetivo Geral 

Descrever o papel do enfermeiro na atenção básica no âmbito da Política Nacional de 

Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. 

 

Objetivos Específicos 

Descrever o perfil epidemiológico dos povos indígenas no Brasil. 

Discutir a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas no Brasil. 

Realizar revisão bibliográfica de estudos que tenham trabalhado sobre a atuação do 

enfermeiro junto aos povos indígenas no Brasil. 

Descrever o papel do profissional enfermeiro, frente as ações de atenção básica, 

voltadas à população indígena. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-311X2014000400860&script=sci_arttext�
http://pesquisa.bvsalud.org/dss/resources/dss-346�
http://pesquisa.bvsalud.org/dss/resources/dss-346�
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2 METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão bibliográfica, produzida a partir de material já publicado  

constituído principalmente de livros e artigos científicos (GIL, 2008). A utilização deste tipo 

de estudo permite que inúmeros trabalhos científicos sejam sintetizados, desencadeando 

conclusões gerais a respeito das mais diversas áreas abordadas (SCHERETTE, 2011). De 

acordo com os estudos de Mendes et al. (2008), a utilização deste tipo de revisão, que analisa 

e sintetiza resultados de uma pesquisa, é fundamental para otimizar o conhecimento acerca do 

tema estudado, visto que são numerosas as pesquisas investidas nas mais variadas temáticas 

que se enquadram na área, construindo um saber constante e fundamentado para a boa prática 

das ações em saúde. 

Utilizou-se o método qualitativo, o qual visa compreender o aprofundamento das 

pesquisas voltadas aos grupos sociais e organizações, não sendo quantificada, com o objetivo 

de explicar o porquê das coisas, analisando dados e sintetizando as informações 

(GERHARDT e SILVEIRA, 2009). Portanto, para o estudo da atuação do profissional 

enfermeiro na saúde dos povos indígenas, foi fundamental uma breve pesquisa sobre história, 

políticas públicas e aspectos epidemiológicos, para que esta análise fosse abordada de forma 

integral, de modo a contemplar e atender todos os objetivos deste trabalho.     

O levantamento bibliográfico foi realizado por meio da Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS), onde estão indexadas diversas bases científicas. Foram utilizados descritores em 

ciência de saúde (DECS), os quais tem como objetivo permitir o uso de terminologia comum 

para pesquisa em três idiomas (português, espanhol, inglês), proporcionando um meio 

consistente e único para a recuperação da informação independentemente do idioma. Os 

termos utilizados foram: "saúde de populações indígenas"; "enfermagem"; "atenção primária 

à saúde" e “Brasil”. Os seguintes agrupamentos foram utilizados para a pesquisa: G1) 

enfermagem AND Brasil AND saúde de populações indígenas; G2) enfermagem AND 

atenção primária à saúde AND saúde de populações indígenas; G3) atenção primária à saúde 

AND saúde de populações indígenas. Os critérios de inclusão utilizados para a seleção dos 

trabalhos foram: idioma português; artigos completos e que abordassem a atuação do 

enfermeiro na EMSI. A pesquisa não limitou o ano de publicação, devido à quantidade baixa 

de artigos encontrados. Além destes artigos, também foram utilizados livros, teses, 

dissertações, manuais e legislação sobre o tema. 

https://ayanrafael.files.wordpress.com/2011/08/gil-a-c-mc3a9todos-e-tc3a9cnicas-de-pesquisa-social.pdf�
http://h�
http://www.scielo.br/pdf/tce/v17n4/18.pdf�
http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf�
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O processo de construção do trabalho seguiu a seguinte ordem: a) leitura e seleção de 

todo material selecionado durante o levantamento bibliográfico; b) pesquisa e seleção de 

bibliografia utilizada pelos artigos selecionados que abordasse o assunto b) categorização dos 

dados; c) análise e discussão dos dados. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO  

No Brasil, a população indígena se mantém numa situação de vulnerabilidade frente 

aos outros segmentos da sociedade em geral, visto que sofre por tendências e atribuições que 

colocam cultura e práticas em riscos. De acordo com dados do IBGE (2012), coletados no 

último censo demográfico nacional realizado em 2010, a população brasileira é composta por 

mais de 190 milhões de pessoas, sendo que destes, apenas 0,4 % corresponde a população 

indígena residente no Brasil. Em números, 817.963 pessoas se declararam indígenas em 

quesito cor ou raça, e mais 78.954 pessoas que não se declararam mas se consideram 

indígenas, caracterizando um total de 896.917 indígenas brasileiros. 

 Foram identificadas 305 diferentes etnias indígenas, que são falantes de 274 línguas 

distintas e que têm as mais diversas experiências de interação com a sociedade nacional. 

Existem desde alguns poucos grupos vivendo em situação de isolamento na Amazônia, até 

outros com significativas parcelas de suas populações vivendo em zonas urbanas (IBGE, 

2012). 

Em todas as grandes regiões brasileiras são encontrados povos indígenas. O maior 

contingente está na região Norte, a qual totaliza 342.836 pessoas indígenas, seguido pela 

região Nordeste com 232.739. No Centro-oeste do Brasil, sendo a 3ª região que mais reside 

população indígena, possui 143.432 pessoas. A região Sudeste contabiliza 99.137 indígenas e, 

por fim, a região Sul, a qual possui o menor número de residentes da população indígena do 

Brasil, sendo 78.773 pessoas (IBGE, 2012).  

Esta distribuição demográfica está intimamente relacionada aos grandes impactos 

causados pela interação com a sociedade nacional não indígena, que iniciou com a chegada 

dos portugueses no século XVI (COIMBRA JR. e SANTOS, 2001). A população indígena 

poderia corresponder a seis milhões ou mais de pessoas nesta época, sendo depopularizada 

por diversos fatores, tais como trabalho escravo, epidemia de doenças e massacres; isso 

resultou em especulações sobre a possível extinção da população indígena e suas diversas 

etnias provenientes, contudo, já nos anos 90, confirmavam-se a reversão dessa idéia 

(COIMBRA JR. e SANTOS, 2000, COIMBRA JR. e SANTOS, 2001 e CUNHA, 1992). 

http://h�
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232000000100011�
http://www.cesir.unir.br/pdfs/doc3.pdf�
http://www.cesir.unir.br/pdfs/doc3.pdf�
http://www.cesir.unir.br/pdfs/doc3.pdf�
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Atualmente, são contabilizados 452.170 homens e 444.747 mulheres, residentes em 

áreas urbanas ou rurais, que se declaram ou consideram ser indígenas, residentes ou não de 

terras indígenas A maior parte dos indígenas encontra-se em áreas rurais do país, com cerca 

de 572.083 (63,8%), quando comparada a população indígena que reside em áreas urbanas, 

324.834 (36,2%) (IBGE, 2012). Apesar de haver maior predomínio de indígenas em áreas 

rurais, o que poderia ser considerado normal, tendo em vista cultura e tradições relacionados a 

suas condições de culturas de subsistência, estudos demonstram que, mesmo apresentando um 

número significativo de indígenas em áreas urbanas, a maior parte de indivíduos está  inserida 

em periferias das grandes cidades (COIMBRA JR. e SANTOS, 2000). 

Tais características demográficas refletem significativamente no estilo de vida desta 

população, visto que, primariamente, sua fonte de subsistência era oriunda de pesca, caça e 

agricultura, as quais são privadas com restrições/limitações territoriais, principalmente 

aqueles localizados em áreas urbanas (COIMBRA JR. et al., 2005). Esta característica está 

associada à carência nutricional encontrada em algumas pesquisas (COIMBRA JR. e 

SANTOS, 1991 e 2001), levando ao maior consumo de alimentos industrializados, ao invés 

do consumo de alimentos tradicionais ou de plantio próprio, e, consequentemente, a 

diminuição da prática de atividades físicas (COIMBRA JR. et al., 2005; CALDAS, 2010, 

TAVARES, 2010).  

Estas condições socioeconômicas são enfrentadas como um agravo para a saúde dessa 

população, mas conseqüências provocadas por esta carência também colocam em risco a vida 

e qualidade de vida. Nos último anos, as doenças e agravos não transmissíveis (DANT) tem 

apresentado um aumento significativo, por um conjunto de fatores, principalmente ao estilo 

de vida. Obesidade e sobrepeso, exemplos de DANT observados entre populações indígenas, 

que são caracterizados pelo acúmulo de gordura corporal (BRASIL, 2004). O surgimento 

destes agravos entre os indígenas está associado a  alta ingestão calórica, sedentarismo, 

consumo de alimentos industrializados, entre outros.  

Além dos agravos inerentes à presença de sobrepeso e obesidade, morbidades 

associadas a tais práticas também influenciam na saúde dos indígenas, como o surgimento e 

inserção de casos de hipertensão arterial (TAVARES et al., 2013).  
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A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é apontada como um problema que afeta 

grande parte da população mundial, sendo assim um problema de saúde pública com baixa 

taxa de controle (SBC, 2010). Bresan (2015) explica que informações sobre a HAS nos 

indígenas ainda são muito escassas, o que dificultaria compreender a dimensão e proporção da 

doença, mas que em alguns estudos realizados nos últimos anos pode-se encontrar um 

aumento significativo nos níveis tensionais em povos indígenas em contato com não-

indígenas. Em um estudo recente, Souza Filho et al. (2015) reuniu em uma revisão sistemática 

21 artigos, da década de 70 a 2014, sobre hipertensão arterial e fatores de risco, que 

abordavam diversas etnias e aldeias. Numa análise sobre os resultados, os autores constataram 

que, apesar de quase metade dos artigos não revelarem hipertensão nos indígenas, a outra 

metade identificou além dos diagnosticados, um aumento significante dos riscos que os levam 

a obter a doença. Isto pode ser observado no estudo realizado por Tavares em 2005 com os 

Suruí, uma população indígena habitante de terras no Estado de Rondônia, onde a hipertensão 

arterial apresentou-se como um problema agravante e crescente à saúde local (TAVARES, 

2010). Foram 251 indígenas estudados e tais dados coletados foram comparados a um estudo 

de 1989 com o mesmo grupo indígena. Tal estudo revela que a Pressão Arterial Sistólica 

(PAS) e a Pressão Arterial Diastólica (PAD), quanto os dados antropométricos como peso, 

estatura e prega cutânea tricipital de 2005 superaram as médias quando comparadas com 

valores de 1989. Ou seja, a população indígena estudada em 1989 possuía valores de PAS e 

PAD abaixo das médias. Isto é retratado como reflexo do seu instável perfil socioeconômico, 

relacionados ao cotidiano e que interferem significativamente no processo saúde-doença. 

O Diabetes Mellitus (DM) também é outro agravo encontrado entre indígenas e, assim 

como a hipertensão, também foram constatados inserção e agravo desta morbidade ao longo 

dos anos em diversas tribos.(COIMBRA JR. e SANTOS, 2001; COIMBRA JR. et al., 2005). 

Relatos podem ser encontrados em estudos realizados a partir da década de 70 (OLIVEIRA et 

al., 2011 e COIMBRA JR. e SANTOS, 2001). Os grupos indígenas estudados em um relato 

de 1970 foram os Capirunas e Palikures, a qual constatou-se a presença de apenas dois 

indivíduos com glicemia capilar em jejum acima de 200 mg/dL, no total de 192 glicemias 

coletadas (VIEIRA FILHO, 1977 apud OLIVEIRA et al., 2011). Em um estudo mais atual, 

observa-se a presença também do DM na aldeia Jaguapiru, que abrange as etnias Guarani, 

Kaiowá e Terena, com uma população de 5.727 pessoas. De 606 indígenas participantes da 

http://publicacoes.cardiol.br/consenso/2010/Diretriz_hipertensao_associados.pdf�
http://www.scielosp.org/pdf/csp/v31n2/pt_0102-311X-csp-31-02-00331.pdf�
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https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/2/?ui=2&ik=e698d84931&view=att&th=151491c209c61243&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_ihho8by11&safe=1&zw&saddbat=ANGjdJ-u9mMTNXfL27fWS5AsvrJ86EAa9uurKUG8FccbNuChvfYLfJI-_xzRnLQlnOCk8EdrsU9GqY2lEq0b6y9ngyR00n5J7AVdqsxpPn8MqML2WntjTLEw49X04Mc1fg_Ul0bh65hasQ753uLgeGqrYIHw6Pep1JhtshXFD9wbqIWMJHfEjVbQiWrdsj7rIJB9tc7Z0QYKIU6SrLfd5ex7OZSVRW5M4pYTbhjDfoDX8NtZZ9BuZ8_8HbISSLfNh5wmjHk8Cf5L0YyZ5ajDPj2XRqqKzlTTbrj-uUfOGJUfe-Hv8eUiHHP2zMYEGmmpyCrS7vTcGFNnlo6f3jvZTAJFQZPo_qTA75VrXoVyEY6wgIslkvIYTfIHo44jlObf2kfzy4zSL8BUX8Og3_MzeRTwK2G8VHWvJ2qdzFqkDeHOjTiX1aMMx-nTJ9xIvHRsOKRZBDC67946QKcj9xcGSPVfmapC6HL9cO6VYepzbJPosMLAhr1wE1lDM5mFrDmbByB8E7aaTLIG_GVQlixO_R54kW6w31psKzUcXoNGRO10wWwSSgRG_vux9EmGqLV8FovYwil5JTuwF-Uhz19AkoyI-PqV3e0wiPxSaIwjqMHUwMtFi697zMIWcQ3gNSkaSWTQviptIR7Aw8nOOjbZ�
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pesquisa, 15 apresentavam DM previamente diagnosticada, 12 participantes receberam o 

diagnóstico de DM durante o estudo e 67 tiveram glicemia de jejum alterada (glicemia capilar 

de 100 a 125 mg/dL) (OLIVEIRA et al., 2011). Essa comparação retrata uma marcante 

mudança no agravo e surgimento dessa doença, que compromete a saúde e subsistência dos 

indígenas. 

Tais agravos são característicos em adultos, porém a saúde infantil também está 

comprometida, que através da má ou ausência de alimentação é prejudicada pela anemia e 

desnutrição protéico-energética (COIMBRA JR. e SANTOS, 1991 e 2001). No I Inquérito 

Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas, é retratada a elevada prevalência de 

desnutrição e déficit de estatura para idade em menores de 5 anos, sendo a anemia um 

importante fator que acarreta em quadros clínicos piores. Em adultos, a prevalência deste 

déficit é maior entre mulheres na idade reprodutiva (COIMBRA JR. et al., 2013). Este 

panorama demonstra a necessidade de ações específicas para tais demandas, assim como a 

necessidade de implementação de serviços que atuem diretamente nas questões políticas e 

socioeconômicas destas populações indígenas.  

Evidentemente, as DANT são consideradas um problema de saúde pública para os 

povos indígenas no Brasil, mas não são as únicas. Podemos observar ainda alta frequência de 

doenças infecciosas nestas populações, tais como tuberculose e malária, caracterizando 

significativamente o perfil epidemiológico destes povos. Diversos autores ressaltam que a 

tuberculose é uma doença preocupante entre os povos indígenas (COIMBRA JR. e SANTOS, 

2001; GARNELO et al., 2003; ESCOBAR et al., 2003), haja vista que já foi causa principal 

de depopulação de tribos/grupos indígenas (COIMBRA JR. e SANTOS, 2001). A malária, 

outra morbidade infecciosa, apresenta-se como uma parasitose de relevância inquestionável, 

estando diretamente relacionada aos impactos ambientais e socioeconômicos, tornando os 

indígenas alvos e com alto risco para a vida. No Programa Nacional de Prevenção e Controle 

da Malária (PNCM), destaca-se ser um sério problema a ser resolvido em áreas indígenas, 

principalmente tribos em constantes migrações e os sujeitos à precariedade, seja no trabalho 

ou moradia (BRASIL, 2003). A prevalência maior de infectados em tais doenças é na 

Amazônia Legal, que corresponde a uma área que engloba nove estados brasileiros: Amapá, 

Acre, Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e oeste do Maranhão. 

Estes estados integram a Amazônia, e sua maioria compreende a região Norte do Brasil, 
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comportando mais de 400.00 indígenas, localizados em áreas de risco ou endêmica (IBGE, 

2012). 

Assim como malária e tuberculose, a presença de DST na saúde indígena também está 

cada vez mais preocupante. Alguns autores retratam a presença do vírus da imunodeficiência 

humana (HIV), Aids (Acquired Immunodeficiency Syndrome) e sífilis em diversas tribos e 

etnias (NÓBREGA et al., 2015; SANTOS et al., 2010), com isso, estratégias específicas tem 

sido implementadas a fim de controlar e prevenir a infecção (NÓBREGA et al., 2015; 

SANTOS et al., 2010). E mesmo com a dificuldade de notificação e subnotificação de muitos 

casos, estes agravos mantém-se a níveis consideráveis (SANTOS et al., 2010), tornando 

essencial uma melhor assistência, para captação e acesso aos serviços de diagnóstico e 

tratamento e, consequentemente, fiscalização do prognóstico. Coimbra Jr e Santos (2001) 

confirmam estas informações referentes às doenças infecciosas e transmissíveis, 

compreendendo aos altos fluxos migratórios dos indígenas, assim como a inserção no 

mercado de trabalho ligado a mineração e garimpo. 

Ainda assim, esta crescente e incalculável relação com não-indígenas influencia em 

questões sociais que perpassam a saúde do corpo, afetando o psíquico e espiritual. Alguns 

estudos questionam transtornos psíquicos em indígenas, alertando para a existência e 

disseminação de casos em muitas tribos, acarretando em impactos diretos no contexto social 

(COIMBRA JR. e SANTOS, 2001; POZ, 2000; OLIVEIRA e LOTUFO NETO, 2002). Em 

um estudo de Poz (2000), são relatados diversos casos de suicídios, que funcionam como 

reação em cadeia, onde famílias sempre tentam suprir a perda repetindo a fatalidade. Coimbra 

Jr e Santos (2001) complementam afirmando ser o caso de inserção de muito indígenas à 

depressão, drogadição e alcoolismo. 

Tais características do perfil epidemiológico dos povos indígenas devem ser 

analisados, considerando as práticas sociais, ambientais e de subsistência que influenciam na 

saúde de cada indivíduo. Neste caso, a instabilidade de território e/ou a falta de manutenção 

do espaço (condições sanitárias) caracterizam fatores de riscos primordiais para a transmissão 

de doenças relacionados a coletividade, direta ou indiretamente, por vetor ou contato, água ou 

solo contaminado, assim como outros que caracterizam (ou descaracterizam) ao longo do 

tempo o perfil  epidemiológico da população indígena, refletindo no processo saúde-doença. 
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3.2 POLÍTICAS BRASILEIRAS VOLTADAS À SAÚDE INDÍGENA 

A saúde dos povos indígenas sempre representou um desafio às autoridades, assim 

como a articulação das especificidades étnicas e culturais desta população às questões 

políticas e burocráticas. As mudanças na saúde indígena foram diversas ao longo do século 

XX (BRASIL, 2002b). A partir do reconhecimento de cidadania e autonomia dos povos 

indígenas, frente a Constituição da República Federativa do Brasil em 1988, o olhar e atenção 

aos direitos começaram a ser notados com o diferencial que estas demandas necessitavam, 

representando um grande marco para o início de ações implementadas voltadas para saúde 

indígena (BRASIL, 1988 e 2002b).  

A gestão da saúde indígena que, a partir de 1999, ficara sob responsabilidade da 

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), trouxeram bons feitos à realidade da época. A 

PNASPI, formulada em 1999, foi implementada frente a necessidade de atender a tais 

especificidades étnicas e culturais (BRASIL, 2002a e 2002b). Para que esta política fosse 

definida foram realizados debates e discussões, com a participação de lideranças e 

organizações indígenas, a fim de organizar uma rede de serviços de atenção básica de saúde. 

O serviço de saúde, articulado com o SUS e estruturado com seus princípios e diretrizes, 

estipularia uma estratégia com o propósito de atender especificamente as comunidades 

indígenas, preferencialmente dentro das áreas indígenas. 

A PNASPI tem como propósito:  

 

“garantir aos povos indígenas o acesso à atenção integral à saúde, de acordo 
com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, contemplando a 
diversidade social, cultural, geográfica, histórica e política de modo a favorecer a 
superação dos fatores que tornam essa população mais vulnerável aos agravos à 
saúde de maior magnitude e transcendência entre os brasileiros, reconhecendo a 
eficácia de sua medicina e o direito desses povos à sua cultura” (BRASIL, 2002b). 

 

Para que tal propósito fosse atendido, foram estabelecidas diretrizes como forma de 

orientar a definição dos instrumentos voltados para a ação dos serviços à saúde indígena. 

Estas diretrizes tem como objetivo atender demandas articulando o planejamento, 

implementação, avaliação e controle das ações nas redes de prática em saúde.  
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A PNASPI trouxe como proposta o Sistema de Informações de Atenção à Saúde 

Indígena (SIASI), o qual contemplaria o acompanhamento das informações referente a saúde 

dos indígenas, tais como nascimento, óbitos, morbidades, imunização, produção de serviços, 

recursos humanos e infraestrutura. O SIASI também representa um serviço de análise e 

avaliação dos fatores condicionantes e determinantes de saúde, pois, muitos dados não eram 

registrados, tornando precário e insuficiente o estudo e compreendimento da saúde indígena 

(SOUSA et al., 2007). 

Frente a necessidade de organizar os serviços de atuação da FUNASA, foram criados 

os DSEI. Os DSEI, unidades de organização de serviços que articulam questões sanitárias à 

prestação da assistência em saúde, utilizam o SIASI como forma de registrar dados precisos, 

por meios de articulações para a captação e acesso dos indígenas aos serviços de saúde. 

Atualmente existem 34 DSEI no Brasil e, para que estes fossem implementados, fora 

necessário avaliar geograficamente a distribuição das comunidades indígenas em todo 

território nacional. Este método é essencial, pois visa atender as comunidades de acordo com 

a sua proporção e localização. Na figura 1, há a representação dos DSEI no Brasil, sendo 

representado no mapa em números as localizações e em cores a abrangência de cada unidade. 

Ao lado, são enumerados de acordo com a numeração do mapa os nomes de cada DSEI e a 

localização, segundo estado. Algumas unidades, como no DSEI Xavantes, visam atender a 

determinadas etnias, mas também há distritos, como de Alagoas/Sergipe, que, apesar de ser 

uma única unidade, atende os dois estados e as comunidades residentes nesta localização 

(BRASIL, 2002b). 
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Figura 1 - Localização dos DSEI no Brasil. 

 
Fonte: FUNASA, 2005. 

 

 

Cada DSEI possui Pólos-Bases vinculados. Estas instituições estão responsáveis pela 

cobertura sanitária das aldeias, normalmente localizada dentro das comunidades ou no 

município de referência. Atualmente, são 351 pólos-base em todo território nacional, que têm 

o intuito de servir como primeira referência para as EMSI, atendendo demandas locais, a nível 

de atenção básica (BRASIL, 2002b e 2016). Os pólos-base localizados dentro das terras 

indígenas realizam atividades propostas para Posto de Saúde, tais como imunização, 

capacitação e atualização para AIS, coleta de material para exames, entre outros. Já os pólos-

base localizados nos municípios de referência não realizam tais atividades, estes funcionam 

como apoio técnico e administrativo das EMSI, como armazenamento de materiais, 

investigação epidemiológica, planejamento de ações e outros (BRASIL, 2016). 

A prestação de serviços dos Pólos-base são específicos e voltados para a atenção 

básica. E é importante ressaltar que, quando essa assistência não é suficiente para atender a 

demanda de saúde dos indígenas, estes deverão ser referenciados para unidades de 

complexidade de acordo com a necessidade do paciente (média a alta), garantidos como 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_saude_indigena.pdf�
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forma de assegurar o acesso integral, respeitando suas particularidades étnicos-culturais 

(BRASIL, 2002b). 

No fluxograma de atendimento a saúde indígena também estão previstas situações 

onde observamos a necessidade de uma assistência e cuidados específicos de saúde, porém 

sem a obrigatoriedade de estar em ambiente hospitalar; esta opção é possível com a Casa de 

Apoio à Saúde do Índio (CASAI). A CASAI é uma unidade preparada para atender pacientes 

referenciados da média e alta complexidades, a qual visa acolher, alojar e alimentar pacientes 

e acompanhantes, durante o processo de recuperação a saúde. Na permanência das pessoas, a 

CASAI deve prestar assistência de enfermagem 24 horas por dia, assim como marcações de 

consultas ou exames, assistência farmacêutica e auxílio do retorno de pacientes em alta aos 

seus lares. É importante a CASAI estar vinculada com seu respectivo DSEI de referência, 

assim como o DSEI às unidades de média a alta complexidade, para que esta articulação com 

as redes de saúde do SUS esteja operante e preparada para atender as demandas da população 

indígena, além daquelas da população local não indígena (BRASIL, 2002b). 

Para que estes serviços de assistência à saúde indígena sejam prestados conforme a 

PNASPI, é necessário obter profissionais aptos e capacitados, que conheçam riscos e 

demandas,  viabilizando assegurar a assistência adequada ao contexto local (COIMBRA JR. 

et al., 2005). Para isto, a proposta da PNASPI é a organização de EMSI. Como em todas as 

ordens de organização e prestação de serviços desta política, a presença e participação direta 

de integrantes indígenas é imprescindível; para isso, foi proposta a implementação de AIS e 

agentes indígenas de saneamento (AISAN). Os AIS e AISAN são indígenas residentes de 

aldeias, que recebem a cobertura de unidades de saúde propostas pela PNASPI. Os indígenas 

recebem uma capacitação e certificação que os habilitam a atuar como agentes, preparados 

para participar, de acordo com suas competências e habilidades, do serviço de atenção básica 

dos membros de sua comunidade e proximidades (BRASIL, 2005). 

Além dos agentes indígenas, as EMSI devem ser compostas por enfermeiros, médicos, 

dentistas, auxiliares e técnicos em enfermagem. Outros profissionais, como engenheiros, 

assistentes sociais, educadores, antropólogos e outros,  também atuam nas unidades de acordo 

com a necessidade da população e unidades de saúde. O número, qualificação e perfil dos 

profissionais das equipes são estabelecidos de acordo com o planejamento detalhado de 

atividades, considerando: o número de habitantes, a dispersão populacional, as condições de 

acesso, o perfil epidemiológico, as necessidades específicas para o controle das principais 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/agentes_indigenas_introdutorio.pdf�
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endemias e o Programa de Formação de Agentes Indígenas de Saúde a ser definido conforme 

a diretriz específica desta política. 

A atribuição dos profissionais é definida segundo áreas e segmentos a qual estará 

inserida. Como exemplo do manual de pré-natal e puerpério ou caderno de atenção à saúde do 

trabalhador, são áreas do cuidado que estabelecem atribuições específicas aos profissionais de 

saúde de acordo com sua formação, seja enfermeiro, médico ou técnicos. Na atenção básica, o 

respaldo do profissional enfermeiro é deferido através das atribuições específicas da Política 

Nacional de Atenção Básica (PNAB), as quais definem práticas e técnicas a serem realizadas 

no campo de atuação. Apesar da divulgação da PNAB em 2012, não há atribuições do 

enfermeiro definidas quanto a prática em saúde indígena, porém há especificidades relatadas, 

por exemplo, sobre o acompanhamento de enfermagem em comunidades Ribeirinhas 

(BRASIL, 2012).  

Na saúde indígena, de acordo com PNASPI, a atribuição do enfermeiro se consolida 

dentro da realidade das EMSI, em um trabalho voltado para a atenção básica e 

multidisciplinar. As atribuições do enfermeiro em uma EMSI devem atender o propósito da 

PNASPI, de modo a suprir demandas respeitando as especificidades da população indígena. 

Tais atribuições, na atenção básica de saúde indígena, são praticadas em pólos-base, postos de 

saúde de referência ou DSEI.  

 

 

3.3 ATRIBUIÇÕES DO ENFERMEIRO NA SAÚDE INDÍGENA 

O levantamento bibliográfico, realizado em bases científicas, obteve diferentes 

resultados de acordo com o agrupamento de descritores. No agrupamento G1, “enfermagem 

AND Brasil AND saúde de populações indígenas”, foram encontrados 9 artigos, sendo 2 

selecionados por contemplarem a atribuição do enfermeiro, conter artigo completo e não ser 

repetido. No agrupamento G2, “enfermagem AND atenção primária à saúde AND saúde de 

populações indígenas”, apenas 1 artigo foi encontrado e, também, selecionado por contemplar 

os critérios de inclusão. E no agrupamento G3, “atenção primária à saúde AND saúde de 

populações indígenas”, 27 artigos foram encontrados, porém apenas 3 artigos foram 

selecionados para integrar a pesquisa de acordo com os critérios. Os artigos selecionados 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2007000400013&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt&userID=-2�
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2007000400013&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt&userID=-2�
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2007000400013&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt&userID=-2�
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2007000400013&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt&userID=-2�
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2007000400013&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt&userID=-2�
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2007000400013&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt&userID=-2�
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2007000400013&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt&userID=-2�
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também foram utilizados para aprimorar a pesquisa. A partir da bibliografia utilizada para 

compor o artigo, houve a seleção e análise daqueles que tivessem relação à temática. Destes, 4 

foram selecionados, caracterizados pelo grupamento B.  

Os artigos foram organizados de acordo com os agrupamentos de descritores e por 

ordem de localização. Os dados foram analisados de acordo com análise descritiva. Após 

leitura e análise dos artigos selecionados na pesquisa, os dados foram sistematizados em uma 

tabela, organizados segundo autores, título, ano, periódico e objetivo principal. 

Quadro 1: Resultados da Pesquisa Bibliográfica. 

Objetivos  Periódico 

ou Editora 

Ano de 

Publicação 

Título do Artigo  

 

Autores 

G1 

Relacionar valores 

constitutivos de 

campo de 

enfermagem do 

Brasil, com uma 

análise 

antropológica das 

relações atuais da 

enfermagem na 

assistência prestada 

aos povos 

indígenas. 

Editora 

Fiocruz. 
2014 De improvisos e 

cuidados: a saúde 

indígena e o campo 

da enfermagem  

Silva, C. D. 

Descrever a 

percepção dos 

profissionais de 

saúde em relação 

aos fatores da 

Revista 

Latino- 

-americana de 

Enfermagem. 

2013 Fatores da cultura 

Kaingang que 

influenciam o 

cuidado para o 

idoso: o ponto de 

Rissardo, L. K.; 

Moliterno, A. 

C. M.; Borghi, 

A. C.; Carreira, 

L. 
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cultura Kaingang 

que influenciam a 

realização de 

práticas de saúde, 

com os anciãos 

neste grupo. 

vista do 

profissional de 

saúde. 

G2 

Compreender as 

práticas de cuidado 

dos profissionais de 

saúde que assistem 

os idosos Kaingang. 

Revista 

Brasileira de 

Enfermagem. 

2014 Práticas de cuidado 

ao idoso indígena - 

atuação dos 

profissionais de 

saúde. 

Rissardo, L. K.; 

Alvim, N. A. 

T.; Marcon, S. 

S.; Carreira, L. 

G3 

Descrever a 

experiência de um 

serviço de saúde 

especializado no 

atendimento a 

pacientes indígenas. 

Saúde e 

Sociedade. 

2014 A experiência de 

um serviço de 

saúde especializado 

no atendimento a 

pacientes 

indígenas. 

Pereira, E. R.; 

Biruel, E. P.; 

Oliveira, L. S. 

S.; Rodrigues, 

D. A.  

Aprender 

interpretações 

indígenas sobre 

ações de vacinação 

e doenças por elas 

evitadas. 

História, 

Ciências, 

Saúde - 

Manguinhos. 

2011 Aspectos 

socioculturais de 

vacinação em área 

indígena 

Garnelo, L. 

Analisar a natureza 

da intervenção em 

saúde na área 

Fundação 

Oswaldo 

Cruz. 

1998 Contato interético, 

perfil de saúde e 

doença e modelos 

Weiss, M. C. 

V. 
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Indígena Enawene-

Nawe. 

de intervençäo 

mínima: o caso dos 

enawenê-nawê, 

Mato Grosso. 

B 

Relatar a 

experiência vivida 

em assistir a 

população 

indígena no interior 

do Rio Grande do 

Sul (RS) - Brasil. 

Revista 

Eletronica 

Semestral de 

Enfermeria. 

2004 Sendo Enfermeira 

de Índios - Relato 

de experiência 

sobre o cuidar do 

índio no sul do 

Brasil. 

 

Marroni, M. A., 

Mancussi e 

Faro, A.C. 

 

Conhecer, a partir 

do olhar dos 

profissionais de 

saúde, como se 

processa o cuidado 

à saúde de uma 

comunidade 

indígena Tremembé 

em Itarema (CE). 

Revista 

Saúde 

Coletiva. 

2011 Cuidado à saúde da 

comunidade 

indígena 

Tremembé: olhar 

dos profissionais de 

saúde. 

 Nascimento, F. 

F.; Oliveira, E. 

N.; Nunes, J. 

M.; Gubert, F. 

A.; Ximenes 

Neto, F. R. G.; 

Vieira, N. F. C. 

Conhecer como os 

indígenas Pankararu 

percebem sua 

situação de saúde. 

Revista 

Brasileira de 

Enfermagem. 

2012 Promoção da saúde 

da comunidade 

indígena Pankararu. 

Oliveira, J. W. 

B.; Aquino, J. 

M.; Monteiro, 

E. M. L. M. 

Compreender o 

processo saúde-

doença em áreas 

Revista 

Brasileira de 

Enfermagem. 

2003 Enfermagem para 

os povos indígenas: 

aplicação de 

Silva, N. C.; 

Gonçalves, M. 

J. F.;  Lopes 
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indígenas com 

alunos de graduação 

em estágios 

curriculares. 

diretrizes 

curriculares. 

Neto, D.  

Fonte: elaboração própria. 

 

 

3.3.1 RESULTADOS 

Dos artigos selecionados, sete são de profissionais enfermeiros, outros são 

compostos por autores médicos, historiadores ou nutricionistas. Todos os artigos possuem 

abordagem qualitativa e descritiva, sendo cinco com pesquisa de campo, abrangendo 

entrevista com profissionais da saúde, e três relatos de experiência. Todos os artigos retratam 

a atuação da enfermagem inserida no contexto de EMSI, em constante articulação com outros 

profissionais da saúde.  

Silva (2014) apresenta em seu artigo, capítulo de um livro, reflexões acerca do 

trabalho da enfermagem e concepções de saúde designadas de acordo com saberes 

biomédicos ou indígenas. O estudo objetiva analisar historicamente o campo da enfermagem 

às ações instituídas atualmente pelos profissionais nos cuidados com a população indígena, 

através de uma revisão sistemática, somando-se aos relatos de experiência. O artigo se refere 

às ações dos profissionais da saúde e nos relatos de experiência há citação de contato com 

indígenas de etnia Munduruku, do Alto Tapajós (Pará). 

Os artigos de Rissardo et al. (2013) e Rissardo et al. (2014) foram elaborados na 

aldeia Faxinal, localizada no Paraná, com a etnia Kaingang. O primeiro tem como objetivo 

descrever a percepção dos profissionais o que, de acordo com a cultura da tribo, influencia no 

serviço de saúde da equipe. Neste, os autores destacam que características indígenas diferem 

das não-indígenas podendo causar estranhamento nos profissionais, mas que esta percepção 

deve servir para articular diretamente nas ações de saúde voltadas para o cuidado integral. O 

segundo artigo tem como objetivo conhecer práticas em saúde executadas pelos profissionais 

voltadas para indígenas idosos. Os autores deste artigo retratam os relatos dos profissionais, 
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através das entrevistas, as dificuldades e os enfrentamentos vivenciados pela equipe de saúde 

na realidade da cultura Kaingang. 

O artigo de Pereira et al. (2014) tem como objetivo descrever a experiência do 

ambulatório especializado no atendimento à saúde indígena da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP), localizado na cidade de São Paulo (SP). Os autores apresentam os relatos 

de experiência dos profissionais da equipe de saúde que compõem este ambulatório. 

Somando-se a isso, o trabalho destaca para a importância da inserção de alunos de graduação 

da área de saúde para conhecer e aprender sobre o atendimento diferenciado e práticas 

específicas voltadas para esta atuação de acordo com a área cursada. Não são especificadas 

etnias no atendimento e interação com os profissionais e alunos. 

Já o estudo de Silva et al. (2003), traz em um relato de experiência as vivências e 

perspectivas do estágio curricular de alunos da graduação de enfermagem e medicina. Neste 

internato rural, os alunos tem oportunidades únicas de aprender e compreender o contexto da 

EMSI, que tem como um dos principais objetivos “refletir sobre as atuais atribuições do 

enfermeiro na atenção à saúde indígena, visando redefinir os papéis dessa categoria na 

promoção da saúde indígena”. As atividades são desenvolvidas em diversos municípios no 

Amazonas, como Lábrea, Parintins, Nova Olinda do Norte, Autazes e Manicoré. No estudo, 

não são retratadas etnias, pois as experiências foram vivenciadas de acordo com o pólo-base 

ou CASAI que cada aluno era designado. 

O artigo de Pereira et al. (2014) é um relato de experiência sobre o Ambulatório do 

Índio, localizado na cidade de São Paulo (SP), que objetiva descrever sobre o cotidiano e 

vivências deste Ambulatório, através dos relatos de profissionais e dos pacientes e familiares, 

assim como a reflexão da importância de universitários para o aprimoramento de 

conhecimento científico e cultural. Neste estudo, os autores destacam que a atenção básica no 

acolhimento do índio e família deve servir como base para posterior encaminhamento ao 

serviço especializado, neste sentido, a CASAI mostra-se uma importante articuladora dos 

fatores que influenciam no psicológico e espiritual dos indígenas. Não são especificadas 

etnias, porém há o relato de um indígena da etnia Xavante. 

O artigo de Garnelo (2011) relata a experiência vivenciada pela autora frente a 

prestação de cuidado ativo das equipes de saúde do DSEI do Alto Rio Negro. Tem como 
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objetivo analisar as interações entre profissionais da saúde e indígenas de etnia Baniwa 

durante a promoção de vacinação nas aldeias. 

Weiss (1988) objetiva com seu estudo analisar a natureza das intervenções em saúde 

realizadas na etnia Enewane-Nawe, localizada na aldeia Enewane-Nawe, em Mato Grosso. 

Além disso, Weiss propõe um modelo de intervenção mínima, a qual os profissionais de 

saúde limitam suas ações de acordo com a necessidade do indígena, garantindo a atenção 

primária à saúde, assegurando especificidades étnico-culturais. 

O estudo de Marroni e Mancussi e Faro (2004) é um relato de experiência que 

aborda a vivência que a autora obteve enquanto enfermeira de posto de saúde, localizado 

dentro de uma aldeia indígena. Sua atuação era realizar ações de saúde, através das visitas 

domiciliares aos indígenas pertencentes da etnia Kaingang, localizados na área indígena 

Guarita, no Rio Grande do Sul. O relato destaca as condições de vida e sobrevivência dos 

indígenas Kaingang, assim como os enfrentamentos encarados pelos enfermeiros e a 

constante necessidade de articulação de saberes  científicos e culturais. 

O artigo de Nascimento et al. (2011) trata-se de trabalho de campo realizado com 33 

profissionais da saúde, sobre a prestação da assistência ao indígena, utilizando abordagens 

sobre EMSI, uso de insumos específicos, aproximação e contato e outros. O artigo estuda a 

experiência de profissionais inseridos na atenção básica e terciária e um representante da 

gestão de saúde do município de Itarema, em Fortaleza. Os profissionais prestam assistência 

aos indígenas da etnia Tremembé, da região distrital Almofala. Como objetivo, este trabalho 

almejou conhecer os processos de cuidados prestados ao grupo indígena local, a partir da 

percepção dos profissionais de saúde. 

O artigo de Oliveira et al. (2012), que tem como objetivo conhecer a percepção dos 

indígenas sobre a sua própria saúde, traz uma perspectiva diferente ao evidenciar relatos que 

servem como uma avaliação ao serviço de saúde prestado aos indígenas. Os relatos de 25 

indígenas da etnia Pankararu, da aldeia Pankararu, localizada no Pernambuco, constituíram 

este trabalho, que indiciou inúmeras denúncias ao descaso e precariedade nos serviços de 

atenção básica à saúde. 

Os artigos selecionados estão divididos em duas temáticas dentro da atuação da 

enfermagem, sendo enfrentamentos e dificuldades e ações e cuidados em saúde. A temática 



31 

 
ações e cuidados em saúde corresponde ao maior número de artigos (n=6), abordando 

assuntos como intervenção mínima ou incentivo de medicina tradicional, ações da EMSI, 

propostas para melhoria da assistência, entre outros. E a temática enfrentamentos e 

dificuldades, estão artigos (n=4) que abordam sobre a atuação da enfermagem e EMSI, 

desafios e experiências.  
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

A atuação dos profissionais da enfermagem junto à população indígena é caracterizada 

como um desafio constante e imutável. Como visto, as práticas em saúde são implementadas 

com ações que necessitam de colaboração coletiva e multidisciplinar. Porém, o que perpassa 

por todas as ações ou estratégias a serem praticadas são a compreensão e o respeito por 

costumes e cultura das mais diversas etnias indígenas do Brasil.  

Pereira et al. (2014) e Nascimento et al. (2011) retratam para um aumento significativo 

de indígenas acessando os serviços de saúde, que é marcado pela mudança no perfil 

epidemiológico, consequentemente influenciando no processo saúde-doença desta população. 

Porém, o contato crescente e constante com outros povos e outras culturas pode influenciar 

nas formas tradicionais dos povos indígenas lidarem com enfermidades, tais como o uso de 

plantas e ervas, rituais e espiritualidades (PEREIRA et al. 2014). Para Silva et al. (2003) estas 

retratações podem resultar em uma atribuição primordial do enfermeiro, que caracteriza em 

compreensão ampliada do processo saúde-doença que a população indígena vem sofrendo e 

sua específica atuação em conjunto com tais necessidades. 

Silva et al. (2003) reconhecem que a atenção básica intervém diretamente nas ações 

que promovem a melhoria da qualidade de vida, caracterizando em importante fator para a 

enfermagem, tendo em vista a necessidade de assistência de promoção e prevenção a saúde 

destes povos. Pereira et al. (2014) também consideram a atuação da enfermagem de extrema 

relevância na saúde indígena, porém relata diversas dificuldades nas inúmeras realidades 

vivenciadas.  

As dificuldades enfrentadas pelos profissionais da saúde, principalmente os da 

enfermagem, simbolizam uma realidade que Silva (2014) retrata ao reproduzir que a 

enfermagem e o papel das enfermeiras são resumidos a improvisos. Tais improvisos que 

podem ter sentidos opostos, ou seja: positivo, representando uma superação da profissão nas 

dificuldades enfrentadas, ou negativo, representando uma realidade em que a profissão sofre 

em colocar em prática uma atuação limitada e com incerteza da efetividade. Porém, Silva et 

al. (2003) apostam que tais enfrentamentos podem representar momentos de aprendizagem 

que são particulares pela necessidade do “atendimento diferenciado”. 
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O atendimento diferenciado é caracterizado como a necessidade de promover ações de 

cuidados compreendendo os aspectos culturais e específicos de cada etnia indígena. Isto é 

notável no relato de Rissardo et al. (2013) ao destacarem que o atendimento é mediado por 

AIS nas consultas de enfermagem devido a diferença de língua (idioma) falada. Isto pode 

representar uma dificuldade ao analisar, por exemplo, o contexto de uma EMSI com poucos 

AIS ou no constrangimento de retratar, precisamente, o que um paciente apresenta em seu 

quadro clínico. Rissardo et al. (2014) destaca que, para que este distanciamento ou 

dificuldades sejam reduzidos, é importante a inserção dos profissionais na cultura e atividades 

da realidade que a equipe está inserida. Em seu relato, os profissionais mantêm bom 

relacionamento com a população, por participarem de atividades promovidas pela 

comunidade indígenas, como rituais, jogos e bailes. Com isso, forma-se um vínculo e cria-se 

confiança para melhor articular nos saberes populares e saberes científicos nas ações em 

saúde. 

Este vínculo, que incentiva e proporciona a articulação entre os saberes, também é um 

importante fator que os autores estudados defendem e encorajam (RISSARDO et al., 2013 e 

2014; PEREIRA et al., 2014; WEISS, 1988; NASCIMENTO et al., 2011; SILVA et al., 

2003). Para eles, esta é uma forma de valorizar e preservar a cultura indígena, que vem 

sofrendo inúmeras influências externas. Porém, mesmo com incentivos e estratégias 

implementadas, de acordo com relatos dos indígenas Pankararu (OLIVEIRA et al., 2012), 

nota-se a presença de fatores que impossibilitam esta articulação, como a alta rotatividade dos 

profissionais e a falta de organização no atendimento às necessidades dos índios. Somando-se 

a isto, Garnelo (2011) evidencia que há dificuldades políticas, que perpassam à restrita 

atuação dos enfermeiros para a efetiva intervenção na saúde indígena. A autora retrata que são 

inúmeras as dificuldades em articular as propostas programadas para a assistência em saúde, 

como exemplo, no caso de campanhas vacinais, algumas licitações, autorizações para 

locomoção e condicionamento de insumos representam parte dos problemas enfrentados pelas 

equipes, que acabam afetando diretamente na saúde do índio e no relacionamento 

profissional-usuário. 

Para que estes problemas sejam enfrentados de forma menos conflituosa e destrutiva, 

Nascimento et al. (2011) e Rissardo et al. (2013) incentivam a participação dos profissionais 

em movimentos indigenistas, assim como a movimentação interna entre os profissionais, para 
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buscarem melhorias das condições de trabalho e, consequentemente, qualidade e  expectativa 

de vida dos indígenas. 

Apesar das dificuldades administrativas e políticas existentes na assistência em saúde, 

é possível observar que a enfermagem também enfrenta muita resistência por parte dos 

indígenas na prestação de cuidados. Nascimento et al. (2011) relatam que há muita rejeição na 

vacinação, Pereira et al. (2014) retratam a dificuldade das equipes de saúde em manter os 

indígenas nos serviços terciários, Rissardo et al. (2013) surpreendem ao relatar o descuido das 

famílias com indígenas idosos, mas que pode estar relacionada a um modo cultural de lidar 

com os mais velhos. Assim, a atuação da enfermagem necessita de muita articulação e 

educação em saúde com os indivíduos. 

Os enfrentamentos são comuns e, para minimizar impactos no saber lidar com o 

diferente, é necessário que os profissionais desenvolvam competências culturais. E estas 

competências, segundo o autor, podem ser estimuladas com a inserção de estudantes de 

graduação em pólos-base ou CASAI junto a EMSI (PEREIRA et al., 2014). E esta inserção 

também é incentivada por Nascimento et al. (2011), que propõem repensar o currículo dos 

ensinos médio e superior, visando estimular e fortalecer a atuação da enfermagem neste 

contexto. Silva et al. (2003) complementam afirmando que é importante conhecer a política 

(PNASPI) e descreve em seu relato que as experiências dos alunos nos campos de estágio 

inseridos em aldeias indígenas tem apresentado resultados satisfatórios e positivamente 

surpreendente. 

Além disso, alternativas para mudar o perfil do profissional da saúde inserido na 

atenção à saúde do indígena do Brasil estão sendo implementadas de forma a beneficiar todos 

os assistidos. Projetos de formação técnica e superior estão inserindo e incentivando, com 

apoio de programas do governo, os índios nestes ensinos, voltados a conhecimentos 

específicos da profissão, como medicina, enfermagem, técnicos ou auxiliares, em conjunto 

com a atenção diferenciada que o próprio indígena possui em sua experiência pessoal (CIR, 

2016). Esta ação é de extrema importância, pois visa reduzir problemas como 

incompatibilidade profissional-paciente, assim como a alta rotatividade. 

Inserir alunos, indígenas ou não-indígenas, nas vivências é uma proposta positiva à 

formação de profissionais e à prática de suas atribuições, mas também significa grande ganho 



35 

 
para os usuários do sistema de saúde. A visita domiciliar é uma das atividades propostas nos 

estágios curriculares e caracteriza em uma atribuição dos profissionais de enfermagem, em 

especial o enfermeiro, que oportuniza o aprimoramento do conhecimento acerca das aldeias e 

suas reais necessidades. Desta forma, favorece a captação de informações para elaboração de 

cuidados e dinâmicas de prestação da assistência, com a finalidade de melhor direcionamento 

das ações em saúde com a equipe (RISSARDO et al., 2014). Apesar do relato de Silva et al. 

(2003) sobre dificuldade dos profissionais na captação e registro sobre saúde dos indígenas, 

confirma-se que esta ação de inserção poderia auxiliar e trazer melhores perspectivas nas 

avaliações em saúde.  

Em um relato de Rissardo et al. (2013), nota-se a necessidade desta atuação fora das 

unidades de saúde, pois possibilita ao enfermeiro criar planos assistenciais frente às 

especificidades de cada família, e isto é perceptível no relato sobre a EMSI limitar 

determinados cuidados apenas a um indivíduo, sem observar o contexto social na 

comunidade. Um exemplo que os autores relatam é sobre os cuidados que idosos indígenas da 

etnia Kaingang recebem de seus familiares. Enquanto os adultos saem para trabalhar e buscar 

alimentos, os idosos cuidam e passam ensinamentos culturais às crianças. Independente do 

seu estado físico e mental, eles devem cumprir este papel social e a família intervêm 

minimamente em cuidados ou prestação de cuidados que os idosos venham a necessitar, como 

no caso de acamados ou deficientes. Logo, além da educação em saúde, uma atribuição que a 

equipe teve a necessidade de desenvolver através das visitas domiciliares foram os planos 

assistenciais voltados ao contexto familiar deste grupo social. 

Isso pode ser observado também nas consultas de enfermagem e puericultura, a qual 

são citados por Silva (2014). A autora revela em seu relato que a quantidade de crianças para 

atendimento no posto de saúde da aldeia Munduruku sempre era superior ao de adulto, com 

queixas e busca por medicamentos para doenças como verminoses, diarreias e problemas 

respiratórios. Neste caso, a enfermeira do posto de saúde sempre atuava com conscientização 

e educação em saúde após os procedimentos necessários. Com isso, a enfermeira atribui o 

sucesso dessas práticas à ausência de morte infantil por qualquer doença, desde a sua chegada 

à aldeia. Neste contexto, a autora caracteriza tais cuidados específicos, que visam as 

“mudanças” de hábitos, um mal necessário.  
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Algumas características culturais dos indígenas retratam agravos à saúde que são 

fatores de risco principais para desenvolvimento de doenças, como fogueiras, uso 

compartilhado de seringas para tatuagens, descarte de fezes e urina indiscriminadamente, 

entre outros. Rissardo et al. (2013) retrata a dificuldade do enfermeiro e equipe em articular 

uma prática muito comum na cultura Kaingang, como fogueiras dentro das moradias. 

Destaca-se no relato a difícil tentativa de articular esta prática à educação em saúde sobre 

prevenção de agravos respiratórios, porém visando sempre preservar tais práticas culturais, 

mesmo sendo muito difícil. Silva (2014) diz que pequenas mudanças como andar calçado, não 

tomar banho, evacuar ou urinar nos rios são ações necessárias, que vão fazer significativa 

mudança no contexto epidemiológico, mas que certamente impactarão na cultura. 

Estes impactos, segundo Rissardo et al. (2013), pode retratar uma tentativa de 

submissão do indígena ao não indígena, que é visto como detentor do saber e da cura. Isto, 

consequentemente, revela a diminuição do empoderamento e controle social dos indígenas. 

Por isso, os autores consideram a necessidade dos profissionais em ouvir e tentar atender as 

demandas da população ao invés de tentar impor o conhecimento biomédico. Para isso, 

Nascimento et al (2011) dizem que capacitar e estimular a educação permanente nos 

profissionais é algo que proporciona melhor relacionamento e, consequentemente, o 

atendimento e prestação de cuidados. Pereira et al. (2014) também incentivam essa prática, 

tendo em vista que isso trará ao profissional uma postura de negociador, a qual o 

gerenciamento das ações dependerá desta harmonia entre profissional e usuário. Rissardo et 

al. (2013) também complementam afirmando que não capacitar dificulta  a compreensão das 

necessidades, reduz o vínculo e trazem danos diretos a saúde dos povos. 

Nascimento et al. (2011) relatam que esse incentivo relacionado a educação 

permanente é um importante fator que estimulam os profissionais a trabalharem com 

satisfação e produtividade, porém Garnelo (2011) diz que são muitos os fatores que 

desestimulam os profissionais da saúde, incluindo os enfermeiros. Segundo a autora, 

desestabilidade política, falta de valorização e condições de trabalho precárias são alguns dos 

problemas que os profissionais encontram na prestação de cuidados da saúde indígena.  

Tais problemas não são citados nos outros artigos, o que dificulta compreender a 

realidade dos enfermeiros, porém outras informações auxiliam a identificar dificuldades que o 

serviço de saúde indígena ainda se apresenta e, consequentemente, o desrespeito com os 
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profissionais da enfermagem. Apenas os artigos de Rissardo et al. (2013) e Rissardo et al. 

(2014) referem-se a jornada de trabalho do enfermeiro, sendo 40 horas semanais, referente a 

EMSI com apenas 2 enfermeiras e 2 auxiliares de enfermagem no Polo base estudado. 

Nascimento et al. (2011) abordam em seu estudo uma EMSI composta apenas com 1 

enfermeira e 2 auxiliares de enfermagem. Marroni e Mancussi e Faro (2004) também relata 

que em uma equipe de dois postos de saúde haviam apenas 1 enfermeira e 2 auxiliares de 

enfermagem. Estas realidades demonstram a sobrecarga de trabalho e responsabilidade do 

profissional enfermeiro nas aldeias.  

Neste sentido, observa-se também que a falta de profissionais no cotidiano da equipe 

prejudica não só a atuação efetiva e completa dos enfermeiros, como a saúde dos povos 

indígenas (OLIVEIRA et al., 2012). Isto pode ser observado em um estudo que diz que o 

médico da equipe comparece apenas 1 dia da semana para atendimento à população 

(MARRONI E MANCUSSI E FARO, 2004). Logo, a falta do profissional médico, 

possivelmente em diversos momentos, outros profissionais acabam tendo que executar ações 

que não são suas competências, sobretudo em regiões mais distantes dos centros urbanos.  

Desta forma, o enfermeiro na saúde indígena se configura dentro da atenção básica 

numa perspectiva de conquistas e lutas, possuindo subsídios para a prestação da assistência 

em saúde. Entretanto esta realidade também permite observar fragilidades na articulação e 

execução da política e em ações que implementam o cuidado em saúde da população 

indígena. 
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5 CONCLUSÃO 

Neste estudo foi possível conhecer as atribuições dos profissionais da enfermagem, 

que estão inseridos na atenção primária à saúde dos indígenas do Brasil. A revisão de 

literatura mostrou que o atendimento do enfermeiro junto à equipe deve ser diferenciado e que 

respeitem especificidades étnico-culturais, a fim de reduzir danos do contato interétnico. A 

partir dos artigos encontrados, é perceptível a importância para que tais profissionais 

conheçam e estudem a etnia a ser atendida pela EMSI. Tais ações são primordiais para o 

aprimoramento do atendimento e implementação dos cuidados em saúde, de acordo com 

demanda e reais necessidades. 

Muitas características do perfil epidemiológico dos indígenas apontam para o agravo 

de diversos prejuízos à saúde. A incessante entrada de indígenas nos serviços de saúde 

significa que, apesar do crescente número de doenças surgindo e se agravando ao longo do 

tempo a saúde, os indígenas estão conseguindo encontrar meios para reverter essa situação. 

Com isso, torna-se essencial o enfermeiro articular com a equipe e incentivar ações de 

captação para acesso e continuidade dessas pessoas na atenção básica. Tal competência deve 

ser aprimorada de acordo com o contato e vínculo com chefes das etnias. As ações de saúde 

também podem ser negociadas, de forma a tornar mais acessível os cuidados, proporcionando 

a articulação entre os saberes científicos e indígenas. Tal articulação proporciona ao 

enfermeiro a oportunidade de conhecer novos saberes e incentivar o uso das práticas naturais. 

É primordial que o enfermeiro respeite e incentive. As crenças também contribuem com um 

papel fundamental na manutenção da saúde física, psíquica e espiritual.  

Como visto, a equipe que conhece e tem vínculo com o indígena obtém resultados 

satisfatórios e retorno positivo na avaliação dos serviços prestados. Para isso, o enfermeiro, 

que atuará com uma equipe multidisciplinar, na atenção básica, deve procurar obter uma 

postura de incentivador da educação permanente. Esta atitude estimulará a equipe atualizar 

conhecimento e promover maior interação no sentido de aprimorar o olhar holístico sobre a 

saúde do índio. 

Ações de promoção à saúde como visitas domiciliares e grupos educativos dentro ou 

fora das unidades de saúde são primordiais para a aproximação e aprimoramento de vínculo. 

A educação em saúde também tem papel fundamental na saúde indígena. Apesar do cuidado 
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em não interferir significativamente nos aspectos culturais, o enfermeiro deve atentar às 

práticas que podem ocasionar riscos a saúde e tentar articulá-las para que o impacto não seja 

grande. Além disso, atuar na educação em saúde auxilia a sanar dúvidas e questionamentos 

dos indivíduos, estimulando a promoção e prevenção à saúde. 

Estas ações também devem estar presentes nas consultas de enfermagem e 

puericultura, a qual toda atenção e sensibilidade deverão estar focadas em captar informações 

que auxilie ao prescrever cuidados ou encaminhar a outros profissionais. A consulta de 

enfermagem aos idosos é um fator importante na identificação de fatores que agravem a sua 

saúde, tendo em vista o papel social que esse idoso representa dentro da família indígena. 

Logo, identificar fatores preocupantes, sensibilizar e orientar a família e buscar coletivamente 

uma solução para esses problemas devem caracterizar uma competência que o enfermeiro 

deve desenvolver. Na puericultura, com os altos riscos e índices de desnutrição e doenças 

diarreicas em crianças, deve-se atentar a sinais e sintomas indicativos, orientar familiares e 

acompanhar exaustivamente o crescimento e desenvolvimento, a fim de evitar complicações 

piores. 

Em diversos momentos das ações de enfermagem, o enfermeiro poderá deparar-se 

com dificuldades que o impossibilitarão de colocar em prática suas atividades, como a 

dificuldade de compreensão do idioma, momentos de práticas espirituais, aspectos culturais 

ou até mesmo a recusa do serviço. Estes impasses podem ser reduzidos com a ajuda do AIS 

que, além de pertencer a aldeia a qual o serviço de saúde está inserido, auxilia na 

compreensão da língua falada, interpretação dos acontecimentos da aldeia e articulação na 

prestação de cuidados. 

Por isso, a inserção de universitários nos serviços de saúde de atenção básica aos 

indígenas também é de extrema importância, pois auxilia no desenvolvimento de 

competências culturais, que tendem a ser incentivadas, estimuladas e aprimoradas com 

posterior contato com os grupos. Essa imersão dentro da realidade da EMSI proporciona ao 

futuro profissional a experiência de conhecer o atendimento diferenciado e de ter o contato 

com diferentes etnias e línguas indígenas, pois essa sensibilidade permitirá ao aluno atuar com 

interesse e valorização. 
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Assim, conclui-se que a enfermagem na saúde indígena é um campo rico de 

abordagens e atuações. O enfermeiro inserido na realidade de EMSI dos serviços de atenção 

básica enfrenta desafios constantes, porém detém de meios que o subsidie no atendimento 

diferenciado e integral. Reconhecer, respeitar e preservar especificidades culturais indígenas 

são as competências primordiais e que transformam o trabalho e ações do enfermeiro. Ainda 

são escassas informações sobre questões trabalhistas do enfermeiro, mas espera-se que este 

trabalho esclareça e desperte o interesse sobre a temática. 
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