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O DNA indígena de Putira Suikiri carrega a memória da vivência de seus 

antepassados, conforma sua identidade e molda sua essência.  

Carrega também saberes e crenças que não têm a comprovação da razão, 

mas a ciência do viver, os quais possibilitam que há milênios nós, indígenas, 

convivamos respeitando a diversidade de vidas e ajudando a preservar  

um rico bioma indispensável à existência das espécies.  

Esse caráter, ao mesmo tempo em que marca nossa força  

e capacidade de suplantação, desvela nossa vulnerabilidade  

ante a sanha da cobiça e do egoísmo.  

É preciso, pois, respeito pelos povos da floresta  

e principalmente por quem nos acolhe: a natureza. 

 

Putira Suikiri (Diomedia Teixeira). 

 

 



 
 

 

RESUMO 
 

Introdução: Esta pesquisa originou-se da vivência da pesquisadora como 
enfermeira coordenadora de uma instituição pública de acolhimento a 
indígenas na região do Alto Rio Negro. O convívio multiétnico e multicultural 
naquela instituição expunha distintas concepções de saúde e de doença por 
parte dos acolhidos. A motivação profissional associada ao interesse no caráter 
humano do cuidar a partir da alteridade levou ao interesse pelo estudo da ética 
da alteridade em Emmanuel Lévinas. Objetivos: Compreender o mundo-da-
vida do povo Tukano, partindo de suas concepções de saúde e doença, sob o 
pressuposto da Alteridade em Emmanuel Lévinas; descrever as concepções de 
saúde e doença desse povo associadas à alteridade e suas contribuições para 
os ajustes das práticas profissionais e o atendimento das necessidades e 
especificidades de saúde dos povos indígenas; construir uma proposta de 
intervenção em saúde, em consonância com as concepções indígenas de 
saúde e de doença, a partir da experiência de escuta dos indígenas. 
Metodologia: estudo qualitativo, do tipo descritivo-exploratório e de 
metodologia fenomenológica. Resultados: dos colaboradores, 28,2% foram de 
homens e 71,8% de mulheres. A maioria era casada e a escolaridade era o 
ensino médio completo. Mais de dois terços ou 67% moram em casa de 
alvenaria com captação de água do rio Negro e esgotamento dos dejetos em 
fossa séptica. Dos discursos, as principais unidades de significação que 
emergiram foram trabalho, “benzimento” e vacinação. Discussão: saúde e vida 
se confundem com trabalho. Apesar de residirem em área urbana, os 
colaboradores da pesquisa demonstraram forte vínculo com a terra, o território 
e os recursos para prevenir e tratar doenças. Os colaboradores ressaltaram o 
baixo fornecimento ou a falta de medicamentos, além do atraso nas consultas e 
a demora no atendimento como os principais problemas a serem resolvidos 
pelos gestores de saúde. Considerações finais: a alteridade e a ética nos 
relacionamentos entre indígenas e profissionais de saúde se constituem em um 
caminho a ser trilhado na busca da integralidade, equidade e humanização do 
atendimento.  
 
Palavras-chave: Saúde de populações indígenas. Medicina tradicional. 
Serviços de saúde do indígena.  

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: Research originated from the researcher's experience as a nurse 

coordinator of a public institution hosting the Indians in the Upper Rio Negro 

region. The multiethnic and multicultural coexistence in that institution exposed 

different conceptions of health and disease on the part of the sheltered people. 

The professional motivation associated with the interest in the human character 

of caring from the otherness led to interest in the ethics of otherness from 

Emmanuel Levinas. Aim: To understand the world-of-life Tukano people, from 

their conceptions of health and disease, under the assumption of Alterity from 

Emmanuel Levinas; describe the concepts of health and disease that people 

associated with otherness and their contributions to the adjustments of 

professional practice and meet the health needs and specificities of indigenous 

peoples; construct a health intervention proposal, in line with the indigenous 

conceptions of health and disease, based on the listening experience of the 

indigenous people. Methodology: qualitative, descriptive and exploratory study 

and phenomenological methodology. Results: 28.2% of the participants were 

men and 71.8% women. Most were married and had completed high school. 

More than two thirds or 67% live in brick houses with water catchment of the 

Rio Negro and depletion of waste in septic tank. From the speeches, the main 

meaning units that emerged were work, “blessing” and vaccination. 

Discussion: health and life are confused with work. Despite living in an urban 

area, the research collaborators demonstrated a strong bond with land, territory 

and resources to prevent and treat disease. Participants highlighted the low 

supply or lack of medicines, delayed consultations and delayed care as the 

main problems to be solved by health managers.Final considerations: 

Otherness and ethics in relationships between indigenous and health 

professionals constitute a path to be pursued in the search for integrality, equity 

and humanization of care. 

Keywords: Health of indigenous populations. Traditional medicine. Indigenous 
health services. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Resumen 
 

Introducción: Esta investigación se originó a partir de la experiencia del 
investigador como enfermera coordinadora de una institución pública que 
recibe a los indígenas en la región del Alto Río Negro. La convivencia 
multiétnica y multicultural en esa institución expuso diferentes concepciones de 
salud y enfermedad por parte de las personas protegidas. La motivación 
profesional asociada con interés en el carácter humano de cuidar de la otredad 
llevó al interés en el estudio de la ética del otredad en Emmanuel Lévinas. 
Objetivos: comprender el mundo de la vida de la gente Tukano, a partir de sus 
concepciones de salud y enfermedad, bajo el supuesto de Alteridad en 
Emmanuel Lévinas; describir las concepciones de salud y enfermedad de estas 
personas asociadas con la alteridad y sus contribuciones a los ajustes de las 
prácticas profesionales y la satisfacción de las necesidades y especificidades 
de salud de los pueblos indígenas; construir una propuesta de intervención de 
salud, en línea con las concepciones indígenas de salud y enfermedad, 
basadas en la experiencia de escuchar a los pueblos indígenas. Metodología: 
estudio cualitativo, descriptivo y exploratorio y metodología fenomenológica. 
Resultados: 28.2% de los participantes fueron hombres y 71.8% mujeres. La 
mayoría estaban casados y habían terminado la escuela secundaria. Más de 
dos tercios o el 67% viven en casas de ladrillo con la cuenca del río Negro y el 
agotamiento de los residuos en el tanque séptico. Los discursos, las principales 
unidades de significado que surgieron fueron trabajo, "bendición" y vacunación. 
Discusión: salud y vida se confunden con el trabajo. Aunque viven en zonas 
urbanas, los colaboradores de la investigación demostraron fuerte vínculo con 
la tierra, el territorio y los recursos para prevenir y tratar la enfermedad. Los 
empleados destacaron la baja oferta o la falta de medicamentos, además de la 
demora en las consultas y la atención como los principales problemas a 
resolver por los gestores sanitarios. Consideraciones finales: la otredad y 
ética en las relaciones entre los profesionales de salud y indígenas constituyen 
un camino a seguir en la búsqueda de integralidad, equidad y humanización de 
la atención. 
 
Palabras clave: Salud de las poblaciones indígenas. Medicina tradicional 
Servicios indígenas de salud. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Motivação 

 

Esta pesquisa constitui-se em um construto desde a vivência da 

pesquisadora como graduanda em Enfermagem, passando posteriormente por 

sua especialização em Promoção da Saúde pela Universidade Federal 

Fluminense (UFF) e pela experiência profissional adquirida nas salas vermelha e 

pediátrica do setor de emergência de um grande hospital público, bem como em 

duas maternidades e em um hospital de Geriatria e Gerontologia, todos na cidade 

do Rio de Janeiro. Posteriormente, a pesquisadora retornou às suas origens na 

região amazônica, assumindo a coordenação da assistência de enfermagem de 

uma instituição pública de acolhimento a indígenas no noroeste do Estado do 

Amazonas, na região do Alto Rio Negro, na tríplice fronteira Brasil-Colômbia-

Venezuela. Tal retorno levou ao aprofundamento nos estudos no cuidado 

humanizado e diferenciado na temática indígena, inscrevendo-se no Curso de 

Especialização em Saúde Indígena pela Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP), do qual obteve o título de especialista. 

Naquela instituição de acolhimento eram recebidos indígenas das 

distintas etnias - 26 no total - que habitavam e ainda habitam a região, os quais lá 

se encontravam realizando tratamentos de saúde que não demandavam 

internação hospitalar ou em convalescência.  

O marcante convívio multiétnico e multicultural naquela instituição 

acolhedora expunha as distintas concepções de saúde e de doença dos 

acolhidos, a partir das quais eles atribuíam crenças em práticas e costumes que 

resultavam na preservação e manutenção saudável do corpo e do espírito ou no 

enfraquecimento e consequente adoecimento de ambos.  

Tal convívio possibilitou à enfermeira compreender as distintas 

concepções de saúde e de doença, as quais encontram fundamentos na 

perspectiva de mundo, no significado do território, na constituição da estrutura 

social e nos modos de relações individuais e coletivas com os planos físico e 

espiritual. E se expressam nas crenças, saberes e recursos da Medicina 
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tradicional indígena, praticada por pajés, ervateiros, benzedeiras, raizeiros e 

parteiras. 

No cotidiano das práticas assistenciais de saúde, a enfermeira e sua 

equipe se viam diante de eventuais questionamentos dos acolhidos, relacionados 

aos conceitos de saúde e de doença e à incongruência do modelo biomédico com 

o da Medicina tradicional indígena, que se contrapunham e muitas vezes 

retardavam ou dificultavam o início ou a continuidade do tratamento. Como 

exemplo, a frequente recusa de vítimas masculinas de ofidismo em compartilhar 

ambientes comuns com mulheres no período menstrual, fundamentados na 

crença de que tal condição tanto a tornava vulnerável quanto acentuava a 

vulnerabilidade deles, tornando ambos suscetíveis à ação de seres cosmológicos 

maléficos.  

Manejar essas situações suscitava da enfermeira sensibilidade e 

flexibilidade e a levava a aprofundar seus conhecimentos sobre o modus operandi 

de ambas as medicinas, concernentes às distintas concepções de saúde e de 

doença, aos modos de avaliação, à formulação do diagnóstico, à instituição do 

tratamento e à obtenção e interpretação da cura. 

Buscar solucionar os impasses e resolver os dilemas decorrentes 

daquela incongruência usualmente exigia o cotejo e a articulação de ambos os 

modelos, quando então emergiam dúvidas profissionais acerca da melhor 

abordagem para aqueles impasses e dilemas, para os quais não havia diligente 

solução construída e negociada, porque questões de ordem técnico-científica 

eram perpassadas e usualmente confrontadas com questões ético-profissionais. 

A elaboração do cuidado requer a consideração das múltiplas 

dimensões do ser humano, contudo, o modelo assistencial biomédico vigente 

ainda não está aberto às relações inter ou transdisciplinares, em que articulações 

e interações de distintas disciplinas nessas perspectivas ainda não se configuram 

no atendimento das complexidades humanas por saúde. A complexidade do 

cuidado para e com o Outro necessita da empatia e do olhar fraterno; do toque 

que não busque o domínio, mas que respeite a diversidade humana. 

Desse modo, acolher e tratar levando em conta as necessidades e 

especificidades indígenas constitui-se em um desafio, em razão das diversas 

dificuldades a serem suplantadas: na educação e formação profissional, no 



21 

 

predomínio técnico-científico, nas relações estabelecidas como consequência da 

implantação das políticas públicas de saúde, nas relações intersetoriais e na 

administração dos recursos disponíveis. 

Portanto, acolher e tratar mais que requer suplantar óbices, na medida 

em que suscita sensibilidade e flexibilidade para atender às necessidades 

humanas que se apresentam no momento do atendimento nas unidades de 

saúde, onde empatia, diálogo e admissibilidade da alteridade são recursos 

humanos essenciais ao fenômeno relacional. Naquele momento e naqueles 

lugares esses recursos são intensos e requerem muito mais que conhecimento 

técnico-científico, habilidade e destreza, pois envolvem o senso de dignidade a 

partir do reconhecimento de alteridade e do predomínio da Ética. 

 

1.2 O envolvimento com a fenomenologia 

 

Os fenômenos que emergem do existente e das relações humanas, 

que são percebidos de forma única pelo homem e que extrapolam o simples uso 

da linguagem como modo de comunicação, abarcando tudo mais que não é dito, 

mas é comunicado, são reflexos do pensar, ser, estar e existir humanos, ou seja, 

dos aspectos que marcam a singularidade humana e avivam sua subjetividade.  

A motivação já descrita da enfermeira, associada a um interesse desde 

cedo na profissão em imprimir caráter humano ao cuidar, considerando o princípio 

da alteridade, levou ao interesse pelo estudo do cuidado transcultural de 

Madeleine Leininger e o da ética da alteridade, fundamento da filosofia de 

Emmanuel Lévinas. Ao mesmo tempo, percebia em si a necessidade de 

frequentar um grupo acadêmico que aprofundasse estudos nesta temática, tendo 

sido acolhida com carinho e respeito por todos os participantes do Núcleo de 

Filosofia, Saúde e Educação Humanizada, liderado pela Profª. Dra. Rose Mary 

Costa Rosa Andrade Silva, da Escola de Enfermagem Aurora de Affonso Costa, 

da Universidade Federal Fluminense (UFF).  

Dessa forma, a enfermeira passou a ter contato com a fenomenologia 

de Edmund Husserl e de Maurice Merleau-Ponty. No entanto, optou e obteve 

apoio da líder do referido Núcleo para construir seu projeto de pesquisa 
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fundamentado na filosofia levinasiana, a qual, numa primeira fase, foi influenciada 

pela fenomenologia de Husserl e de Heiddeger. 

A fenomenologia é uma forma de fazer filosofia, uma vez que objetos, 

imagens, atos e sentimentos que se mostram à consciência são analisados a 

partir da experiência vivida e problematizados para que ganhem sentidos 

possíveis e sejam constituídos como conhecimento. Segundo Husserl, a 

experiência se realiza no mundo da vida (Lebenswelt), tal como uma pré-ciência a 

partir da qual se constroem o pensamento científico e o conhecimento; um “[...] a 

priori dado com a subjetividade transcendental” (HUSSERL, 2002, p. 32). Falar de 

saúde e de doença em contextos indígenas é falar de significações e 

ressignificações de fenômenos relacionados ao mundo da vida, no qual tudo tem 

significado e ganha sentido, na medida em que a intencionalidade da consciência 

dá sentido a tudo. Desse modo, o início do conhecimento é um “voltar às coisas 

primeiras” para captar a sua essência a partir dos fenômenos que a compõem.  

Entretanto, a essência do fenômeno requer a redução fenomenológica 

ou “epoché”, que tem por método questionar o senso comum, desvinculando o 

fenômeno de construções teóricas, tentativas de definições e compreensões, para 

captar os diferentes sentidos e formas atribuídos, que reflitam tal essência a partir 

da experiência do vivido. 

O surgimento do outro à consciência, como um desconhecido 

constitutivo de um mundo, impassível de compreensão e ao mesmo tempo 

passível de ser desvelado, leva o Eu ao movimento “em direção a”, sem que algo 

garanta que o Outro possa ser reduzido ao Mesmo (ao Eu). 

As concepções de saúde e doença do povo Tukano derivam do seu 

mundo da vida, o qual se fundamenta na lógica de um mundo relacional do 

homem com a natureza na totalidade, na qual estão incluídos os seres que 

habitam os planos terreno e cósmico. 

Foi justamente a possibilidade da influência dessas concepções no 

cuidado em saúde, na interface profissionais-clientes, que levou a enfermeira à 

filosofia de Emmanuel Lévinas, para quem a ética é a filosofia primeira e a 

alteridade o princípio para os relacionamentos humanos. 
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1.3  Apresentando o povo Tukano 

  

A história oficial nas Américas tem início com a chegada dos 

exploradores e colonizadores europeus no final do século XV, a partir do qual 

grandes civilizações pré-colombianas e outras populações ameríndias passaram 

por influentes e marcantes alterações de suas sociedades, suas culturas, seus 

modos de produção e distribuição de bens. 

De acordo com Oliveira e Freire (2006), o território brasileiro teria sido 

ocupado por migrações humanas há mais de 12 mil anos. A expansão para 

ocupar toda a faixa litorânea a partir do Baixo Amazonas, indo ao que hoje é o 

Maranhão e daí até São Paulo, por onde se estendeu para toda a região Sul do 

país, teve origem na confluência do Rio Madeira com o Rio Amazonas (NOELLI, 

1996 apud OLIVEIRA; FREIRE, 2006).  

Ribeiro (1995) atesta que os povos Tupis, que habitavam a região 

amazônica, deram início à sua Revolução Agrícola extraindo da planta da 

mandioca, a maniva, o ácido cianídrico nela existente, possibilitando, dessa 

forma, o consumo dessa raiz. Além dela, cultivavam outras espécies vegetais 

como o milho, a batata-doce, o cará, o feijão, o amendoim, o urucu, o guaraná, a 

pimenta, a erva-mate e o algodão, entre outras. Tais práticas, segundo Ribeiro 

(1995), os distinguiam de povos pré-agrícolas e lhes proporcionavam fartura 

alimentar, complementarmente à caça e à pesca.  

Essa oferta natural e a possibilidade de produção determinavam a 

construção do aldeamento, a fixação dos grupos à terra e a estruturação da 

sociedade a partir de cacicados (OLIVEIRA; FREIRE, 2006), onde todos 

indistintamente cumpriam funções na produção em prol de si e da sociedade, pois 

os bens e recursos eram considerados comunitários. Apenas os caciques ou 

tuxáuas e os pajés não participavam desse esforço, em razão das funções 

bastante específicas e representativas.  

Ainda de acordo com Ribeiro (1995), naquela época e naquelas 

sociedades não havia divisão social nem, consequentemente, mobilidade social 

ou subordinação, o que para o autor explicaria os indígenas não terem se 

organizado como sociedades estatais, bem como não terem se submetido à 

escravidão. 
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A etnia indígena Tukano habita a região do Alto Rio Negro desde antes 

da chegada dos europeus, juntamente com outras etnias indígenas, compondo 

95% da população nos dias de hoje, cujas multietnicidade e multiculturalidade são 

características marcantes, haja vista a existência de 26 etnias distintas que falam 

idiomas oriundos dos quatro troncos linguísticos regionais: Tukano Oriental, 

Aruak, Maku e Ianomâmi 

No século XVIII, os Tukanos eram localizados - e ainda hoje o são - 

nas calhas dos rios Papuri, Tiquié e Querari, tributários do rio Uaupés, integrante 

da Bacia do Alto Rio Negro, um dos principais afluentes do rio Amazonas, quando 

começaram a travar contato com militares portugueses e religiosos carmelitas. 

Estes foram os que desbravaram aquelas terras do noroeste do Amazonas em 

busca de mão de obra indígena escravizada para o trabalho no baixo rio 

Amazonas (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2017). Desde então, as relações 

entre as culturas indígena e não indígena foram marcadas pela posse do corpo e 

da força de trabalho indígena, como resultado do domínio imposto pelo maior 

poderio bélico e tecnológico do colonizador europeu de então. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Figura 1 - Bacia do Alto Rio Negro, noroeste do Amazonas-Brasil 

 

 
 Fonte: Instituto Socioambiental (2017). 

 

 Enquanto cerca de 20 mil indígenas foram aprisionados até meados 

daquele século, um grande contingente morreu devido às epidemias de varíola e 

de sarampo que se alastraram pela região (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 

2017). 

 Na segunda metade do século XVIII, por ordem do Marquês de 

Pombal, os religiosos carmelitas foram substituídos na administração de algumas 

das aldeias locais por colonos civis e militares, mas a exploração permaneceu e 

muitas revoltas indígenas ocorreram (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2017). 

 Em meados e na segunda metade do século XIX, alternaram-se 

religiosos carmelitas, capuchinhos e franciscanos na evangelização dos indígenas 

naquela região e na repressão e exploração de sua força de trabalho para o 

extrativismo. Muitos nativos foram aprisionados e escravizados por mercadores e 

vendidos em Belém e Manaus. Ainda assim, as revoltas indígenas continuaram a 

ocorrer, inclusive a Cabanagem, que teve início na então Província do Grão-Pará 
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e chegou até o Alto Rio Negro. Expedições militares foram enviadas à região e 

sufocaram essa e outras rebeliões indígenas (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 

2017). 

 Esse período também foi marcado pelo êxodo de indígenas para 

Manaus, instados pelo governo da então Província do Amazonas, que deles 

precisava para o trabalho na construção da cidade e na incipiente extração de 

látex para a fabricação da borracha (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2017).  

 A região do Alto Rio Negro no final do século XIX e início do século XX 

foi palco do domínio de religiosos franciscanos, os quais reduziram os abusos de 

comerciantes e patrões e controlaram o comércio de produtos locais entre 

indígenas e comerciantes, ao mesmo tempo em que tentaram acabar com as 

atividades dos pajés, desacreditando-os. Demonstraram menosprezo pela cultura 

e modo de pensar dos indígenas, procurando acabar com suas manifestações 

culturais. Revoltas e protestos indígenas motivaram a saída dos franciscanos 

(INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2017). 

 Os salesianos começaram a chegar a partir de 1914, bem organizados 

para a missão naquela região. Como estratégia e com o fito de evangelizar e 

educar nos moldes de então, fundaram escolas em regime de internato, 

frequentadas por crianças indígenas, as quais aprendiam o modo de pensar e de 

agir do colonizador. Dessa forma, estenderam o controle à educação, além de 

manterem e ampliarem ações de saúde (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2017). 

 Ainda naquele início de século, a fase áurea do ciclo da borracha 

resultou em um fluxo migratório de nordestinos para a Amazônia e a partir da 

década de 70 o projeto de integração da região ao cenário nacional tomou corpo 

com a abertura de estradas. Isso resultou uma segunda onda de migração. Na 

década seguinte, a descoberta de ouro atraiu garimpos clandestinos e 

mineradoras interessadas também em outros minérios, impulsionando a 

população e trazendo questões tais como a ocupação de terras indígenas 

(INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2017). 

 Os Tukanos praticavam e ainda praticam a pesca e a agricultura de 

subsistência, secular atividade econômica naquela região, além da confecção de 

peças de artesanato e ornamentos em madeira (sorva), fibras (arumã) e argila.  
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  Sua sociedade se constituiu a partir de matrimônios exógamos, cujos 

descendentes seguem a linhagem paterna. Outrora as famílias constituídas 

habitavam grandes malocas comunais. Hoje em dia as habitações são individuais 

por família. 

  Compartilham os mitos de criação do mundo e dos seres humanos 

com outros povos que falam o Tukano Oriental, os quais, de acordo com o 

mesmo mito, têm um ancestral humano específico.  

 É a etnia mais numerosa – 5.731 indivíduos, segundo o censo 2014 da 

Secretaria de Saúde Indígena (SESAI) (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2017), 

que fala o Tukano Oriental. Parte dos Tukanos da atualidade fala sua língua 

original, transmitida pela tradição oral de seus antepassados e parte deles fala 

também o português. 

 Além das terras tradicionalmente ocupadas à beira dos rios, grande 

parcela habita a sede do município de São Gabriel da Cachoeira.  

 Muitas influências ocorreram do contato com os colonizadores, entre 

elas a criação de uma consciência de cidadania e, por conseguinte, de direitos e 

de deveres nos moldes de organização da sociedade ocidental.  

 O contato com os religiosos influenciou a percepção de mundo, na 

medida em que parte da população indígena não mantém exclusivamente sua 

crença tradicional sobre a origem do mundo, pois hoje exerce sua espiritualidade 

com base em práticas religiosas nas igrejas católica e evangélica.  

 Como consequência do estreitamento do vínculo da cultura indígena 

com a do colonizador, indígenas, mesmo aldeados, comercializam seus produtos 

da colheita, da caça e da pesca na cidade, de onde também obtêm produtos 

industrializados, tais como alimentos, equipamentos eletroeletrônicos, ferramental 

diverso para o trabalho no campo e veículos de transporte (automóveis e 

motocicletas no caso dos sediados; barcos a motor no caso dos aldeados). 

 Ainda como resultado desse estreitamento de vínculo, na educação as 

escolas indígenas de ensino fundamental e médio, tanto nas comunidades quanto 

na sede do município, ensinam a cultura e a linguagem tradicionais, bem como as 

demais disciplinas da grade curricular nacional; as escolas federal e estadual de 

formação técnica ministram cursos voltados para o mercado de trabalho 
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locorregional; a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) oferece alguns 

cursos de graduação nas áreas humana e tecnológica. 

 

 1.3.1 Sobre as concepções de vida, de saúde e de doença do povo 

Tukano  

  

Para os Tukanos, bem como para a maioria das sociedades indígenas 

daquela região, o corpo e o espírito humanos se originam da natureza, com ela se 

relacionam, nela influenciam e por ela são influenciados. A natureza se configura 

na indissociabilidade das dimensões física e etérea e desse modo vem sendo 

passada às gerações mediante a tradição cultural da oralidade e de ritos e 

práticas milenares.  

A concepção de vida humana resulta das relações primordiais entre as 

forças dos seres da dimensão física - o mundo terreno -  e da dimensão etérea - o 

mundo cósmico. A saúde e a doença advêm, respectivamente, das fases de 

equilíbrio e desequilíbrio entre aquelas forças. Logo, as concepções de saúde e 

de doença indígenas levam em conta as relações entre todos os seres de ambas 

as dimensões, incluídos os humanos, cujos modos de se relacionarem e de se 

comportarem individual ou coletivamente com os Outros determinam a promoção 

e a manutenção da saúde ou o advento de doenças. Segundo Barbosa (2014), 

“[...] esta consideração é imprescindível para que possamos entender o processo 

saúde-doença sob a ótica indígena” (BARBOSA, 2014, p. 3). Essa crença basilar 

é assimilada, ambientada, apropriada e compartilhada há milênios nos diversos e 

distintos contextos socioculturais indígenas.  

Acerca das concepções de vida, saúde e doença, ressalte-se que a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1998 elaborou e apresentou um 

questionário sobre qualidade de vida, a ser aplicado em grandes ensaios, no qual 

ampliava o conceito de saúde, considerando-o como o completo bem-estar físico, 

mental, social e espiritual (OMS 101ª SESSÃO DA ASSEMBLEIA MUNDIAL DE 

SAÚDE apud FLECK, 2000). Essa perspectiva encontra-se em consonância com 

a origem e concepção de saúde e doença indígena, uma vez que ambas se 

originam, respectivamente, do equilíbrio e do desequilíbrio do homem com as 

dimensões física e etérea e estão relacionadas ao meio no qual ele se insere. Tal 
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perspectiva, fundamentada na sensibilidade individual e coletiva indígena para a 

necessidade de harmonia do homem com o mundo da vida, guarda perfeita 

relação com a complexidade humana e com o conceito de saúde da OMS, 

contrapondo-se aos demais pensamentos que a dicotomizam nos planos físico e 

espiritual.  

Não obstante, constata-se como resultado do contato mais estreito e 

recente dos indígenas com os demais integrantes da sociedade nacional a 

incorporação das formas biomédicas de promover e de preservar a saúde, ao 

aderirem aos programas oficiais de vacinação, higiene bucal, saúde da mulher e 

da criança, entre outros, os quais inegavelmente proporcionam melhor qualidade 

de vida.  

No entanto, também se infere que daquele contato mais estreito com a 

sociedade nacional resultaram novas doenças ou modos de adoecer - 

soropositividades para o vírus da imunodeficiência (HIV) e as hepatites B e C, 

hipertensão arterial e diabetes – as quais se agregaram às doenças endêmicas, 

tais como malária e leishmaniose tegumentar americana, entre outras. Contudo, 

observa-se que tanto a manutenção das boas condições de saúde quanto a 

procura para o tratamento e cura das doenças não se limitam às intervenções 

biomédicas, mas preservam as práticas da Medicina tradicional indígena na 

medida em que saúde e doenças necessariamente são significadas e 

categorizadas no contexto indígena. 

 

 1.4 Delimitando o problema do estudo 

  

A linha de pesquisa do presente estudo é a do cuidado em seu 

contexto sociocultural, na qual a promoção da saúde e a prevenção de doenças 

dos grupos humanos são avaliadas considerando-se as dimensões cultural, 

psicossocial, epidemiológica e de inovação. Utilizou-se a estratégia PICO para a 

formulação da questão norteadora da pesquisa, bem como para padronizar a 

busca bibliográfica e maximizar seu alcance (SANTOS; PIMENTA; NOBRE, 

2007). Tal estratégia teve origem na prática baseada em evidências (PBE) e vem 

sendo utilizada para a construção de questões de pesquisa de distintas 

naturezas. Uma questão bem formulada “foca o escopo da pesquisa e evita a 
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realização de buscas desnecessárias” (SANTOS; PIMENTA; NOBRE, 2007, p.2). 

Nessa estratégia, P corresponde a paciente; I, a intervenção; C, a controle; O, a 

desfecho ou resultado esperado. Dessa forma, montou-se o QUADRO 1, com 

uma descrição correspondendo a cada letra: 

 

Quadro 1 - Estratégia PICO 

Fonte: adaptado de Santos, Pimenta e Nobre (2007). 

 

 1.5 Objeto do estudo 

  

As concepções de saúde e doença do povo Tukano do Alto Rio Negro, 

numa perspectiva de alteridade em Emmanuel Lévinas. 

 

  1.6 Questão Norteadora  

  

De que forma as considerações das concepções indígenas de saúde e 

de doença conjugadas ao pressuposto da alteridade poderão contribuir para o 

ajuste das práticas profissionais, visando atender às necessidades e 

especificidades indígenas por saúde e desse modo promover a equidade? 

 

 1.7 Objetivos 

 

 1.7.1 Objetivo Geral  

 

Compreender o mundo-da-vida do povo Tukano, partindo de suas 

concepções de saúde e doença, sob o pressuposto da alteridade em Emmanuel 

Lévinas. 

 

 

LETRA DEFINIÇÃO DESCRIÇÃO 

P Paciente Indígenas da etnia Tukano 

I Intervenção Escuta e consideração das concepções de saúde e doença do povo 
Tukano, a partir da ética e da alteridade em Emmanuel Lévinas 

C Controle As concepções de saúde e doença no modelo biomédico 

O Resultado Ajustes das práticas profissionais, para atender às necessidades 
indígenas por saúde 



31 

 

 

 1.7.2 Objetivos Específicos 

 

a) Descrever as concepções de saúde e doença desse povo associadas à 

alteridade e suas contribuições para os ajustes das práticas 

profissionais e o atendimento das necessidades e especificidades de 

saúde dos povos indígenas. 

b) Construir uma proposta de intervenção em saúde, em consonância 

com as concepções indígenas de saúde e de doença, a partir da 

experiência de escuta dos indígenas. 

 

 1.8 Justificativa 

  

O estudo justifica-se primeiramente pela importância em considerar as 

concepções de saúde e de doença indígenas como contribuições para o ajuste 

das práticas profissionais de saúde em contextos multiétnicos e multiculturais. 

Justifica-se também pelo fato desta pesquisadora ser indígena e ter 

vivido e experimentado as dificuldades de acesso e de realização das ações que 

compõem a assistência à saúde, como usuária e profissional em remotas regiões 

da Amazônia brasileira.   

Apesar da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas 

(PNASPI) (BRASIL, 2002) recomendar a consideração da diversidade e 

especificidade indígenas no desenvolvimento de programas e ações de saúde, 

persistem questões técnicas e entraves teórico-filosóficos como, por exemplo, a 

onipotência do modelo cientificista biomédico, a fragmentação do sujeito e a 

manutenção das desigualdades que ratificam a exclusão de parcelas da 

população. 

 O paradigma em torno do qual se construiu o modelo vigente de 

assistência à saúde está longe de atender integralmente às necessidades 

humanas nesse domínio. As culturas indígenas podem contribuir para a 

ampliação e o aprofundamento da compreensão da vida, assim como para a 

construção e o desenvolvimento de relações de saberes que promovam a 

equidade e a humanização da assistência à saúde. Daí a necessidade em 
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capacitar gerentes e profissionais envolvidos diretamente na assistência para 

ações holísticas de cuidado e educação em saúde, particularmente em contextos 

indígenas multiculturais e multiétnicos. 

 

 1.9 Relevância 

  

O tema é atual e relevante, porque a saúde dos povos indígenas 

integra a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde, no tocante à 

“investigação das práticas socioculturais relacionadas ao autocuidado em saúde... 

e das práticas relacionadas ao processo saúde-doença” (BRASIL, 2011 p. 10), em 

especial aos “estudos sobre formas de organização sociopolítica dos povos 

indígenas e suas interfaces com a saúde” - item 1.1.4.1; e à “investigação sobre 

sistemas de saúde indígenas, práticas de autocuidado e de cura indígena...” - 

item 1.1.4.2 (BRASIL, 2011, p. 10). Logo, desvelar concepções de saúde e 

doença indígenas a partir de estudos contribui com os textos legais no sentido de 

fazer valer os direitos à saúde de uma parcela sociedade nacional com 

necessidades e especificidades em saúde. 

O estudo também é relevante porque, ainda que a saúde seja um 

direito constitucionalmente garantido pelo Estado brasileiro, a assistência nos 

diversos níveis de complexidade carece de ajustes, para atender ao previsto no 

Subsistema de Saúde Indígena (BRASIL, 1999). 

Mantém-se relevante, porque a PNASPI (BRASIL, 2002) recomenda a 

consideração dos saberes e práticas da Medicina tradicional indígena na 

formulação das ações de saúde em contextos multiétnicos e multiculturais 

(BRASIL, 2002).  

O estudo pretende contribuir com o ajuste das práticas profissionais de 

saúde, para atender às recomendações constantes da Lei 8.080/90 (BRASIL, 

1990) e da PNASPI (BRASIL, 2002). Convida a refletir sobre a adequação de 

programas de educação permanente, para o cuidado e educação em saúde 

indígena, considerando saberes para além do modelo biomédico, numa lógica 

transdisciplinar.  

O estudo também se reveste de relevância porque permite dimensionar 

a influência da participação social relacionada à promoção da saúde e à 
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prevenção das doenças, na medida em que as ações desencadeantes de ambas 

são práticas significadas e ressignificadas social e culturalmente. 

Considerando-se que indígenas concebem o ser humano articulado às 

dimensões física e cósmica e aos seres que as habitam, a posse e ocupação da 

terra ganham conotação transcendental ao envolver tais articulações, resultando 

num significado de territorialidade que implica a promoção de saúde e o advento 

de doenças. A concepção de ambas poderá ensejar subsídios do setor saúde 

para a formulação de políticas públicas relacionadas à demarcação de terras 

indígenas ante as questões judiciais suscitadas pela expansão da grande lavoura 

e do agronegócio, da mineração, da extração de madeiras e da pecuária 

extensiva, frequentes ameaças à ocupação dessas terras. 

No tocante ao ensino acadêmico, é relevante porque atende ao 

Programa Acadêmico de Ciências do Cuidado em Saúde, na linha de pesquisa do 

Cuidado em seu Contexto Sociocultural, podendo contribuir fornecendo subsídios 

para compor temas a serem ensinados/debatidos na disciplina de saúde coletiva, 

possibilitando a aproximação dos discentes com a realidade de povos que 

constituem parcela de nossa população.  

Quanto ao Núcleo de Pesquisa em Filosofia, Saúde e Educação 

Humanizada, do qual a pesquisadora é integrante, o estudo é relevante na 

medida em que poderá produzir resultados que levem à construção de práticas 

assistenciais e de educação em saúde a partir de um indispensável referencial 

filosófico que enfatize o caráter humano dessas atividades, bem como colaborar 

com a produção de pesquisas a partir desse enfoque e de outros correlatos. 

Para a Universidade Federal Fluminense, a relevância do presente 

estudo reside na contribuição com práticas de saúde relacionadas a quaisquer 

populações consideradas vulneráveis, de forma a agregar conhecimentos que 

levem a mais compreensão e melhoria sobre o conceito de assistência à saúde 

oferecida a essas populações, visando tanto reduzir a desigualdade social quanto 

reiterar a tradição da prática da pesquisa no país de buscar soluções para as  

necessidades de parcelas integrantes da população ou da totalidade da mesma. 
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2 ESTADO DA ARTE 

  

Dissertar sobre um tema requer primeiramente que se busquem 

referências acerca do que já foi e do que está sendo escrito a respeito, com a 

finalidade de realizar uma revisão dos estudos, identificando suas abordagens e 

as lacunas do conhecimento. Ainda numa fase de pré-projeto, realizou-se 

preliminarmente uma revisão integrativa nos meses de julho e agosto de 2015.  

Para a fase de proposição de um projeto de pesquisa e com o fito de 

atualização, novamente foi realizada a revisão dos estudos, entre os meses de 

abril e junho de 2017, nas bases de dados da Literatura Latino Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e do Banco de Dados da Enfermagem 

(BDENF) no sítio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram utilizados os 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) saúde de populações indígenas, 

Medicina tradicional e serviços de saúde do indígena, isoladamente ou usando-se 

o operador booleano “AND” como conector dos descritores.  

Inicialmente, os três descritores associados não produziram qualquer 

resultado, todavia, obteve-se uma relação numerosa de estudos, quando 

associados aos pares entre si, produzindo três pares.  

A fim de verificar-se a pertinência de estudos que abordassem temas 

relacionados direta ou indiretamente à questão norteadora do presente projeto de 

pesquisa, foram utilizados os seguintes filtros para a seleção dos estudos: artigos 

na base de dados LILACS e BDENF com texto completo disponível no idioma 

português, tendo o Brasil como assunto, num recorte temporal de 2006 a 2016.  

Foram excluídos os estudos em duplicidade, teses e dissertações e 

artigos que não tivessem relação direta com o tema a ser estudado. Foram 

selecionados 24 artigos para a revisão.  

O fluxograma PRISMA, na FIG, 2, demonstra o modo pelo qual os 

artigos foram selecionados. 
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Figura 2 - Fluxograma PRISMA de revisão de estudos 

Busca com o DsCS  
1-saúde de populações indígenas 
LILACS= 331 

BDENF= 26 
n (1) = 357 

Busca com o DsCS  
2- Medicina tradicional 
LILACS= 2078 

BDENF= 68 
n (2) = 2146 

Busca com o DsCS  
3-serviços de saúde do indígena 
LILACS= 234 

BDENF= 14 
n (3) = 248 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 continua 

Filtrado por textos completos 
disponíveis (n=1367), país (n=268), 

idioma (n=258), recorte temporal de 
2006 a 2016 (n= 212), artigos (n=150)   

Busca com o DsCS  

1-saúde de populações indígenas 
LILACS= 41 
BDENF= 03 

n (1) = 44 

Busca com o DsCS  

2- Medicina tradicional 
LILACS= 40 
BDENF= 32 

n (2) = 72 

Busca com o DsCS  

3-serviços de saúde do indígena 
LILACS= 29 
BDENF= 05 

n (3) = 34 

Exclusão de artigos por doenças 
específicas, Medicina popular, 

formação profissional, repetição dos 
textos, acessibilidade, uso de 
medicamentos (n= 123) 

Busca de artigos com o DsCS 1-
saúde de populações indígenas 
LILACS= 06 

BDENF= 02 
n (1) = 08 

Busca de artigos com o DsCS  
2- Medicina tradicional 
LILACS= 02 

BDENF= 04 
n (2) = 06 

Busca de artigos com o DsCS  
3-serviços de saúde do indígena 
LILACS= 11 

BDENF= 02 
n (3) = 13 

Artigos elegíveis com o DsCS 1-
saúde de populações indígenas 
LILACS= 06 

BDENF= 02 
n (1) = 08 

Artigos elegíveis com o DsCS 
2- Medicina tradicional 
LILACS= 00 

BDENF= 04 
n (2) = 04 

Artigos elegíveis com o DsCS 3-
serviços de saúde do indígena 
LILACS= 07 

BDENF= 02 
n (3) = 09 

Exclusão de artigos repetidos (n=06)) 

Inclusão de artigos com os DsCS 1-
saúde de populações indígenas e 2- 

Medicina tradicional 
LILACS= 03 
BDENF= 00 

N (1) = 03 

Inclusão de artigos com os DsCS  

2- Medicina tradicional e 

3-serviços de saúde do indígena 

LILACS= 02 

BDENF= 00 

n (3) = 02 

Inclusão de artigos com os DsCS 1-
saúde de populações indígenas e 3-
serviços de saúde do indígena 

LILACS= 08 
BDENF= 01 
n (2) = 09 

Artigos utilizados na revisão 

LILACS= 26 
BDENF= 09 
n = 35 

Exclusão de artigos repetidos (n=11) 
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Figura 2 - Fluxograma PRISMA de revisão de estudos - conclui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: PRISMA 2009 Flow Diagram. 

  

Foi realizada uma nova consulta entre agosto e outubro de 2018, desta 

vez aos portais Publicações Médicas (PubMed) (US National Library of Medicine) 

e BVS (Biblioteca Virtual de Saúde), considerando a mesma sistemática de 

seleção anteriormente empregada, mas em um recorte temporal de 2015 a 2018. 

Foram pesquisados 121 artigos com texto completo disponível, entretanto, após a 

leitura dos resumos restaram sete que foram incluídos por subsidiarem o tema 

com referências mais atuais.   

Após a leitura dos 31 artigos selecionados e já atualizados, elaborou-se 

o sinóptico QUADRO 2, a seguir, do qual constam o título, os autores, o ano de 

publicação, o periódico no qual o estudo foi publicado, o tipo de estudo, o país 

onde foi produzido, a base de dados da qual o estudo foi obtido, os participantes 

Artigos utilizados na revisão 

LILACS= 16 
BDENF= 08 
n = 24 

Inclusão de artigos com os DsCS 1-
saúde de populações indígenas e 2- 
medicina tradicional 

LILACS= 16 
n = 16 

Exclusão de artigos repetidos (n=04) 

Inclusão de artigos com os DsCS  
2- medicina tradicional e 
3-serviços de saúde do indígena 

LILACS= 04 
n = 04 

Exclusão de artigos por doenças 
específicas, medicina popular, 

formação profissional, repetição dos 
textos, acessibilidade, uso de 
medicamentos (n= 110) 

Inclusão de artigos com os DsCS 1-
saúde de populações indígenas e 3-
serviços de saúde do indígena 

LILACS= 12 
n = 12 

Inclusão de artigos com os MsSH 1-

Healh of Indigenous Peoples and 
Medecine Tradicional and Health 
Services Indigenous 

PUBMED= 89 
n = 89 

Artigos utilizados na revisão 

LILACS= 17 
BDENF= 08 
PUBMED= 06 

n = 31 
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dos estudos, os objetivos a serem (ou não) respondidos, a metodologia 

empregada e as conclusões dos autores. 
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Quadro 2 - Sinopse dos estudos selecionados para o projeto de pesquisa 

Continua 

Nº Título do Artigo Autor, Ano, Publicação, 
Tipo de Estudo, País, 

Base de Dados 

Participantes Objetivo (s) Metodologia Conclusões 

1 Uso de 
medicamentos em 
uma aldeia Guarani 

do litoral de Santa 
Catarina, Brasil 

Eliana Elisabeth Diehl; 
Francielly Grassi 
2010 

Cadernos de Saúde 
Pública, 
Pesquisa etnográfica 

documental 
Brasil. 
LILACS 

Indígenas 
Guarani 

Investigar o consumo de 
medicamentos entre índios 
Guaranis, por meio da 

identificação dos medicamentos 
prescritos pela equipe de saúde. 
Identificar as percepções dos 

usuários quanto aos 
medicamentos                                                                           

Pesquisa de 
campo  

As prescrições e os medicamentos encontrados nas 
casas guaranis denotam uma atenção 
hipermedicalizante à saúde, que deva ser 

compreendida como parte de um processo que inclui 
sujeitos e grupos que intervêm no processo. Há 
necessidade de negociação com os indígenas, pois 

eles demandam fortemente medicamentos. A 
negociação deve estar baseada no diálogo, na 
compreensão dos diferentes saberes e experiências 

que envolvem o processo saúde-doença-atenção 

2 O sistema médico 
Sanumá-Yanomami 

e sua interação com 
as práticas 
biomédicas de 

atenção à saúde 

Sílvia Maria Ferreira 
Guimarães 

2015 
Caderno de Saúde 
Pública 

Pesquisa etnográfica 
Brasil. 
LILACS 

Indígenas 
Sanumá 

Compreender os significados do 
vivido e do pensado; 

compreender a visão dos 
Sanumás sobre seu sistema 
médico em interação com o 

biomédico; compreender como 
os não indígenas as acionavam 
diante dos Sanumás 

Pesquisa de 
campo 

O que se observa é a ênfase na liberdade de 
escolha de processos terapêuticos; os itinerários são 

marcados por idas e vindas entre um sistema e 
outro. Desse modo, os xamãs não proíbem a ida aos 
agentes de saúde oficiais, mas se rebelam quando 

não há a possibilidade de escolha por parte dos 
Sanumá. 

3 O modelo de 
atenção 

diferenciada nos 
Distritos Sanitários 
Especiais 

Indígenas: reflexões 
a partir do Alto Rio 
Negro-AM, Brasil 

Ana Lucia de Moura 
Pontes; Sergio Rego; 

Luiza Garnelo 
2015 
Ciência & Saúde Coletiva 

Pesquisa qualitativa 
Brasil. 
LILACS 

Indígenas 
Baniwas 

Analisar a formulação do 
modelo de atenção diferenciada 

da PNASPI e sua 
operacionalização no DSEI Alto 
Rio Negro (DSEIRN), no 

Amazonas. 

Pesquisa de 
campo 

Com base na análise da PNASPI distinguiram-se 
três princípios que direcionam a atenção 

diferenciada na organização do modelo de atenção 
do subsistema de saúde indígena: adequação de 
tecnologias; qualificação dos profissionais para o 

contexto intercultural; participação indígena. A 
sobrevalorização da Biomedicina e o não 
reconhecimento de outras formas de atenção são 

produtos das disputas simbólicas existentes no 
campo da saúde. Ao analisar a organização do 
subsistema a partir do trabalho dos AIS, não foi 

constatada a inclusão ou o reconhecimento das 
representações e das práticas indígenas de saúde e 
doença nas atividades ou nos registros do 

subsistema. Já o acompanhamento e a 
sistematização dos itinerários terapêuticos dos 
usuários indígenas mostraram, nos territórios 
indígenas, a existência de uma diversidade de 

formas de atenção, que incluiu a tradicional, 
biomédica e autoatenção, e de fluxos no processo 
de busca por cuidado. 
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Quadro 2 - Sinopse dos estudos selecionados para o projeto de pesquisa 

Continua 

Nº Título do Artigo Autor, Ano, Publicação, 
Tipo de Estudo, País, 

Base de Dados 

Participantes Objetivo (s) Metodologia Conclusões 

4 Cultura, 
interculturalidade e 
processo saúde-

doença: 
descaminhos na 
atenção à saúde 

dos Guarani Mbyá 
de Aracruz, Espírito 
Santo 

Luiz Henrique C. Pellon; 
Liliana A. Vargas 
2010 

Physis Revista de Saúde 
Coletiva 
Pesquisa descritiva 

Brasil. 
LILACS 

Indígenas 
Guarani 

Mbyá 

 

Refletir sobre as contradições 
surgidas dentro da política de 
saúde indígena no Brasil, cujas 

normativas não conseguem 
contribuir para a estruturação de 
novas abordagens que 

valorizem a diversidade étnico e 
cultural 

Estudo de 
caso 

 

Buscou-se dar visibilidade aos múltiplos problemas 
que emergem das tensões subjacentes aos 
relacionamentos interculturais. A referência da 

interculturalidade como parâmetro avaliativo das 
relações serviu como guia para a compreensão de 
como os índios dialogam com os valores, tecnologias e 

práticas do modelo biomédico de saúde e do 
conhecimento dos limites que se colocam como 
barreiras ao acolhimento do outro como sujeito do 

cuidado e do cogerenciamento das atividades 
desenvolvidas. No mundo atual, a globalização tem 
criado meios, cada vez mais heterogêneos, tornando 

inevitável a construção de políticas públicas que deem 
conta de assegurar o reconhecimento da igualdade de 
direitos de expressão cultural 

5 A desarticulação 
entre os níveis de 
atenção à saúde 

dos Bororós no 
polo-base 
Rondonópolis do 

Distrito Sanitário 
Especial Indígena 
de Cuiabá-MT 

Karen Dall’acqua Vargas; 
Maria Ceci Misoczky; 
Maria Clara Vieira Weiss; 

Wildce da Graça Araujo 
Costa 
2010 

Physis Revista de Saúde 
Coletiva 
Pesquisa documental 

Brasil. 
LILACS 
 

Indígenas 
Bororós 

Avaliar as estratégias 
locorregionais de articulação 
entre os níveis de cuidado à 

saúde 

Estudo de 
caso 

  

Na avaliação da articulação da atenção básica com os 
demais níveis de atenção à saúde dos Bororós no 
polo-base Rondonópolis os fluxos formais encontrados 

demonstram que no Plano Distrital de Saúde Indígena 
(PDSI) 2005-2007 não foram consideradas as 
articulações locorregionais dos serviços de saúde na 

microrregião sul mato-grossense. Outra constatação 
da pesquisa foi que a inexistência da estrutura física 
do polo-base tipo I no polo-base Rondonópolis e a 

dificuldade para contratar alguns profissionais da 
equipe multidisciplinar de saúde acarretam problemas 
logísticos ao apoio das próprias equipes e ao 

desenvolvimento das ações básicas de saúde nas 
aldeias. Os achados evidenciaram, também, o 
predomínio de um modelo de organização dos 

serviços voltados para ações especializadas e de alto 
custo, em detrimento da valorização dos 
conhecimentos populares e das práticas de saúde 

tradicionais. Outro aspecto importante a ser 
ressaltado, considerando os princípios do SUS, é a 
participação e o controle social. Ainda se verifica, 

neste caso, a verticalidade na elaboração do PDSI e a 
falta de articulação dos espaços de discussão com o 
município-sede. 
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Quadro 2 - Sinopse dos estudos selecionados para o projeto de pesquisa 

Continua 

 

Nº Título do Artigo Autor, Ano, Publicação, 
Tipo de Estudo, País, 

Base de Dados 

Participantes Objetivo (s) Metodologia Conclusões 

6 A participação dos 
agentes indígenas 
de saúde nos 

serviços de atenção 
à saúde: a 
experiência em 

Santa Catarina, 
Brasil 

Esther Jean Langdon; 
Eliana Elisabeth Diehl; 
Flávio Braune Wiik; 

Raquel Paiva Dias-Scopel 
2006 
Cad. Saúde Pública 

Pesquisa descritivo-
exploratória 
Brasil. 

LILACS 
 

Indígenas 
Kaingáng, 
Xokleng e 

Guarani 

Analisar a formação e o papel 
do agente indígena de saúde 
(AIS) nas terras indígenas (TI) 

Xapecó e Laklãnõ, Santa 
Catarina, Brasil, frente à Política 
Nacional de Atenção à Saúde 

dos Povos Indígenas. 

Pesquisa de 
campo e 
Pesquisa 

documental 

O papel do AIS na atenção básica de saúde é definido 
com base na mediação entre os saberes e práticas de 
atenção à saúde tradicionais e biomédicos, inserido no 

conceito de atenção diferenciada. Observaram-se 
dificuldades dos AIS para entender a justificativa das 
atividades delegadas a eles, agravadas pela 

ambiguidade de seu papel frente à comunidade e por 
problemas na comunicação com os outros 
profissionais de saúde. Considerando os pressupostos 

da Política Nacional, esta pesquisa indicou que a 
articulação entre as práticas indígenas de autoatenção 
e os serviços biomédicos é precária 

7 Participação e 
Autonomia nos 
Espaços 

Interculturais de 
Saúde Indígena: 
reflexões a partir do 

sul do Brasil 

Esther Jean Langdon; 
Eliana E. Diehl 
2007 

Saúde Soc. 
Estudo Reflexivo 
Brasil. 

LILACS 

Não há Refletir e avaliar criticamente o 
modelo de atenção à saúde 
indígena implementado no final 

de 1999, a partir de pesquisas 
realizadas no sul do Brasil, 
especificamente no Estado de 

Santa Catarina, e na experiência 
de participação em instâncias de 
controle social 

Revisão de 
Estudos 

Os princípios da atenção diferenciada, tão bem 
elaborados nos documentos oficiais, ainda não se 
tornaram uma realidade, seja na forma de participação 

da comunidade e controle social, seja na formação de 
equipes multiprofissionais para trabalhar em situações 
multiculturais. Fica evidente a partir de pesquisas e de 

discussões com os gestores que ainda não há 
consenso do que seja atenção diferenciada. Os 
documentos da [Fundação Nacional de Saúde] 

Funasa, seguindo a política da Organização Mundial 
da Saúde, indicam que o caminho é “articular” ou 
“integrar” as práticas tradicionais de cuidados à saúde. 

Não está claro se os serviços de atenção primária 
devem articular-se com as práticas tradicionais ou 
integrar-se a elas. Os discursos que circulam no país 

em relação aos projetos de Medicina tradicional 
indicam visões bastante diferentes ao propor “integrar”, 
“articular”, “resgatar” ou “estimular” as práticas de 

Medicina tradicional. Os profissionais não reconhecem 
que as fronteiras entre os serviços oficiais de saúde e 
as práticas das medicinas indígenas são permeáveis. 

As práticas de saúde com origem na cultura indígena e 
as da Biomedicina não são as únicas tradições 
médicas no campo social e não operam como 

entidades distintas 
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Quadro 2 - Sinopse dos estudos selecionados para o projeto de pesquisa 

9 Assistência 

prestada pelo 
Sistema Único de 
Saúde de Teresina 

à população 
indígena do 
Maranhão, 2011: 

um estudo 
descritivo 

Marize Melo dos Santos; 

Kyria Javanne Clímaco 
Cruz; Larissa Carvalho 
Ribeiro de Sá; Carulina 

Cardoso Batista; Edna Maria 
Guedes Aguiar; Apolonia 
Maria Tavares Nogueira. 

2016 Epidemiol. Serv. 
Saúde Pesquisa descritivo-
exploratória Brasil.LILACS 

Injdígenas 

Kanela e 

Guajajara 

Descrever o acesso aos 

serviços de saúde pelos índios 

das etnias Kanela e Guajajara e 

sua satisfação com a 

assistência prestada pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS) 

Pesquisa de 

campo 

Responderam ao formulário 67 chefes de família; 

destes, 48 utilizaram hospital e 43 referiram satisfação 

com os serviços; entre aqueles que utilizaram 

internações hospitalares, 17 consideraram a 

alimentação oferecida no hospital diferente dos 

costumes ou ruim, e 28 não dormiram conforme o 

hábito em suas aldeias. O acesso aos serviços do 

SUS foi facilitado pelos profissionais e a maioria 

sentiu-se satisfeita com o atendimento recebido.   

Continua 

Nº Título do Artigo Autor, Ano, Publicação, 
Tipo de Estudo, País, 

Base de Dados 

Participantes Objetivo (s) Metodologia Conclusões 

8 Política e 
intermedicalidade 
no Alto Xingu: do 

modelo à prática de 
atenção à saúde 
indígena 

Marina Pereira Novo 
2011 
Cad. Saúde Pública  

Pesquisa documental 
Brasil. 
LILACS 

Povos 
indígenas do 

Alto Xingu 

Entender como é possível 
conciliar o acesso universal aos 
bens e serviços de saúde a uma 

atenção que garanta a 
diferenciação, sem interferir na 
qualidade dos serviços 

ofertados.  
Definir parâmetros para avaliar a 
qualidade e a eficácia desses 

serviços em um contexto 
intercultural. 

Estudo de 
caso 

 

Percebe-se num contexto de intermedicalidade a 
convivência complexa entre duas formas de se definir 
o que é saúde. Os profissionais não indígenas se 

esforçam para impor uma noção de saúde pautada 
nos conceitos biomédicos de cuidados e mesmo de 
corpo. Os alto-xinguanos, quando falam de “saúde”, 

além de estarem reproduzindo um discurso externo, 
estão fazendo referência a um espaço político 
especialmente acessado e utilizado pelas lideranças. 

Isso fica ainda mais claro quando se observam seus 
itinerários terapêuticos havendo, em geral, um 
privilegio das formas tradicionais de tratamento e cura. 

Percebe-se que os grupos indígenas procuram as 
terapias da medicina ocidental como uma alternativa 
frente a muitas outras possíveis, mantendo suas 

próprias formas de interpretação e de entendimento do 
processo de adoecimento. Os locais que possibilitam 
um maior contato entre diferentes práticas terapêuticas 

– os locais de fronteira – tornam-se privilegiados para 
a observação dessa relação complexa entre distintas 
concepções de saúde, e possibilitam o surgimento de 

respostas híbridas. No entanto, a atuação dos 
profissionais de saúde e demais representantes da 
medicina oficial nem sempre condiz com essa 

multiplicidade de possibilidades de escolha e de 
expectativas, não havendo espaços para a construção 
de conhecimentos e de práticas conjuntas, como se 

propõe no modelo de atenção à saúde indígena em 
vigor. 



42 

 

Quadro 2 - Sinopse dos estudos selecionados para o projeto de pesquisa 

10 Contribuição dos 
agentes indígenas 
de saúde na 

atenção 
diferenciada à 
saúde dos povos 

indígenas 
brasileiros 

Eliana Elisabeth Diehl; 
Esther Jean Langdon; 
Raquel Paiva Dias-Scopel 

2012 
Cad. Saúde Pública 
Pesquisa descritiva 

Brasil. 
LILACS 

Não há Analisar o papel do agente 
indígena de saúde (AIS) por 
meio da sua incorporação, 

formação e participação nas 
equipes de saúde em 
diferentes contextos no país. 

Revisão de 
Estudos 

A PNASPI destaca a formação dos AIS como ponto 
central para promover uma atenção diferenciada, 
concebendo o agente como elo entre os saberes 

tradicionais e biomédicos. Embora boa parte dos 
estudos aqui analisados tenham contemplado as 
regiões Norte e Centro-oeste do país, os dados obtidos 

pelas autoras em Santa Catarina podem ser ampliados 
para abranger o Sul e o Sudeste, considerando-se certa 
continuidade na organização e na estrutura dos serviços 

de saúde. Após a implantação dos DSEI, e apesar da 
proposta político-sanitária sobre o papel dos AIS, a 
revisão mostra que seu papel como mediador é 

marcado por conflitos e ambiguidades. Na rotina de 
trabalho, dada a dinâmica hierárquica das relações 
entre os profissionais da EMSI, a alta rotatividade e a 

descontinuidade dos cursos de capacitação, o AIS é 
indicado como o membro mais despreparado 
tecnicamente para atuar entre os demais profissionais 

que, por sua vez, também reclamam da falta de 
capacitações para atuarem em populações indígenas. 
Ainda, nota-se uma tensão entre a demanda da seleção 

dos AIS segundo os critérios da comunidade e os 
critérios técnicos exigidos pelo gestor, o que dificulta o 
seu desempenho. 

11 Mobilização Social 
em Saúde e 
Saneamento em 

Processo de 
Pesquisa-ação em 
uma Comunidade 

Indígena no 
Noroeste 
Amazônico1 

Renata Ferraz de Toledo; 
Leandro Luiz Giatti; Maria 
Cecília Focesi Pelicioni. 

2012 
Saúde Soc 
Pesquisa Ação 

Brasil. 
LILACS 

Indígenas 
de diversas 
etnias da 

região de 
Iauaretê, na 

região do 

Alto Rio 
Negro 

Relatar e discutir um curso de 
formação em saúde e 
saneamento 

Pesquisa de 
campo 

Essa experiência propiciou aos participantes mais 
compreensão da problemática local e da importância da 
mobilização social para a interlocução com instituições 

governamentais responsáveis pela oferta de serviços de 
saneamento e para a busca de melhores condições de 
vida. Para os pesquisadores e docentes do curso, os 

instrumentos utilizados permitiram também a construção 
de novos saberes, resultantes da interação com sujeitos 
da situação investigada, direcionada pelo 

reconhecimento e ressignificação das representações 
destes. 
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Quadro 2 - Sinopse dos estudos selecionados para o projeto de pesquisa 

12 Intermedicalidade 
e protagonismo: a 
atuação dos 

agentes indígenas 
de saúde 
Munduruku da 

Terra Indígena 
Kwatá-Laranjal, 
Amazonas, Brasil 

Daniel Scopel; Raquel Paiva 
Dias-Scopel; Esther Jean 
Langdon. 

2015 
Cad. Saúde Pública 
Pesquisa etnográfica 

Brasil. 
LILACS 
 

 

Indígenas 
Munduruku 

Descrever a atuação dos 
agentes indígenas de saúde 
(AIS) na terra indígena (TI) 

Kwatá- Laranjal, município de 
Borba, Amazonas, Brasil. 
Contribuir para a 

compreensão do papel dos 
AIS frente à expansão do 
modelo médico hegemônico 

em contexto de pluralidade 
médica. 

Pesquisa de 
campo 

A atuação dos AIS é essencial para a atenção primária 
e seu papel transcende atividades estritamente 
técnicas. O AIS Munduruku ocupa posição central na 

articulação entre saberes indígenas e biomédicos em 
contextos de intermedicalidade e emerge como um novo 
ator político em contextos interétnicos. 

13 A cultura e a 

saúde da mulher 
indígena: revisão 
integrativa 

Hetiani Barretta da Silva; 

Claudia Maria Gabert Diaz; 
Kauana Flores da Silva. 
2015 

J. res.fundam. care. online 
Pesquisa descritiva 
BDENF 

Indígenas 

Guarani e 
Kaingáng 

Investigar a realidade de 

saúde das mulheres indígenas 
e do povo Guarani e 
Kaingàng, trazendo reflexões 

sobre as políticas públicas de 
saúde voltadas para a 
comunidade indígena e a 

inserção da enfermagem 
neste contexto. 

Revisão de 

Estudos  

Os estudos trazem que o acesso à saúde do povo 

indígena ainda é limitado, que as ações em saúde 
devem considerar sua cultura e demais particularidades 
e que os profissionais envolvidos nesse processo 

necessitam criar vínculos com essa população para que 
as ações sejam efetivas. Constatou-se a necessidade 
de uma atenção mais ampla e qualificada aos 

indígenas, principalmente à saúde da mulher e se 
percebeu a escassez de pesquisas sobre o tema. 

14 Situação de vida, 
saúde e doença 
da população 

indígena Potiguara 
 

Rita de Cassia Cordeiro de 
Oliveira; Antonia Oliveira 
Silva; Silvana Carneiro 

Maciel; Juliana Rízia Félix 
de Melo. 
2012 

Rev. Min. Enferm 
Estudo exploratório. 
Brasil. 

BDENF 

Indígenas 
Potiguaras 

Averiguar a situação de vida, 
saúde e doença dos índios 
potiguaras, aldeados na 

Paraíba. 

Pesquisa de 
campo 

Este estudo possibilitou o conhecimento da realidade 
social da amostra estudada, levantando índices 
elevados em relação ao baixo nível socioeconômico e 

suas consequências para a manifestação de doenças, 
alto índice de doenças sexualmente transmissíveis 
(DSTs), alcoolismo, entre outras. Tais achados mostram 

a necessidade de adoção de propostas voltadas para a 
melhoria das condições de saúde dessa comunidade. A 
Equipe Multiprofissional em Saúde Indígena (EMSI), em 

especial a enfermagem, deve promover a integração 
entre o sistema local de saúde e a sabedoria indígena, 
de modo que, mediante abordagens culturais, possibilite 

compreender o universo cultural dos índios potiguaras, 
suas práticas relacionadas à saúde e a doenças, 
tornando, assim, as intervenções de controle mais 
eficazes, principalmente em relação às doenças 

infecciosas e parasitárias. 
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Quadro 2 - Sinopse dos estudos selecionados para o projeto de pesquisa 

15 Práticas de 
cuidado ao idoso 

indígena - atuação 
dos profissionais 
de saúde 

Leidyani Karina Rissardo; 
Neide Aparecida Titonelli 

Alvim; Sonia Silva Marcon; 
Lígia Carreira. 
2014 

Rev Bras Enferm 
Estudo etnográfico 
Brasil 

BDENF 

Profissionais 
de saúde de 

uma equipe 
multiprofissi

onal de 

saúde 
indígena 
(EMSI) 

Compreender as práticas de 
cuidado dos profissionais de 

saúde que assistem os idosos 
Kaingangs da Terra Indígena 
Faxinal, Paraná, Brasil. 

Pesquisa de 
campo 

Identificaram-se como práticas de cuidado a medicação 
e imunização, bem como cuidados da Medicina 

tradicional. Para realização desses cuidados, os 
profissionais dispunham de estratégias que 
proporcionavam manutenção dos idosos na assistência. 

Concluiu-se que valores culturais e científicos 
necessitam integrar a assistência para melhoria da 
saúde dos idosos indígenas. 

16 Diálogo entre 
profissionais de 

saúde e práticas 
populares de 
saúde  

Silvana Faraco de Oliveira; 
Maria Waldenez de Oliveira. 

2012 
Rev APS 
Estudo investigativo 

Brasil 
BDENF 
 

Profissionais 
de saúde 

Analisar a inserção de práticas 
de saúde no cotidiano do 

trabalho de profissionais de 
saúde egressos de um curso 
de extensão de “Práticas 

Populares de Saúde”, 
oferecido pela Universidade 
Federal de São Carlos 

(UFSCar) a profissionais de 
saúde formados ou em 
formação. 

Pesquisa de 
campo 

São grandes as dificuldades para estabelecer o diálogo 
com as práticas populares, porém foram poucos os 

argumentos que justificaram essas dificuldades. Em 
geral, os entrevistados revelaram a formação 
profissional centrada no cientificismo como a maior 

barreira que impede a ocorrência do diálogo. A 
referência bibliográfica realizada ao longo desta 
pesquisa mostrou escassez de trabalhos que abordam 

as dificuldades em instituir diálogo entre práticas 
biomédicas e práticas populares; em sua grande maioria 
os trabalhos nesta temática realçam a formação 

profissional e a falta de recursos como sendo os 
maiores dificultadores para a institucionalização das 
práticas populares nos serviços de saúde. É preciso 

investir na formação básica, na educação permanente 
em saúde, criar espaços de discussão na Universidade 
e no próprio serviço, trazer praticantes para as unidades 

de saúde, para as reuniões de equipe, trazer resultados 
de pesquisas sobre práticas populares de saúde para 
comprovarem que a população ainda faz uso das 

práticas populares e que consideram que elas são de 
grande serventia para o processo de cura das doenças. 
Repensar seus conceitos de bem-estar e saúde, na 

direção de um conceito ampliado, facilitaria a quebra de 
preconceitos e a valorização de práticas populares de 
saúde. A pesquisa enfatiza muito a necessidade de 

sensibilização dos profissionais de saúde em relação às 
práticas populares 
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17 Determinantes 
socioculturais e 
históricos das 

práticas populares 
de prevenção e 
cura de doenças 

de um grupo 
cultural  

Irene Kreutz; Maria 
Aparecida Munhoz Gaiva; 
Rosemeiry Capriata de 

Souza Azevedo. 
2006 
Texto Contexto Enferm. 

Estudo etnográfico 
Brasil. 
BDENF 

Moradores 
de uma 

comunidade 

ribeirinha 
antiga e 

tradicional 

do município 
de Cuiabá- 

MT 

Compreender os 
determinantes socioculturais e 
históricos das práticas de 

prevenção e cura adotadas 
pelo grupo cultural 

Pesquisa de 
campo 

Os moradores da comunidade pesquisada possuem um 
modo peculiar de explicar o processo saúde-doença, 
admitindo causas naturais, sociais e sobrenaturais que 

orientam seus procedimentos terapêuticos. Considera-
se que é papel dos profissionais de saúde em suas 
práticas a adoção de abordagens que considerem o 

indivíduo em sua dimensão sociocultural e histórica, 
tendo em vista a ampla diversidade cultural em nosso 
país. 

18 O modo de cuidar 
na benzeção: 
saber popular e 

racionalidade 
divina  

Moema da Silva Borges; 
Helena Eri Shimizu; Diana 
Lúcia Moura Pinho; Ângela 

Maria de Oliveira Almeida. 
2008. 
Rev. Min. Enferm. 

Estudo qualitativo, 
descritivo-exploratório. 
Brasil 

BDENF 

Benzedeiras 
residentes 
no Distrito 

Federal e 
entorno 

Apreender os significados do 
modo de cuidar na benzeção 

Pesquisa de 
campo 

Pode-se verificar que esse tipo de cuidado se 
estabelece num ritual e sua prática reflete uma 
pedagogia de resistência. Constitui um elemento 

reunificador numa sociedade plural, onde coexistem 
muitas verdades, valores e crenças que traduzem 
diferentes estilos de vida e significados que reclamam 

atenção quando a proposta é cuidar. 

19 Abordagem crítico-

interpretativa das 
fragilidades e 
potencialidades do 

trabalho de 
enfermagem aos 
Ianomâmis, 

Amazonas 

Jaime Louzada; David 

Lopes Neto. 
2010. 
Enfermagem em Foco. 

Estudo crítico-interpretativo. 
Brasil 
BDENF 

Enfermeiros 

e Técnicos 
de 

Enfermagem 

Analisar as fragilidades e 

potencialidades do processo 
de trabalho de enfermagem 
desenvolvido nas 

comunidades indígenas 
Ianomâmis, dos municípios de 
Barcelos e Santa Isabel do 

Rio Negro, estado do 
Amazonas, Região Norte do 
Brasil. 

Pesquisa de 

campo 

As fragilidades desvelam o gerenciamento do serviço de 

enfermagem em área indígena e a escassez de 
recursos humanos e de materiais. As potencialidades 
revelam o trabalho em equipe e a presença dos agentes 

indígenas de saúde nas aldeias. Concluiu-se que a 
situação dos trabalhadores de enfermagem descrita nos 
discursos dos entrevistados requer atenção dos 

gestores da saúde indígena, para dar condições mais 
dignas de trabalho. 
 

20 Crenças populares 
referentes à 
saúde: 

apropriação de 
saberes 
socioculturais 

 

Karina Machado Siqueira; 
Maria Alves Barbosa; 
Virginia Visconde Brasil; 

Lizete Malagoni Cavalcante 
Oliveira; Lourdes Maria Silva 
Andraus. 2006 

Texto Contexto Enferm. 
Estudo qualitativo, tipo 
descritivo-exploratório. 

Brasil. 
BDENF 

Usuários do 
Sistema Único 
de Saúde que 

utilizam o 
ambulatório de 
dois grandes 

hospitais e um 
Centro de 
Atenção 

Integrada à 
Saúde (CAIS) 

Identificar as primeiras 
condutas adotadas pelos 
clientes antes de procurarem 

os serviços de saúde. 
Evidenciar mudanças de 
comportamento quanto a 

crenças populares 
relacionadas à prevenção e 
cura de doenças, após 

orientações dos profissionais. 

Pesquisa de 
campo 

Detectou-se que, antes de procurar os serviços de 
saúde, os clientes utilizam recursos populares tais como 
chás caseiros, benzeduras, banhos e emplastos para 

prevenção e tratamento de doenças. Os dados 
evidenciaram a determinação dos sujeitos de não 
abandonarem a prática popular, mesmo diante de 

orientações de profissionais de saúde, porque acreditam 
em sua eficácia. Concluiu-se que a mudança de hábitos 
relacionados à saúde é um processo difícil e que é 

preciso respeitar tradições e opiniões do usuário ao se 
estabelecerem condutas e tratamentos. 
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21 O desenvolvimento 
participativo da área 
de Medicina 

tradicional indígena, 
Projeto Vigisus 
II/Funasa 

Luciane Ouriques Ferreira 
2012 
Saúde Soc. 

Pesquisa descritiva 
Brasil 
LILACS 

Não há Descrever o desenvolvimento 
participativo das ações da 
área de Medicina Tradicional 

Indígena (AMT) do Projeto 
Vigisus II/FUNASA.  

Revisão 
de 

estudo 

As principais atividades executadas foram os projetos 
participativos de pesquisa-ação que podem ser classificados em 
três eixos transversais: sistemas tradicionais de parto indígenas; 

plantas medicinais; xamanismo e intermedicalidade. Os 
resultados qualitativos alcançados pelo eixo sistemas de parto 
indígenas são aqui apresentados de modo a demonstrar o 

quanto a articulação dos serviços de saúde com as medicinas 
tradicionais indígenas é condição fundamental para a efetivação 
do princípio da integralidade em um modelo diferenciado de 

atenção à saúde indígena. 

22 A relação de 
intermedicalidade 

nos índios Trukás, 
em Cabrobó – 
Pernambuco 

Hítalo Thiago Gomes 
Vieira; Jacqueline Eyleen 

de Lima Oliveira; Rita de 
Cássia Maria Neves; 
2013 

Saúde Soc  
Estudo descritivo-
exploratório. 

Brasil. 
LILACS 

Indígenas 
Trukás e 

profissionais da 
equipe 

multidisciplinar 

de saúde 
indígena 
(EMSI). 

Identificar as práticas de 
autoatenção nos índios Truká 

e a relação dessa população 
com a Biomedicina 

Pesquis
a de 

campo 

Para os Trukás, o processo de cura é polissêmico, composto de 
posse do território, práticas rituais, tais como o Toré, rezas, uso 

de lambedor e garrafadas. Por sua vez, fazem uso dos 
medicamentos alopáticos, em um processo chamado de 
intermedicalidade. Durante a pesquisa, foi observado que 

muitas vezes os profissionais de saúde incentivam a utilização 
de práticas tradicionais de cura, porém sem muita preocupação 
de articulação. Na verdade, o que se observou é que não há, 

por parte da FUNASA, ao menos na realidade presenciada na 
população Truká, preocupação em dirigir uma política de saúde 
voltada para operar uma articulação entre as diversas práticas 

de saúde. Isso fica a cargo de cada profissional. Quando ele se 
preocupa em estabelecer comunicação com a população, a 
articulação é feita; quando o profissional não se interessa, não 

há preocupação dos órgãos competentes em estabelecer ações 
voltadas para essa questão. Os profissionais devem entender 
que os indivíduos estão entrando em contato com outro sistema 

cosmológico, com normas diferentes quando passam de um 
campo para outro. A relação com outro sistema de significados 
e de normas pode não acarretar uma mudança expressiva, pois 

o indivíduo pode ter tido uma experiência anterior com essa 
realidade ou até mesmo os seus valores não serem 
extremamente diferentes daqueles que lhes foram propostos. 

Em relação ao profissional biomédico que trabalha em áreas 
indígenas, um cuidado especial com a saúde requer desse 
profissional, ao trabalhar com atenção diferenciada, capacidade 

de entender não só o seu próprio sistema de saúde, mas 
também respeitar os saberes, estratégias, significados e 
tradições da população com a qual interage 
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23 A experiência de 
um serviço de 
saúde 

especializado no 
atendimento a 
pacientes 

indígenas 

Érica Ribeiro Pereira; 
Elisabeth Peres Biruel; 
Lavínia Santos de Souza 

Oliveira. 
2014 
Saúde Soc. 

Estudo descritivo. 
Brasil. 
LILACS 

Profissionais 
de saúde 

Descrever o acolhimento, a 
promoção e a educação em 
saúde no atendimento a 

pacientes indígenas, a partir 
de atividades de extensão 
universitária para identificar 

percepções sobre processo 
saúde-doença e estabelecer 
projeto de cuidado a partir da 

identificação das 
necessidades do paciente 
indígena. 

Relato de 
Experiência e 

pesquisa 

documental 

O Ambulatório do Índio e o Hospital São Paulo da EPM 
vêm se constituindo ao longo desses anos em espaço 
permanente de reflexão sobre o atendimento aos povos 

indígenas de diferentes etnias que vivem múltiplas 
realidades culturais, linguísticas e de contato com a 
sociedade brasileira, lançando mão das experiências 

anteriores da EPM/Projeto Xingu no atendimento a essa 
população nos campos da assistência, ensino, pesquisa e 
extensão. As experiências apreendidas no atendimento 

ao paciente indígena mostraram quão complexa e 
delicada é a permanência desse paciente em um 
ambiente diverso e distante de sua realidade. A 

diversidade étnica e cultural dos pacientes indígenas 
apresentou-se como um campo de conhecimento com 
muitos desafios e possibilidades no desenvolvimento de 

projetos de extensão, revelando-se enriquecedor para a 
vivência e aprendizado dos profissionais de saúde e 
alunos de graduação. Apesar de o trabalho desenvolvido 

apresentar abordagens incipientes e pontuais, este se 
mostrou agregador de aprendizado a futuros profissionais 
com poucas oportunidades de vivências na saúde 

indígena. A necessidade de trazer experiências de um 
serviço de saúde especializado no atendimento a 
pacientes indígenas vem ao encontro das novas 

propostas de organização e estruturação da política de 
saúde indígena no país. 

24 Reflexões sobre 

questões morais 
na relação de 
indígenas com os 

serviços de saúde 

Ana Lucia de Moura Pontes; 

Luiza Garnelo; Sergio Rego. 
2014 
Rev. bioét. 

Estudo exploratório 
Brasil 
LILACS 

 

Indígenas 

Baniwa 

Discutir a perspectiva indígena 

de questões morais na relação 
com os serviços de saúde na 
região do Alto Rio 

Negro/Amazonas/Brasil. 

Pesquisa 

de campo  

A transferência para serviços de saúde em área urbana 

foi identificada como a principal questão moral para os 
indígenas na região. A diversidade de tradições, culturas 
e valores dos povos indígenas influenciam na sua 

moralidade e tomada de decisões clínicas, que eram 
pouco compreendidas pelos profissionais de saúde. Na 
relação entre profissionais de saúde e usuários indígenas 

ficou evidente o choque entre habitus distintos e a 
configuração de uma relação entre estranhos morais. 
Essas condições dificultam o diálogo para a resolução de 

conflitos 
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25 A Qualitative 
Study of 
Traditional Healing 

Practices among 
American Indians 
with Chronic Pain 

Crystal Greensky; Mollie A. 
Stapleton; Kevin Walsh; Leslie 
Gibbs; Jacque Abrahamson; 
Dawn M. Finnie; Julie C. 
Hathaway; Kristin S. Vickers-
Douglas; Joan B. Cronin; 
Cynthia O. Townsend; W. 
Michael Hooten, 
2014 
Pain Medecine 
Estudo Descritivo-Exploratório 
Estados Unidos 
PUBMED 

Indígenas 
norte-

americanos 

de diversas 
etnias 

Coletar informações de 
indígenas americanos sobre 
práticas tradicionais de saúde 

(THP) empregadas no 
tratamento da dor crônica e de 
sua redução. 

Pesquisa 
de campo 

Este estudo identificou vários fatores importantes que 
poderiam influenciar o uso e a inclusão de práticas 
tradicionais de saúde em um programa interdisciplinar de 

tratamento da dor culturalmente apropriado para 
indígenas com dor crônica. As observações dessa única 
comunidade sugerem que ampla gama de práticas 

tradicionais de saúde deve ser considerada, 
independentemente da familiaridade do indivíduo com 
essas práticas. Além disso, a participação efetiva em tais 

práticas deve ser considerada opcional, na medida em 
que podem se constituir em barreira para alguns 
pacientes. 

26 Health, Healthcare 

Access, and Use 
of Traditional 
Versus Modern 

Medicine in 
Remote Peruvian 
Amazon 

Communities: A 
Descriptive Study 
of Knowledge, 

Attitudes, and 
Practice 

Jonathan Williamson, 

Ronald Ramirez, Tom 
Wingfield. 
2015 

American Journal Tropical 
Medecine 
Estudo Descritivo 

Estados Unidos, Peru 
PUBMED 

Indígenas e 

mestiços 
peruanos 

Descrever os conhecimentos, 

práticas e acesso à saúde de 
13 comunidades remotas do 
Nordeste do Peru. 

Pesquisa 

de campo 

Nossas descobertas fornecem novas evidências 

referentes a crenças de saúde transicional, dor oculta e 
prevalência de doenças crônicas não transmissíveis em 
comunidades da Amazônia peruana. Os resultados 

indicam que, embora a Medicina tradicional ainda seja 
predominante nas comunidades do local do estudo, há 
preferência pela Medicina moderna. Nossas comunidades 

de estudo estavam mais próximas da maior cidade 
regional, Iquitos e, portanto, tiveram mais exposição à 
Medicina moderna. No entanto, parece haver achados 

conflitantes na literatura sobre a prática da Medicina 
tradicional. Nossos achados e os de outros autores 
sugerem que pode haver um interesse crescente na 

Medicina tradicional e nas práticas de Penutu (Xamã). 
Talvez, as definições e práticas da Medicina tradicional 
sejam interpretadas de maneira diferente em cada 

comunidade e, portanto, não transferíveis. É necessária 
uma pesquisa participativa adicional para aprender com 
as crenças das comunidades indígenas locais e, assim 

incorporar elementos da Medicina tradicional na prestação 
de cuidados de saúde locais, juntamente com a moderna 
promoção e educação em saúde. 

Continua 
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Quadro 2 - Sinopse dos estudos selecionados para o projeto de pesquisa 

27 Use of Traditional 
Indigenous 
Medicine and 

Complementary 
Medicine Among 
Indigenous Cancer 

Patients in 
Queensland, 
Australia 

Jon Adams, Patricia C. 
Valery, David Sibbritt, 
Christina M. Bernardes, Alex 

Broom, Gail Garvey, 
2015 
Integrative Cancer 

Therapies 
Estudo Descritivo-
Exploratório 

Austrália 
PUBMED 

Indígenas 
australianos 

Descrever os achados da 
prevalência de câncer entre 
indígenas australianos no 

primeiro exame, o perfil 
desses usuários bem como o 
uso pelos mesmos da 

Medicina tradicional indígena 
(TM) e da Medicina alternativa 
complementar (CAM) 

Pesquisa 
de campo 

Uma porcentagem substancial de indígenas com câncer 
usa pelo menos um recurso da Medicina tradicional 
indígena ou da Medicina complementar para apoiar seus 

cuidados. Ter alto nível de escolaridade foi associado 
positivamente a consultas dos profissionais de Medicina 
alternativa complementar. Mulheres com câncer de mama 

participaram de aulas de relaxamento/ meditação, 
enquanto que homens com câncer genital eram 
propensos a usar Medicina tradicional e/ou Medicina 

alternativa complementar. Uma porcentagem substancial 
de indígenas australianos relatou o uso de ambas as 
medicinas para seus cuidados com o câncer.  

28 Reconsidering 
Culturally 
Competent 

Approaches to 
American Indian 
Healing and Well-

Being 

Jessica R. Goodkind, 
Beverly Gorman, Julia 
Meredith Hess, Danielle P. 

Parker, Richard L. Hough. 
2016 
Qualitative Health Research 

Estudo descritivo 
Estados Unidos 
PUBMED 

 
 

  

Indígenas 
Navajo e 

nativos do 

Alaska 

Descrever as perspectivas dos 
jovens, dos adultos e dos 
idosos no enfrentamento, 

tratamento e cura do estresse;  
descrever a importância da 
terra e do lugar;  

traduzir essas descobertas em 
mudanças significativas, 
visando melhorar a saúde 

mental e o bem-estar nas 
comunidades 

Pesquisa 
de campo 

Ampliar nossas concepções de tratamento visando incluir 
lugares e processos é importante para o bem-estar. Isso é 
significativo não apenas para a cura e o bem-estar, que 

pode resultar da revitalização de uma conexão com a 
terra, mas para a importância da recuperação cultural 
como meio de abordar o impacto negativo na saúde 

mental dos indivíduos. Essa abordagem envolve jovens, 
adultos e idosos no trabalho conjunto para melhorar a 
saúde da comunidade. Descobrimos que eles estavam 

mais interessados e engajados no projeto de 
mapeamento do que em qualquer um dos outros aspectos 
de nossos programas, como, por exemplo, o 

fortalecimento familiar ou a intervenção cognitivo-
comportamental, conforme demonstrado pelas reflexões 
dos participantes durante entrevistas e grupos focais. O 

projeto de mapeamento foi de interesse também das 
autoridades e de líderes da comunidade. Para muitos, os 
recursos formais tradicionais e as práticas de cura são 

escassos, enquanto que os modelos ocidentais de 
cuidado não se ajustam ou atendem às suas 
necessidades. Assim, é fundamental reconhecer a 

importância de ouvir as experiências individuais, familiares 
e comunitárias e construir valores e forças culturais 
cotidianas. Sugerimos que a importância em reconhecer 

abordagens eficazes e culturalmente “competentes” para 
a cura e o tratamento podem ser mantenedoras do bem-
estar. Há muito mais “lugares” de tratamento do que 

imaginávamos. 

Continua 
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Quadro 2 - Sinopse dos estudos selecionados para o projeto de pesquisa 

29 Doenças e 
práticas 
terapêuticas entre 

os Teréna de Mato 
Grosso do Sul. 

Dulce Lopes Barboza Ribas 
Maria Helena Vilas Boas 
Concone 

Renata Palópoli Pícoli 
2016 
Saúde e Sociedade 

Estudo Descritivo 
Brasil 
BVS 

 

Indígenas 
Teréna 

Descrever as visões sobre 
saúde e doença, enfatizando a 
identificação, as 

interpretações diagnósticas e 
as práticas terapêuticas 
relacionadas à doença 

crônica. 

Pesquisa 
de campo 

Apesar das mudanças e novas ideologias, o xamanismo 
continua presente e sendo importante no cotidiano 
Teréna. A crença na necessidade de harmonia entre o 

ambiente, os espíritos que o habitam e o corpo das 
pessoas é identificado nas narrativas colhidas. 
Entendemos que as experiências vivenciadas pelos 

Terénas no entendimento de suas doenças e na busca 
pela cura são processos resultantes dos saberes locais, 
da participação de diversos atores envolvidos, dos 

recursos e tecnologias disponíveis, todos inscritos em um 
contexto cultural e social dinâmico. As orientações 
recebidas por profissionais de saúde fazem parte de um 

conhecimento paralelo. O médico muitas vezes 
desconhece o cotidiano e não leva em conta 
particularidades e riscos a que só quem ali vive está 

sujeito. Isso de alguma maneira delimita a distância 
existente entre o saber biomédico e os saberes locais. 
Foram observadas aproximações e reinterpretações das 

recomendações recebidas. 

30 Meanings of 
“Tuberculosis” in 

Rural Indigenous 
Communities from 
a Municipality in 

the Colombian 
Amazon 

Alba Idaly Muñoz Sánchez 
Yurian Lida Rubiano Mesa 

2017 
Investigación Y Educación 
em Enfermería 

Estudo Etnográfico 
Colômbia 
BVS 

Indígenas 
das etnias 

Ticuna, 
Cocama e 

Yagua  

Descrever os significados 
sobre a tuberculose (TB) em 

comunidades rurais indígenas 
de um município da Amazônia 
colombiana. 

Pesquisa 
de campo 

A partir da descrição dos resultados encontrados, o 
estudo identificou alguns significados de TB que podem 

afetar a detecção precoce da doença, dentre eles 
conhecimentos errados, atitudes e práticas que exigem 
orientação de intervenções educacionais. No entanto, 

este estudo mostrou que os líderes comunitários das 
populações indígenas identificam os principais aspectos 
da TB, como se fosse uma doença que pode causar a 

morte, mas que pode ser curada. Identificou-se a 
necessidade de fortalecer os programas educativos e 
ações programáticas em saúde para a TB, por meio de 

estratégias adequadas à sua cultura e contexto, que 
sensibilizem e contribuam na prevenção e controle da TB. 
Os diálogos interculturais devem ser aprimorados, para 

que a participação das comunidades indígenas seja 
indispensável, a fim de criar propostas educacionais 
adaptadas à sua cultura e tradição. 

Continua 
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Quadro 2 - Sinopse dos estudos selecionados para o projeto de pesquisa - conclui 

31 Traditional and 
Complementary 
Medicine Use 

Among Indigenous 
Cancer Patients in 
Australia, Canada, 

New Zealand, and 
the United States: 
A Systematic 

Review 

Alana Gall, Stuart Leske, 
Jon Adams, Veronica 
Matthews, Kate Anderson, 

Sheleigh Lawler, Gail 
Garvey. 
2018 

Integrative Cancer 
Therapies 
Pesquisa documental 

Austrália 
PUBMED 

Não há Identificar pesquisas originais 
publicadas entre janeiro de 
2000 e outubro de 2017 sobre 

o uso de medicamentos 
tradicionais e complementares 
por pacientes indígenas com 

câncer na Austrália, Canadá, 
Nova Zelândia e Estados 
Unidos. 

Revisão 
de 

Estudos 

Nossos achados ressaltam a importância do uso de 
medicamentos tradicionais e complementares para 
pacientes indígenas com câncer nesses quatro países. 

Identificamos múltiplos benefícios espirituais, emocionais 
e culturais de seu uso. A percepção do paciente sobre as 
atitudes de seu profissional de saúde em relação a 

medicamentos tradicionais e complementares, em alguns 
casos, dificultou ou incentivou a divulgação de seu uso 
pelo paciente. Pesquisas adicionais são necessárias para 

explorar ainda mais o uso e promoção de medicamentos 
tradicionais e complementares entre pacientes indígenas 
com câncer, para ajudar a informar e assegurar cuidados 

eficazes, seguros e coordenados a eles. 

.Fonte: Teixeira (2018). 
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 Todos os estudos selecionados são de abordagem qualitativa. 

Adotou-se primeiramente o recorte temporal de 2006 a 2016, entretanto, à guisa 

de atualização, foram incluídos artigos de 2017 e 2018, de forma que tal recorte 

pudesse abranger mais de 10 anos da edição da Política Nacional de Atenção à 

Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI) de 2002, a qual orienta no sentido da 

articulação entre os saberes da Medicina tradicional indígena com os saberes 

biomédicos, buscando atender às necessidades e especificidades daqueles povos 

como modo de ratificar os princípios basilares da universalidade, integralidade e 

equidade do Sistema Único de Saúde (SUS). 

As concepções indígenas de saúde resultam do comportamento ético e 

do equilíbrio nos relacionamentos do Eu com os Outros dos planos físico e 

cósmico que integram o mundo, enquanto que as práticas de promoção da saúde 

envolvem, por exemplo, a observância aos ritos, rezas, resguardos e ao uso de 

ervas. O advento das doenças remete às violações à ética, tanto quanto às 

transgressões daquelas práticas e daqueles relacionamentos e categorizado 

como “sopros”, “encantamentos”, “doenças de índio” ou “doenças de branco”, a 

depender da natureza, da expressão clínica e do grau de comprometimento físico 

ou espiritual.  

Nas comunidades indígenas os sinais e sintomas sugestivos de 

doenças individual ou coletiva são compartilhados socialmente entre seus 

integrantes e interpretados e reinterpretados coletivamente à luz dos saberes e 

tradições culturalmente assimilados. Ao ser determinada a natureza e declarada a 

condição mórbida, se resultante de “sopros”, de “encantamentos”, de “doenças de 

índio” ou de “doenças de branco”, têm início as práticas de cura de acordo com os 

saberes da Medicina tradicional, contudo, o tratamento também pode envolver 

outros saberes, isoladamente ou conjugados. 

Para a Medicina tradicional indígena, a conduta terapêutica depende 

da natureza da doença declarada e envolve o uso de ervas e raízes, 

“benzimentos”, restrições alimentares e de sexo, pinturas corporais de proteção e 

também o uso da Medicina alopática dos “brancos”. O sistema médico indígena 

admite a articulação das diversas modalidades de tratamento e não exclui a 

intervenção de outros profissionais de saúde. A cura visa ao equilíbrio e engloba a 

dimensão física e o espiritual.  
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Realizadas tais considerações, cumpre descrever e discutir os 

resultados dos estudos integrantes da presente revisão e diretamente 

relacionados ao tema.  

Guimarães (2015) destaca o direito à liberdade de escolha do 

tratamento, enquanto Vieira, Oliveira e Neves (2013), além de abordarem o 

mesmo tema, reconhecem a necessidade de profissionais da assistência à saúde 

em contextos indígenas respeitarem “os saberes, estratégias, significados e 

tradições da população com a qual interagem” (VIEIRA; OLIVEIRA; NEVES, 

2013). Os dois estudos se articulam à ética e à alteridade em Lévinas, na medida 

em que os encontros “face a face” na prática do cuidado são ocasiões propícias 

ao exercício de ambas, em virtude da complexidade do Outro.  

Para Lévinas, a ética é a filosofia-primeira porque ela antecede o 

primado filosófico da Ontologia e sua liberdade para tudo conhecer e tudo 

assimilar, sem considerar a subjetivação. A ética subjetiviza, acolhe e se 

responsabiliza pelo Outro, controlando a liberdade do Eu de tudo assimilar. Nessa 

concepção, as relações Eu-Outro são éticas que devem fundamentar os 

encontros face a face dos profissionais da assistência à saúde com os povos 

indígenas.  

Os conceitos de ética e de alteridade, sem os quais não se chegará ao 

cuidado humanizado, também se articulam ao estudo realizado por Pontes, 

Garnelo e Rego (2014) sobre a pouca compreensão dos profissionais da 

assistência à saúde quanto à influência dos valores, da cultura e das tradições 

dos indígenas nas suas tomadas de decisões que muitas vezes se contrapõem às 

daqueles profissionais. Aquela pouca compreensão dos profissionais de saúde 

acaba gerando resistências e impondo obstáculos à articulação dos saberes da 

Medicina tradicional indígena aos saberes biomédicos. 

O estudo de Rissardo, Alvim, Marcon e Carreira (2014) indica a 

viabilidade de articulação não conflitante dos saberes da Medicina tradicional 

indígena com os saberes biomédicos nos cuidados a idosos indígenas. Esse 

estudo considerou apenas as práticas relativas à medicação e à imunização, 

limitando o cuidado à realização dessas ações. Cumpre destacar que a 

responsabilidade e o acolhimento são pressupostos para a ética da assistência à 

saúde, cujo exercício guarda relação direta com a integralidade do cuidado em 

função da complexidade do Outro.  
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Pereira et al (2014) relatam a experiência da atividade de extensão de 

graduandos dos cursos da área da saúde no atendimento ambulatorial a 

pacientes indígenas. Destacam as implicações do contato dos graduandos e dos 

profissionais de saúde com a complexidade advinda das necessidades e 

especificidades desses pacientes e de sua permanência em contextos distantes 

de suas realidades de vida. E tornam imprescindível à elaboração e 

implementação do cuidado em saúde o acolhimento das concepções de saúde e 

de doença indígenas para a articulação dos saberes da Medicina tradicional com 

os saberes biomédicos. Tal estudo mostra a importância para o ensino e 

formação de futuros profissionais, pois possibilita o contato com a realidade de 

uma parcela da população, podendo a partir dessa vivência estimular a reflexão 

crítica sobre o modelo de saúde proposto e as necessidades de adequações e 

readequações, visando à efetiva oferta de serviços de saúde que atendam às 

reais necessidades de uma população. 

Em um novo estudo, Pontes, Garnelo e Rego (2014) tratam da atenção 

especializada no contexto do Alto Rio Negro. Os autores citam as características 

da atenção diferenciada praticada naquela região: a adequação tecnológica, a 

qualificação dos profissionais para o contexto intercultural e a participação 

indígena. Destacam também a prática de itinerários terapêuticos, por meio das 

formas de atenção da Medicina tradicional, da Biomedicina e da autoatenção. 

Observa-se com essa pesquisa a viabilidade de práticas assistenciais de saúde 

em consonância com a PNASPI, 

Em estudo de caso, Pellon e Vargas (2010) salientam os 

conhecimentos e práticas biomédicas como barreiras ao acolhimento do Outro, 

fato este que corrobora a necessidade de adequarem-se as práticas assistenciais 

de saúde a partir de um modelo que considere a alteridade tal como em Lévinas, 

de forma a atender às recomendações das políticas de saúde e ratificar os 

princípios básicos do SUS de integralidade e de equidade. 

Langdon e Diehl (2007) abordam o modelo de atenção à saúde 

indígena e enfatizam a dificuldade dos gestores em definir atenção diferenciada e 

a dificuldade dos profissionais em perceber a permeabilidade nas relações entre a 

Medicina tradicional indígena e a Biomedicina. Novo (2011), cita o fato de os 

profissionais da assistência imporem os conceitos de saúde e o cuidado numa 

perspectiva biomédica não integrada aos mesmos conceitos indígenas. Ainda 
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segundo a autora, não havia espaço para a articulação de ações conjuntas. 

Ambos os estudos mostram as dificuldades e contradições para a implementação 

do que preceitua a política pública específica, pois a prática perpetua um modelo 

assistencial pautado na negação de outros saberes além do saber científico e, por 

extensão, nega a alteridade. 

Oliveira, Silva Maciel e Melo (2012) relacionam o baixo nível 

socioeconômico de uma população indígena à ocorrência de altos índices de 

doenças preveníveis, bem como destacam a necessidade de as equipes 

multidisciplinares em saúde indígena (EMSI) articularem os saberes da Medicina 

tradicional indígena aos saberes biomédicos. Tal necessidade expõe a 

dificuldade, já relatada em outros estudos, em articular ambos os saberes, bem 

como ratifica a importância de se estabelecerem relações éticas e de alteridade 

na assistência à saúde indígena como modo de promover a equidade. 

O estudo de Ferreira (2012) destaca a importância da articulação dos 

serviços de saúde com a Medicina tradicional indígena para a efetivação da 

integralidade e da atenção diferenciada em saúde indígena, a exemplo do que os 

demais estudos considerados verificaram. 

Complementarmente, Greensky et al. (2014) identificaram fatores que 

poderiam influenciar o uso de práticas da Medicina tradicional indígena no 

contexto de um programa interdisciplinar culturalmente apropriado para indígenas, 

visando tratar da dor. Esse estudo vem ao encontro do que recomenda a 

PNASPI. 

Na mesma linha, Adams et al. (2015) constataram que significativo 

percentual de indígenas australianos com diagnóstico de câncer usa pelo menos 

um ou ambos os recursos da Medicina tradicional indígena e da Medicina 

complementar alternativa no tratamento da doença. Tal resultado atende ao 

recomendado pela PNASPI e poderá constituir-se como proposta para 

abordagens terapêuticas integradoras e complementares, que contemplem a 

multidimensionalidade humana. 

O estudo de Ribas, Concone e Pícoli (2016) descreve a crença dos 

Terénas na necessidade de preservar a harmonia entre o ambiente, os espíritos 

da natureza e o corpo das pessoas. A cura envolve o emprego de saberes locais 

e a participação dos diversos atores envolvidos. Destaca-se, desse modo, o 

exercício de uma ética na perspectiva da alteridade em Lévinas, na medida em 
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que a responsabilidade pela manutenção da saúde transcende o simples cuidado 

de si e abrange o relacionamento harmônico individual e coletivo com os demais 

seres da natureza. 

Por fim, Sánchez e Mesa (2017) prelecionam que algumas atitudes, 

práticas e significados dos indígenas sobre tuberculose podem retardar o 

diagnóstico dessa doença, o que requer intervenção de educação em saúde.  

Contudo, faz-se necessário que o recurso auxiliar da intervenção educativa seja 

adequado ao contexto de vida das etnias assistidas. Ademais, os autores 

destacam a necessidade de envolvimento das comunidades indígenas no diálogo 

intercultural, para a discussão das estratégias de educação adaptadas às suas 

culturas e tradições. A ética em Lévinas se articula às conclusões dos autores 

quando os profissionais de saúde admitem distintas concepções indígenas sobre 

a natureza e o diagnóstico da tuberculose, do mesmo modo que acatam a 

alteridade levinasiana quando assumem e exercem sua responsabilidade nessa 

perspectiva, ante a simples presença do Outro indígena, sua história e contexto 

de vida, desde o primeiro encontro até o final do tratamento. 

Dos estudos selecionados, 13 tratam de aspectos que fornecem 

suporte para o desenvolvimento do tema a ser tratado no presente projeto de 

pesquisa. 

Diehl e Grassi (2010), ao realizarem estudo com Guaranis, verificaram 

forte adesão desses indígenas ao uso de medicamentos prescritos pela equipe de 

saúde. Nesse trabalho não foi considerado se a marcante influência de práticas 

biomédicas se fez por negação das práticas da Medicina indígena ou se os 

Guaranis a adotaram em função de sua concepção de que “doença de branco” 

tem que ser tratada com “remédio de branco”, mantendo a tradição da Medicina 

indígena. Não foi evidenciada a articulação entre as duas medicinas. 

O estudo de caso realizado por Vargas et al. (2010) com indígenas 

Bororós avaliou as estratégias locorregionais de articulação entre os níveis de 

cuidado à saúde em Rondonópolis-MT, detectando a ausência dessas estratégias 

no Plano Distrital de Saúde Indígena para o período de 2005-2007. Registrou 

também a ocorrência de dificuldades em contratar profissionais para a EMSI, a 

implementação de serviços de alto custo e a hegemonia das práticas biomédicas 

e sua não articulação com as práticas de tratamento e cura da Medicina 

tradicional indígena, na contramão do que preceitua a PNASPI.  
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Santos et al. (2016) descreveram a acessibilidade dos indígenas 

Kanela e Guajajara ao sistema de saúde e mediram o grau de satisfação desses 

usuários com os serviços do SUS. O estudo concluiu que alguns indígenas 

relataram que os hábitos de dormir eram diferentes e que a alimentação era ruim. 

Concluiu também que os profissionais de saúde facilitaram o acesso dos 

indígenas ao SUS, os quais consideraram bons os serviços oferecidos pelo 

sistema de saúde oficial. Não houve referência à articulação dos saberes da 

Medicina indígena aos saberes biomédicos. 

Toledo, Giatti e Pelicioni (2012) relatam a experiência de contato com 

indígenas do Alto Rio Negro em um curso de formação de saúde e saneamento, 

durante o qual os pesquisadores e docentes puderam construir novos saberes, a 

partir do reconhecimento e da ressignificação sobre representações de saúde e 

doença indígenas. O referido estudo evoca a necessidade do diálogo de saberes 

indígenas e biomédicos na construção de projetos em área indígena e inspira a 

elaboração de cuidados de saúde moldados na articulação daqueles saberes. 

O estudo de Silva, Diaz e Silva (2015) com os povos Guarani e 

Kaingáng aponta para a limitação de acesso desses indígenas aos serviços de 

saúde, para a necessidade de consideração de suas culturas e particularidades 

na assistência prestada e para a criação de vínculos dos profissionais com esses 

usuários. Segundo os autores, é preciso que o modelo vigente privilegie a 

qualidade do atendimento à saúde da mulher indígena. Infere-se a existência 

hegemônica de um modelo biomédico de assistência não articulado aos saberes 

da medicina tradicional indígena. 

Oliveira e Oliveira (2012) realizaram estudo com profissionais de saúde 

cujo objeto foi a utilização de práticas populares de tratamento no cotidiano de 

trabalho desses profissionais. Segundo os autores, o maior empecilho para o 

diálogo dos profissionais de saúde com os usuários foi o cientificismo da 

formação profissional. A pesquisa também destaca a necessidade de 

sensibilização desses profissionais quanto àquelas práticas, visto as mesmas 

serem recurso usual de autocuidado. Nessa mesma linha de abordagem 

encontra-se o estudo de Siqueira et al. (2006), que realçam a importância em 

respeitar os hábitos e opiniões dos usuários do sistema de saúde na construção 

das ações de cuidado com e para eles. A prática do autocuidado é tema de 

importância também para a saúde indígena, haja vista os povos indígenas 
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utilizarem ampla e usualmente os recursos de sua Medicina tradicional, 

especialmente em determinadas áreas da Amazônia Oriental brasileira, onde eles 

têm dificuldades em acessar as equipes e os serviços de saúde. 

As práticas de prevenção e cura de comunidades ribeirinhas do MT 

foram avaliadas por Kreutz, Gaiva e Azevedo (2006). Para as autoras, o processo 

saúde-doença para a população estudada tem causas naturais, sociais e 

sobrenaturais, as quais orientam o tratamento para a cura. As intervenções dos 

profissionais de saúde devem considerar as dimensões socioculturais e históricas 

na construção do cuidado com essas populações. Embora esse estudo não 

envolva povos indígenas, as recomendações das autoras são aplicáveis no 

contexto da saúde indígena. 

A pesquisa de Borges et al. (2008) com benzedeiras do Distrito Federal 

e entorno busca apreender o modo de cuidar por meio dessa prática, a qual se 

constitui em recurso terapêutico usual em Medicina indígena, pois envolve e é 

envolvido por significados na interação de indivíduos e grupos com seus mundos-

da-vida. A consideração dessa prática pelos profissionais de saúde em contextos 

indígenas vai ao encontro do que recomenda a PNASPI. 

Na análise das fragilidades e potencialidades do trabalho da 

enfermagem em área indígena com a população Ianomâmi no Alto Rio Negro, 

feita por Louzada e Lopes Neto (2010),os enfermeiros e técnicos de enfermagem 

identificaram como fragilidades a escassez de recursos humanos e materiais e 

como potencialidades a força do trabalho em equipe e a presença dos AIS nas 

aldeias. A gestão dos recursos para a assistência em saúde na Amazônia tem de 

levar em conta a extensão da cobertura a áreas onde as distâncias são grandes, 

o acesso por cursos d´água e florestas são barreiras a serem transpostas e as 

condições climáticas de chuvas, umidade e forte calor são adversidades 

constantes. As logísticas de suprimento de materiais e equipamentos e dos meios 

de obtê-los devem ser muito bem calculadas, tendo em vista o exposto e também 

pelas áreas indígenas se encontrarem a grandes distâncias dos centros 

fornecedores. Dadas as condições geográficas peculiares, o acesso às áreas 

remotas ocorre por meio de transporte fluvial naquela região e requer 

embarcações ágeis, seguras e motores potentes. Frequentemente gestores 

locorregionais se deparam com problemas de financiamento do sistema para as 

ações de saúde em área indígena. 
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Langdon et al. (2006) atribuem ao AIS papel fundamental na atenção 

diferenciada em saúde indígena, em função de pertencerem à comunidade e de 

atuarem como mediadores dos saberes e práticas de saúde indígena com os 

saberes biomédicos. Com base na PNASPI, as autoras, apesar da atuação dos 

AIS, consideraram precária a articulação das práticas indígenas de autoatenção 

com as práticas biomédicas. A esse respeito, cumpre registrar o observado a 

partir da experiência da pesquisadora, segundo a qual, apesar da mediação dos 

AIS, estes encontram muitos entraves na sua própria comunidade, exemplificados 

por questões relativas ao acesso aos mais idosos, que frequentemente resistem a 

serem cuidados por jovens indígenas que não são pajé, médico ou enfermeira e 

eventuais desavenças familiares ou pessoais, que também impõem restrições ao 

trabalho dos AIS. 

 A formação dos AIS é tida por Diehl, Langdon e Dias-Scopel (2012) 

como elo entre os saberes da Medicina tradicional e biomédico como o principal 

aspecto na promoção da atenção diferenciada. No entanto, as descontinuidades 

na sua formação indicam que ele é o mais despreparado tecnicamente para atuar 

entre os profissionais de saúde, o que denota ambiguidade no seu papel de 

promotor e mediador. Os autores destacam também a tensão existente entre os 

critérios de indicação da comunidade indígena para AIS e os critérios técnicos do 

gestor.  

O estudo de Scopel, Dias-Scopel e Langdon (2015) relata a atuação do 

AIS como essencial na atenção primária ao articular saberes indígenas e 

biomédicos em ambientes de intermedicalidade nos âmbitos interétnicos. 

As pesquisas sobre o papel do AIS convergem para a essencialidade 

de seu trabalho na articulação dos saberes da Medicina tradicional indígena com 

os saberes biomédicos e na promoção da assistência diferenciada em atenção 

básica. No entanto, a formação, capacitação e atualização de todos os 

profissionais de saúde para o trabalho em áreas indígenas são necessárias, pois 

as especificidades são marcantes e requerem permanente treinamento, visando 

sedimentar práticas de atenção diferenciada em todos os níveis de complexidade 

do sistema de saúde como estratégia que ratifica o previsto no capítulo 5 da Lei nº 

8.080/90 e na PNASPI, com a finalidade de promover a justiça social a partir dos 

princípios básicos da universalidade, integralidade e equidade da assistência à 

saúde. 
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Em comunidades do interior da Amazônia peruana, embora os 

recursos da Medicina tradicional sejam empregados no tratamento da dor oculta e 

das doenças crônicas não transmissíveis, há uma preferência dos indígenas 

entrevistados pelos recursos da Biomedicina (WILLIAMSON; RAMIREZ; 

WINGFIELD, 2015). Esse resultado é influenciado por fatores tais como a 

proximidade do local da pesquisa de um centro mais urbanizado e de distintos 

modos de interpretação dos resultados obtidos pelo uso dos recursos da Medicina 

tradicional indígena. Os autores sugerem a necessidade de realização de 

pesquisas que envolvam a integração da Medicina tradicional indígena com a 

Biomedicina na prestação dos cuidados de saúde aos locais. Esse é mais um 

estudo que reforça a referida integração recomendada pela PNASPI. 

Goodkind et al. (2015) apresentam como conclusões de seus estudos a 

importância de lugares e de processos para a cura e o bem-estar de populações 

indígenas Navajos e de nativos do Alaska, os quais, por meio deles, podem 

revitalizar suas conexões com a terra e recuperar suas culturas. Referem, ainda, 

que para muitos dos participantes os recursos da Medicina tradicional indígena 

são escassos, enquanto que os da Medicina ocidental não se adequam às suas 

necessidades. Os autores sugerem que o reconhecimento de abordagens 

culturalmente adequadas pode manter o bem-estar dessas populações e que o 

vínculo delas com a terra as remete à ancestralidade, ao seu mundo-da-vida e à 

necessidade de uma postura ética, à proporção que a perspectiva de totalidade 

da natureza abarca a alteridade pela existência de diversos seres. 

Finalizando os artigos selecionados, Gall et al. (2018), em estudo de 

revisão sistemática, apuraram que indígenas americanos, canadenses, 

australianos e neozelandeses diagnosticados com câncer utilizam nos seus 

tratamentos medicamentos biomédicos e tradicionais indígenas e que o uso de 

ambos pode ser incentivado ou dificultado pela respectiva postura de aceitação 

ou recusa do profissional de saúde. Percebem no relato dos colaboradores 

benefícios espirituais, emocionais e culturais resultantes do emprego da 

terapêutica da Medicina tradicional indígena, condição que favorece a elaboração 

e assegura a implementação de cuidados eficazes, seguros e coordenados. Esse 

trabalho também confirma o que a PNASPI recomenda.  
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Nenhum dos artigos selecionados aborda as concepções de saúde e 

de doença de indígenas da etnia Tukano e as relações dessas concepções com o 

pressuposto da alteridade na perspectiva de Emmanuel Lévinas. 
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3  REFERENCIAL TEMÁTICO 

  

As disposições da Constituição Federal de 1988, da Lei 8.080/90 e da 

PNASPI de 2002 suscitam questões sobre a inserção dos indígenas no sistema 

de saúde nacional. A produção acadêmica tem destacado os avanços obtidos e 

ressaltado as diversas mazelas ainda não resolvidas.  

A PNASPI, concebida em 2002, tem por diretriz o respeito às 

concepções de saúde e de doença indígenas e reconhece como legítimas as 

práticas de sua Medicina tradicional. Suas orientações fomentam a articulação 

dos saberes e práticas da Medicina indígena com os da Biomedicina, de forma a 

influenciar positivamente o relacionamento entre indígenas e profissionais de 

saúde. (BRASIL, 2002). 

Cumpre também descrever sumariamente a organização político-

administrativa do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do Sistema Único de 

Saúde (SasiSUS), que engloba todos os princípios básicos e diretrizes do SUS a 

serem observados na execução da PNASPI, concebida da seguinte forma: o 

Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) é o responsável pela organização da 

atenção básica, executada pelos AIS nas comunidades e pelas EMSI. Os polos-

bases criados nos territórios indígenas abrigam as EMSIs e servem de referência 

para os AIS e para cada comunidade onde eles atuam diretamente.  

A Casa de Saúde do Índio (CASAI), situada no município-sede do 

DSEI, apoia os usuários aldeados do sistema, acolhendo-os, intermediando a 

marcação de consultas e exames, encaminhando e acompanhando os usuários 

nessas consultas, prestando assistência de enfermagem 24 horas por dia e 

realizando atividades de educação e promoção da saúde. No tocante aos 

indígenas residentes na sede dos municípios, eles têm acesso mais diretamente 

às unidades de saúde ambulatoriais ou hospitalares, sem intermediação da 

CASAI, exceto quando necessitam de atendimento em unidades regionais 

distantes do município de origem. Nessas unidades o atendimento é pautado no 

modelo biomédico, para o que a PNASPI estabelece que: 
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O reconhecimento da diversidade social e cultural dos povos indígenas, 
a consideração e o respeito dos seus sistemas tradicionais de saúde são 
imprescindíveis para a execução de ações e projetos de saúde e para a 
elaboração de propostas de prevenção/promoção e educação para a 
saúde adequadas ao contexto local (BRASIL, 2002, p. 17). 

 

 A Convenção nº 169 de 1989 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), que trata dos povos indígenas e tribais, destaca que o respeito à 

diversidade cultural indígena contribui para a harmonia social da humanidade e 

reflete-se na formação de suas instituições sociais e de suas práticas relacionais, 

econômicas, culturais e religioso-espirituais, bem como na sua harmonia com o 

meio ambiente (OIT, 2011). 

 Pellon e Vargas (2010) advertem ser necessário buscar a qualificação 

dos serviços de saúde pela capacitação dos profissionais para trabalharem com 

povos indígenas, pois suas concepções de saúde e doença refletem 

necessidades nos seus mundos-da-vida e demandam considerações acerca das 

influências e significados dos seus territórios, culturas, economias e modos de 

organização social. Existem nós difíceis de serem desatados entre os sistemas de 

saúde tradicional indígena e biomédico, cuja natureza está na desconsideração 

dos saberes e modos de vida indígena. Essa é uma questão importante e não 

resolvida no sistema de saúde nacional, que repercute na qualidade e na eficácia 

do atendimento de saúde aos povos indígenas, pois conforme Coimbra Jr. e 

Santos (2000 apud PELLON; VARGAS, 2010) opinam: 

 

[...] vivenciar situações de discriminação pode ser por si só um elemento 
desencadeador de doenças e torna-se mais grave quando a experiência 
se passa dentro dos serviços de atenção à saúde, [...] comprometendo 
não somente a qualidade e a credibilidade dos serviços prestados, mas a 
própria saúde do indivíduo (COIMBRA JR.; SANTOS, 2000 apud 
PELLON; VARGAS, 2010, p. 1390). 

  

Essa desconsideração existe porque as concepções indígenas de 

doença têm ampla dimensão e se relacionam diretamente a uma cosmologia que 

envolve terra e território, seres humanos e não humanos, seres reais e 

fantásticos. Vincula-se também às relações dos indivíduos entre si e com a 

natureza e às transgressões por eles cometidas. Assim, as doenças podem ter 

origem também na organização e nas relações sociais. Úsuga (2011) reporta que 

“en la causalidad de los sistemas médicos indígenas amazónicos se encuentra 
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una relación con el cumplimiento de la norma social y con el mantenimiento de la 

armonía de la comunidad” (ÚSUGA, 2011, p. 8).   

A implantação das estratégias de cuidado e educação em saúde 

indígena deve estar em consonância com a PNASPI, a qual recomenda aos 

serviços de saúde a articulação dos saberes e práticas da Medicina tradicional 

indígena aos saberes biomédicos. Dada a multiculturalidade e multietnicidade 

indígena no Brasil, Ferreira (2012) alerta que: 

  

Constitui-se num desafio, já que deve contemplar as especificidades 
socioculturais de cada uma delas e prever a criação de estratégias locais 
para a sua articulação aos serviços de saúde prestados a essas 
comunidades (FERREIRA, 2012, p. 266). 

  

Para a implementação das estratégias, são necessárias mudanças e 

readaptações nos serviços de saúde e nos conceitos dos profissionais. O 

subsistema de saúde indígena está estruturado nos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas (DSEI) e nos polos-base, unidades de atenção primária, os quais 

buscam alcançar as comunidades indígenas nos seus territórios. As EMSIs 

percorrem as comunidades adscritas ao polo-base, promovendo ações de 

cuidado e educação em saúde com periodicidade irregular, em razão das 

dificuldades de ordem operacional impostas pela elaboração e execução da 

logística ou mesmo de financiamento. Essa interface do sistema de saúde com as 

populações indígenas, representada pelos DSEIs, deveria estar adequada ao 

trabalho em ambiente multicultural. 

A esse respeito, Lorenzo (2011) comenta que “[...] a formação 

universitária de gestores e, principalmente, de profissionais de saúde é construída 

em geral sobre as bases do determinismo cientificista próprias à epidemiologia e 

à Biomedicina [...]” (LORENZO, 2011, p. 334). Portanto, tal trabalho requer a 

capacitação de gestores e profissionais para lidarem com indígenas e 

compreenderem concepções de saúde e doença distintas do conceito biomédico, 

a fim de que as ações guardem coerência e respeito, visando realizarem a 

universalidade pela efetiva inclusão da população indígena no sistema de saúde. 

Dessa forma, a construção de práticas profissionais sob o conceito da ética da 

alteridade constitui-se em uma estratégia de valor. 
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4 REFERENCIAL FILOSÓFICO  

  

No tocante à condição humana e ao acolhimento em suas 

necessidades, o relacionamento dos profissionais de saúde, levando em conta a 

alteridade do indígena e seus valores, concepções e modos de vida, constitui-se 

em um exercício ético. Interações de sujeitos pertencentes a culturas distintas, 

como as que ocorrem com indígenas entre si e destes com os não indígenas, são 

momentos em que se sobressaem diferenças étnicas, de gênero, de crenças e 

valores. Entender o mundo segundo uma ordem diversa da qual os interagentes 

se formam e vivem é um exercício de disponibilidade para compreender o Outro 

como interlocutor. Deduz-se que essa disponibilidade é maior quando as relações 

envolvem povos historicamente não integrados à sociedade, em razão de 

relações de poder, submissão e preconceitos.  

No campo da saúde, dominado pelos saberes científicos e suas 

tecnologias, em que o conhecimento desconsidera todo saber não cientificamente 

comprovado, a produção de saúde e de doença segundo as concepções da 

Medicina tradicional indígena, fundamentadas, respectivamente, nas relações de 

equilíbrio e de desequilíbrio do homem com os seres que habitam o mundo físico 

e o mundo cósmico, são reputadas pelos profissionais como exóticas e carentes 

de sustentação racional.   

Emmanuel Lévinas, filósofo franco-lituano, crítico da ontologia 

ocidental, do Eu em Si Mesmo traduzido no egocentrismo e de um exercício de 

poder que resulta em práticas anti-humanistas, propõe uma relação ética que não 

reduza o Outro ao Mesmo, oferecendo, dessa forma, o fundamento para construir 

o humanismo na interação com o Outro. O referencial buscado pressupõe um 

vínculo, uma relação. Poder-se-á dizer de Lévinas que ele é o “filósofo do 

itinerante”, tal como Abrahão, que foi em busca da terra prometida, pois ao migrar 

da Lituânia para a Rússia e de lá para a França na primeira metade do século 

passado, devido às Grandes Guerras e à Revolução Russa de 1917, carregou 

consigo uma carga de sofrimento muito grande. Os indígenas também carregam 

uma carga histórica de grande sofrimento no contato com o colonizador. 

Lévinas, em função de sua história de vida, considera a ética como a 

filosofia-primeira e a alteridade o princípio para os relacionamentos humanos. O 

exercício da ética consiste na capacidade de Um constituir-se como o Outro. Para 
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tanto, Lévinas preceitua que a primeira manifestação humana está no rosto e 

reputa como essencial os encontros face a face, que despertam no homem a 

sensibilidade para com os seus semelhantes, o desejo de desvelá-lo e a 

transcendência para esse desvelamento. Desse modo, quanto maior esse desejo 

e transcendência, maior a reafirmação do Outro e sua alteridade.  

No rosto estão os sentidos pelos quais o mundo é percebido; é nele 

que a existência e as emoções do Outro se exprimem e sugerem um acolhimento 

ético, por não ter sentido de posse e não reduzir a manifestação de um fenômeno 

a um discurso conceitual. Existência e expressão expõem diferenças, nas quais 

reside nossa maior dificuldade de convívio com o Outro, pois elas se impõem e 

desafiam o Eu a sair da sua clausura, a libertar-se de suas amarras fincadas no 

egocentrismo para realizar a alteridade. Assim sendo, Carrara (2012, p. 393) 

destaca que a noção de rosto em Lévinas envolve ética e fenomenologia.  

Para Blum (2014, p. 124), a alteridade se opõe à autonomia e à 

autossuficiência, as quais marcam o individualismo do Eu. Dessa forma, a relação 

com o Outro se constitui em forte referência, na medida em que “a relação com o 

Outro me questiona, esvazia-me de mim mesmo e não cessa de esvaziar-me, 

descobrindo possibilidades sempre novas” (Lévinas, 2009, p. 46). Considerando 

tal pressuposto, a descoberta do Outro remete ao esvaziamento de si e à 

necessidade em saciar-se com essa descoberta (quanto mais se descobre, mais 

se esvazia e mais se tem interesse em satisfazer-se), ou seja, Lévinas argumenta 

que o interesse em satisfazer-se é infinito e nisso reside a importância do Outro, 

um desafio permanente que convida ao desejo, não um desejo de sentido vulgar 

ou corriqueiro, mas o desejo de desvelá-lo para livrar-se das amarras do 

egocentrismo e da totalidade do Eu, para tornar-se receptivo a pensar o Outro 

humanisticamente. 

A ética de Lévinas, envolvendo seus conceitos de sensibilidade, Outro, 

alteridade e rosto, fundamenta ações em e para relações interculturais, por 

remeter à retomada do humanismo como sendo o da coexistência de relações 

intersubjetivas, que marcam as distintas formas de estar e agir no mundo e que 

são cotidiana e intensamente experimentadas pelos profissionais de saúde no 

contexto multiétnico e multicultural da Amazônia brasileira, constituindo-se em um 

fenômeno relacional que requer desses profissionais disponibilidade para o 

aprendizado pela troca de conhecimentos processada na dialogicidade.   



67 

 

Pensar em relações intersubjetivas sob o sistema filosófico de Lévinas 

pode significar experimentar a alteridade não somente como resultado da Ética, 

mas como modo de aplicar o princípio da equidade da Lei Orgânica de Saúde 

Nacional. 
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5 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

5.1 Tipo de estudo  

  

Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, do tipo descritivo-

exploratório e de metodologia fenomenológica. 

Edmund Husserl (1859-1938), matemático alemão que dedicou 

estudos à Psicologia e à Filosofia, criou o Método Fenomenológico Filosófico 

(MFF) (BRANCO, 2014), operado pela redução fenomenológica (Epoché), com a 

finalidade de chegar à essência do fenômeno. Um retorno às coisas mesmas, que 

possibilita à consciência construir o conhecimento humano.  

De acordo com o Dicionário Filosófico de Ferrater-Mora (1978), Husserl 

conceitua o fenômeno como um objeto intuído que se nos apresenta aqui e agora, 

o qual para existir depende de uma consciência direcionada a ele, de forma que o 

fenômeno é a manifestação resultante de uma relação necessariamente 

dependente de um fato com a consciência.  

Em contextos indígenas, múltiplos seres do mundo físico e do mundo 

cósmico coexistem num universo, constituindo-se como Outros que se 

apresentam à consciência humana, cuja relação entre ambos produz fenômenos.  

O universo indígena é permeado por fenômenos relacionais que 

explicam e influenciam seu mundo da vida. O equilíbrio nas relações de humanas 

entre si e com a natureza e seus diversos seres animados e inanimados 

determina a saúde; e desequilíbrio nessas relações gera doenças.  

Distintos modos de preservar o equilíbrio entre alteridades passam 

necessariamente por comportamentos éticos, expressos pela observância às 

regras de convívio e coexistência, nos quais a generosidade se expressa pela 

consideração das prioridades do Outro antes das do Mesmo (do Eu) 

A alteridade em Lévinas é um princípio aplicável para as relações 

humanas em contextos indígenas, uma vez que os fenômenos advindos da 

relação com os Outros dos mundos físico e cósmico (p. ex., rios, florestas, céu, 

montanhas, território, animais, humanos e espíritos de todos que estão no 

Cosmos) têm influência direta na produção de saúde e de doença.   

As concepções de saúde e de doença dos Tukanos resultam dos 

fenômenos relacionais individuais e coletivos que constituem o mundo da vida 
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desse povo indígena e refletem experiências da consciência individual e coletiva 

com a alteridade em suas diversas formas.  

Em meados do século XX, o MFF de Husserl, voltado para a 

experiência da consciência individual, passou a ser utilizado nas produções 

científicas em Psicologia, as quais buscavam compreender a experiência da 

consciência de outras pessoas.  

As dificuldades advindas e os problemas surgidos da utilização do MFF 

suscitaram propostas de abordagens conciliatórias que mantivessem 

fidedignidade ao rigor metodológico original. A proposta elaborada por Amedeo 

Giorgi, denominada Método Fenomenológico Empírico (MFE), busca conciliar a 

fidedignidade ao rigor metodológico e tem sido amplamente elegível em 

pesquisas qualitativas com abordagem fenomenológica em Ciências Sociais e em 

Psicologia. Mais recentemente, pesquisas qualitativas sobre o cuidado em 

enfermagem vêm sendo desenvolvidas empregando o método de Giorgi, levando 

em conta na construção desse cuidado a complexidade do ser humano e todos os 

fenômenos advindos do processo saúde-doença. 

Entende-se que a entrevista fenomenológica utilizada em pesquisas 

qualitativas fenomenológicas busca, a partir da narração das experiências vividas 

pelos participantes, desvelar as unidades de significados dos fenômenos. Para 

tanto, utilizou-se um roteiro de perguntas que guarda relação entre si e com os 

objetivos propostos pelo presente estudo.  

Complementarmente, aos participantes foi assegurada a liberdade para 

se expressarem verbalmente ou por escrito, bem como foram incentivados ao 

detalhamento das experiências e à descrição de suas impressões, considerando 

dessa forma os aspectos subjetivos envolvidos.  

Segundo Ranieri e Barreira (2010), a empatia estabelecida inicialmente 

entre o pesquisador e o participante da pesquisa é essencial para que a 

capacidade de observação do pesquisador capte mais facilmente dados que 

emergem tanto da liberdade e subjetividade contidas nas narrativas dos 

participantes, quanto dos aspectos emotivos que envolveram as narrativas. 

As concepções de saúde e de doença dos indígenas Tukanos, 

extraídas de cada experiência vivida, refletem a atribuição de significados ao 

fenômeno relacional que as justificou, os quais foram analisados segundo o 
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Método Fenomenológico Empírico de Amedeo Giorgi, bem como discutidos na 

perspectiva da alteridade de Lévinas. 

Por fim, a análise e discussão dos resultados obtidos foram cotejadas 

com o proposto na legislação e política de atenção à saúde dos povos indígenas 

e com o modelo assistencial vigente, de forma a gerar propostas que possam 

contribuir com a implementação de medidas que favoreçam a conciliação de 

práticas da Medicina tradicional indígena com práticas biomédicas, para atender 

às necessidades e especificidades na assistência à saúde dos povos indígenas.    

 

5.2  Campo de pesquisa 

   

Compreendeu a sede do município de São Gabriel da Cachoeira, na 

região do Alto Rio Negro, no noroeste do estado do Amazonas. Foi reservado um 

espaço nas dependências das unidades básicas de saúde dos bairros do Dabaru 

e do Areal, previamente determinados pela Secretaria de Saúde daquele 

município, por concentrarem o atendimento aos indígenas da etnia Tukano, 

especialmente no Dabaru.  

 

5.3  Participantes da pesquisa 

   

Indígenas da etnia Tukano, residentes e domiciliados na sede do 

município de São Gabriel da Cachoeira. A escolha dessa etnia deveu-se ao fato 

de ela ser a mais numerosa entre as 26 existentes no município e a mais 

facilmente encontrada na sede, em razão da migração de jovens das 

comunidades ribeirinhas e rurais para a sede do município, com idade para o 

serviço militar obrigatório; de adultos em busca de oportunidades de emprego no 

comércio local e repartições públicas; e de adolescentes para as vagas nas 

escolas de ensino médio e de formação técnica, condição esta que ainda hoje faz 

com que seus pais também migrem e se estabeleçam temporária ou 

definitivamente naquela área urbana.  

Outra razão da participação desses indígenas Tukanos da sede do 

município é que a região dos rios Papuri, Tiquié e Querari, historicamente 

habitada por essa etnia, está distante cerca de 600 km da sede do município. O 

acesso se dá pelo rio Uaupés, ao longo do qual existem cachoeiras, condição que 
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requer embarcação segura, motor potente, despesa com combustível - 

geralmente gasolina - e a contratação de práticos em navegação experientes.    

 O critério de inclusão dos participantes envolveu indígenas de ambos 

os sexos, com idade mínima de 18 anos completos, que dominassem o idioma 

português escrito ou falado e que residissem na sede do município de São 

Gabriel da Cachoeira.  

 Apesar de muitos adultos da etnia eleita dominarem o português escrito 

e/ou falado além da língua nativa, é comum encontrar residentes na sede do 

município que falem somente o Tukano oriental, idioma praticado também por 

indígenas de outras etnias, tais como Dessanos e Hupdas.  

 Foram excluídos os Tukanos hospitalizados, os mentalmente 

incapazes e os que estivessem em cárcere na delegacia de polícia local por terem 

cometido delitos. 

 O encontro do pesquisador com os colaboradores da pesquisa foi 

individual e único nos cenários das unidades básicas de saúde do referido 

município, haja vista os colaboradores buscarem atendimento naquelas unidades 

sem imaginar que em lá chegando poderiam ser convidados a participar da 

presente pesquisa. Desse modo, não houve gasto financeiro adicional para eles, 

senão aqueles decorrentes das motivações próprias que os levaram àquelas 

unidades de saúde.   

 Todos os convidados a colaborar se dispuseram a responder às 

perguntas da entrevista, cumprindo preliminarmente o disposto na Resolução 

CNS-MS nº 466 de 12 de dezembro de 2012, tornando-se efetivamente 

colaboradores da pesquisa, identificados no formulário de perguntas por um 

código composto de uma letra maiúscula seguida de um número, na forma E 

(entrevistado), seguido da numeração sequencial 1, 2, 3, e assim por diante. 

 A abordagem do pesquisador a cada Tukano individualmente deu-se 

mediante convite verbal, quando da chegada e permanência deste na unidade 

básica de saúde, observados os critérios de inclusão e exclusão já delineados 

nesta pesquisa. Cumpre esclarecer que os Tukanos têm orgulho do 

pertencimento à sua própria etnia e procuram num primeiro contato destacar essa 

característica. O pesquisador identificou-se verbalmente e se conduziu de acordo 

com a ética, as normas e as exigências do órgão municipal participante atinentes 
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à permanência e comportamento de pesquisadores e colaboradores da pesquisa 

nas unidades de atendimento básico citadas.  

 Antes de iniciar a coleta dos dados por meio da entrevista 

fenomenológica, foi entregue ao potencial colaborador da pesquisa o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) em duas vias, para que o lesse. As 

dúvidas foram esclarecidas durante ou após a leitura, empregando-se linguagem 

clara, objetiva e compatível com o grau de entendimento desse potencial 

colaborador, quando dos questionamentos e dúvidas decorrentes de sua 

contribuição, para falar dos objetivos da pesquisa, da utilização dos dados 

colhidos, dos possíveis risco e benefícios envolvidos e das melhorias em 

decorrência da divulgação dos resultados, não somente para a etnia em 

particular, mas para a população indígena como todo.  

 Uma vez que todos os esclarecimentos foram prestados e na 

inexistência de dúvidas dos colaboradores, procedeu-se à assinatura do TCLE, 

cujas duas vias na íntegra ficaram uma de posse do pesquisador e a outra com 

cada um dos colaboradores.  

 

5.4 Técnica de coleta de dados  

   

A compreensão dos fenômenos relacionais no cotidiano da vida 

individual ou coletiva precisa considerar as subjetividades e as experiências 

humanas narradas, a par dos enfoques objetivos. Amatuzzi (2006 apud RANIERI; 

BARREIRA, 2010, p. 2) afirma que com base em questionários e entrevistas o 

pesquisador estabelece uma relação dialógica e se aproxima da experiência 

vivida pelos sujeitos para refletir sobre ela. Dessa forma, abandona conceitos e 

preconceitos e concentra-se no fenômeno que flui do livre discurso de quem 

relata sua experiência. As perguntas do questionário ou da entrevista podem estar 

predefinidas, no entanto, podem emergir em função de um sentido não captado 

ou não compreendido. Ainda segundo Ranieri e Barreira (2010), uma questão 

essencial implícita na entrevista fenomenológica é a empatia entre pesquisador e 

pesquisado.   

Na presente investigação, os dados foram coletados por meio de 

entrevista fenomenológica previamente autorizada pelo colaborador. As respostas 

discursadas de cada um dos colaboradores foram gravadas em mídia eletrônica 
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de áudio e arquivadas com a pesquisadora, na forma como determina a 

Resolução 466/12. Não foram gravadas imagens.  

 

5.5 Tratamento dos dados  

    

Após ouvir cada entrevista e transcrever as respostas dos 

colaboradores às perguntas previamente formuladas no roteiro de entrevistas, os 

dados que delas emergiram foram tratados mediante análise fenomenológica, 

seguindo o modelo dos quatro passos de Amedeo Giorgi, que envolve o sentido 

do todo pela leitura integral do discurso; a discriminação de suas unidades 

significativas; a expressão do sentido psicológico das unidades significativas 

desveladas e a declaração de uma significação psicológica resultante da síntese 

da estrutura da experiência vivida (ANDRADE; HOLANDA, 2010, p. 266-67). 

Dessa forma, os resultados da experiência vivida e discursada puderam ser 

interpretados e relacionados aos contextos em que foram produzidos. 

 

5.6 Aspectos éticos e legais 

  

Esta pesquisa atende às Diretrizes e Normas Regulamentadoras da 

Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012. Por envolver a participação de 

humanos, os entrevistados foram esclarecidos sobre “a natureza da pesquisa, 

seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que 

esta poderia lhes acarretar, na medida de sua compreensão e respeitados em 

suas singularidades” (BRASIL, 2012). Do mesmo modo, a presente pesquisa foi 

submetida à Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e à Federação das 

Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN), entidades representativas dos 

interesses indígenas, bem como à Secretaria Municipal de Saúde de São Gabriel 

da Cachoeira. Obtidas as autorizações requeridas, o então projeto de pesquisa foi 

remetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antonio Pedro 

(CEP-HUAP) e à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do 

Ministério da Saúde, sob o número CAAE 73299917.0.0000.5243, os quais 

aprovaram a sua realização nos termos em que foi apresentado, conforme consta 

do Parecer CEP/CONEP 2.456.012 de 23 de dezembro de 2017.  
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5.7 Riscos e benefícios envolvidos 

  

Por se tratar de pesquisa que envolve a compreensão de concepções 

sobre saúde e doença, a partir de referenciais temáticos e filosóficos, reputou-se-

lhe risco potencial mínimo. Cumpre notar que no curso das entrevistas nenhum 

colaborador queixou-se de desconforto físico e/ou emocional em razão direta ou 

indireta das perguntas ou mesmo não relacionados a elas. 

 Os benefícios esperados deste estudo para o povo Tukano em 

particular e para as populações indígenas como um todo estão na possibilidade 

de ajustar as práticas profissionais de saúde, visando atender às recomendações 

constantes da Lei 8.080/90, no tocante ao disposto no art. 19-F – considerar as 

especificidades da cultura indígena e pautar-se por uma abordagem diferenciada 

– e o § 2o do art. 19-G – adaptações do SUS na sua estrutura e organização para 

o atendimento às populações indígenas. E para atender também às 

recomendações da PNASPI (2002) quanto à capacitação de recursos humanos 

para atuarem no contexto da saúde indígena, considerando-se as especificidades 

desses povos e a articulação dos sistemas tradicionais indígenas de saúde ao 

sistema biomédico ocidental. Desse modo, esta pesquisa pode contribuir para o 

conforto, a satisfação e o bem-estar dos usuários indígenas do sistema de saúde 

nacional, assim como para a realização de outras pesquisas que queiram estudar 

grupos vulneráveis constantes da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa 

em Saúde.  

 Complementarmente, poderá servir de subsídio na elaboração de 

conteúdos disciplinares que envolvam a formação e a capacitação de recursos 

humanos que trabalhem ou venham a trabalhar com populações classificadas 

como vulneráveis, ao propor a reflexão sobre as ações profissionais de saúde, 

levando em conta a alteridade como fundamento filosófico para a realização 

dessas ações. 

 

5.8 Trajetória da pesquisadora 

  

Preliminarmente cumpre descrever as etapas que antecederam a 

coleta dos dados da presente pesquisa, a qual foi realizada no município de São 
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Gabriel da Cachoeira, no noroeste do estado do Amazonas, Brasil. O acesso ao 

local se dá por via aérea ou fluvial, a partir de Manaus.  

 Da cidade do Rio de Janeiro, local de residência da pesquisadora, não 

há voo direto, tendo sido necessário cumprir dois percursos: o primeiro entre as 

cidades do Rio de Janeiro e Manaus, cuja distância aproximada é de 2.800 km 

em linha reta por via aérea, numa aeronave navegando a cerca de 800 km/hora, 

em um tempo estimado sem escalas de cerca de 3:50h. O segundo percurso de 

Manaus a São Gabriel da Cachoeira, abrangendo 856 km em linha reta por via 

aérea, em uma aeronave menor, do tipo turbo hélice, levando cerca de duas 

horas.  

 A chegada ao destino demandou alguns contatos prévios de reserva de 

hotel. Muito antes, porém, demandou contatos telefônicos e por correio eletrônico 

com a Secretaria Municipal de Saúde de São Gabriel da Cachoeira 

(SEMSA/SGC), com a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro 

(FOIRN) e com a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), visando autorização para 

realização da pesquisa e obtenção das cartas de anuência, mediante prévia 

autorização do Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Antonio 

Pedro, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense 

(CEP/UFF) e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde 

(CONEP-MS).  

 Foi necessária a aprovação da Coordenação do Mestrado Acadêmico 

em Ciência do Cuidado em Saúde (MACCS), da Escola de Enfermagem Aurora 

de Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense (EEAAC/UFF), em virtude 

de a coleta de dados ter sido realizada no mês de abril de 2018, em pleno início 

de ano letivo, com disciplinas obrigatórias sendo cursadas. As inevitáveis 

ausências foram consideradas com base no limite máximo para cada disciplina, 

de modo a não prejudicar a pesquisadora, por não ter obtido dispensa para a 

realização da coleta de dados em um município muitíssimo distante do referido 

estabelecimento de ensino superior.  

Em razão dessas circunstâncias, a pesquisadora programou um prazo 

de duas semanas úteis, entre os dias 9 e 20 de abril de 2018, para a realização 

das entrevistas, com a finalidade de coletar os dados da pesquisa. Tal coleta de 

dados também ensejou a aquisição de gravadores portáteis, resma com 500 
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folhas, canetas, pilhas, baterias recarregáveis para utilização dos gravadores e a 

elaboração de um diário de campo.  

 Uma vez instalados naquela cidade de destino, foram realizados 

contatos presenciais prévios com autoridades da SEMSA/SGC e representantes 

da FOIRN e da FUNAI, a fim de reunir informações complementares acerca das 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) a serem visitadas, onde pudessem ser 

estabelecidos contatos com o maior número de indígenas Tukanos habitantes da 

sede daquele município. Com as autorizações acertadas, a pesquisadora dirigiu-

se às UBS dos bairros do Dabaru e do Areal determinadas pelas autoridades da 

SEMSA/SGC para a coleta de dados, fazendo-se acompanhar, num primeiro 

contato naquelas unidades, de um representante da dita Secretaria, para as 

devidas apresentações aos diretores, ao corpo médico e aos funcionários da 

enfermagem e explicações sobre sua permanência ali por duas semanas 

consecutivas, sua pesquisa e seus objetivos.  

 A recepção foi amistosa e desde os primeiros momentos a 

pesquisadora obteve a colaboração dos profissionais das UBS, no sentido do 

encaminhamento dos potenciais colaboradores da etnia Tukano para as 

entrevistas, após as triagens e consultas. Todos os Tukanos encaminhados 

aceitaram participar da pesquisa. Após lerem o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido e inexistirem dúvidas, o assinaram e ficaram com uma via, 

concordando, desse modo, em colaborar com a pesquisadora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Não houve a delimitação de um espaço formal para a realização das 

entrevistas naquelas unidades determinadas pelas autoridades da SEMSA, as 

quais se deram na grande maioria das vezes em espaços informais, tais como 

nas varandas ou ao ar livre. Os sons da natureza (especialmente dos pássaros, 

do vento e da chuva) ocorriam ou não ao mesmo tempo com os ruídos da cidade. 

E ambos, ora isoladamente, ora em conjunto, compunham o ambiente sonoro dos 

encontros.  

 A pesquisadora sentiu-se segura e tranquila para conduzir as 

entrevistas, pois o diálogo com os colaboradores Tukanos fora prática comum no 

cotidiano de suas atividades na Casa de Saúde do Índio do Alto Rio Negro 

(CASAI-ARN), onde trabalhara por três anos consecutivos, de 2009 a 2012. Estar 

de volta àquele território indígena multiétnico e pluricultural reforçava o 

entendimento da diversidade como condição natural da vida e da alteridade como 
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princípio para os relacionamentos humanos e da harmonia nesses 

relacionamentos, conforme preceitua Lévinas. Em razão dessa condição, pôde-se 

concentrar a atenção ao modo de perguntar e dialogar com os colaboradores e às 

suas respostas livres, valorizando o conteúdo dos discursos atinentes ao objeto 

da pesquisa, aos fatos e aos fenômenos por eles produzidos e ao mesmo tempo 

reconduzindo pelo diálogo essas respostas, quando elas iam para além do 

escopo do estudo.  

 Os rostos dos Outros, colaboradores e desejáveis interlocutores, em 

muitos dos quais de imediato os traços do tempo e, sobretudo, dos modos de ser 

e de existir eram visíveis, expunham ainda mais sua subjetividade ao declararem 

como entendiam e praticavam o que lhes era perguntado. Com alguns deles, o 

rosto estabeleceu o discurso do não dito, mas comunicado, quer pelo mutismo 

após a pergunta e mesmo pelo riso imotivado que se seguia. Na quase totalidade 

dos discursos dos colaboradores, o modo de ser do não indígena e de suas 

práticas biomédicas exercia sua influência, contudo, a crença na resolutividade da 

Medicina tradicional indígena se expressava fortemente na adoção de suas 

práticas de promoção da saúde e de prevenção e cura das doenças, denotando a 

força do pertencimento étnico e o respeito à ancestralidade, os quais conformam 

o que pode ser entendido na perspectiva husserliana como os seus “mundos-da-

vida”, um mundo configurado de significações e ressignificações a partir de fatos 

e fenômenos. 

 Essas características destacadas dos conteúdos dos discursos dos 

colaboradores se conformaram como vínculos identitários entre a pesquisadora e 

os colaboradores, em razão das origens em comum - ambos indígenas - e até 

certo ponto de suas trajetórias, facilitando o diálogo e, por conseguinte, o curso 

das entrevistas. Paralelamente, os sons da natureza, tais como os de papagaios, 

araras e tucanos; do vento e da forte chuva sobre o telhado; e as árvores e o 

cheiro da terra molhada compunham em alguns momentos um ambiente propício 

ao retorno a um “mundo-da-vida” do passado, possivelmente compartilhado por 

ambos em tempos e lugares distintos, mas que se constituíram em facilitadores 

nos relacionamentos interpessoais no ato das entrevistas. 

  Foram realizadas 44 entrevistas diretamente pela pesquisadora com os 

colaboradores, durante o horário de funcionamento das UBS, no período de sete 

dias úteis, intercalados por um fim de semana, de segunda-feira à sexta-feira, das 



78 

 

7h às 12h e das 13h às 17h. Dessas, somente 39 entrevistas foram computadas, 

em virtude de cinco delas terem sido perdidas por pane na mídia de gravação de 

áudio. Como resultado disso, em três das entrevistas apenas trechos delas foram 

gravados, prejudicando a compreensão do todo, enquanto que duas entrevistas 

não foram gravadas na totalidade. As entrevistas tiveram fim por esgotamento das 

respostas relativas à temática abordada. Cada entrevista durou, em média, 6min 

e 38seg.  

 Os dias restantes ficaram para a organização do material coletado, os 

agradecimentos de praxe, as despedidas e a espera do embarque de retorno, por 

ocorrerem somente dois voos por semana, às quartas-feiras e domingos.  
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6 RESULTADOS 

   

Cumpre delinear o perfil sociodemográfico do grupo de colaboradores 

da presente pesquisa, todos residentes e domiciliados na sede do município de 

São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas, no Brasil. Segundo o Censo 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) de 2010, o 

município tinha 37.896 pessoas, das quais 29.017 autodeclaradas indígenas ou 

76,57% do total. Dessa população autodeclarada indígena, 11.016 pessoas 

residiam na sede e 18.001 nas diversas áreas rurais espalhadas no território do 

referido município. Ainda segundo o IBGE, a área do município é de 109.181,240 

km2 e a densidade demográfica em 2010 era de 0,35 hab./km2. A população 

estimada em 2018 é de 44.816 habitantes. 

 Os dados sociodemográficos que caracterizam os colaboradores 

Tukanos encontram-se na TAB. 1. 

 

Tabela 1 - Características dos colaboradores Tukanos, segundo dados 

sociodemográficos 

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS HOMEM/MASCULINO MULHER/FEMININO 

Sexo / Gênero 11 28 

Estado Civil 
 
 

Casado 7 16 
Solteiro 4 11 
Separado 0 1 

Escolaridade completa 
 
 

Fundamental 0 3 
Médio 9 15 
Superior 0 1 

Somatório do número de filhos 28 71 

Habitação 
 
 

Alvenaria 10 16 
Madeira 1 11 
Ambas 0 1 

Saneamento 
 
 
 
 
 
 

Água 
 
 

Poço 3 11 
Enc. do Rio 6 12 
Chuva/Rio 2 5 

Dejetos 

 

Fossa 9 21 
Rio/Solo 2 7 

Energia Elétrica 10 26 

Outra 1 2 

Fonte: Teixeira (2018). 

  

Importante destacar que os colaboradores residentes na sede do 

município habitualmente transitam pelas diversas comunidades que se distribuem 
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ao longo das estradas e nas calhas dos rios da região. Tais comunidades se 

constituem em suas referências étnicas, sociais e culturais e esse fato aparece 

nos seus discursos, exercendo influência no conteúdo das respostas. Desse 

modo, não se pode negar que as declarações dos colaboradores obtidas por  

meio das perguntas formuladas pela pesquisadora refletem a visão de mundo de 

quem se encontra nas diversas comunidades rurais indígenas, haja vista não 

somente as referências já citadas, mas o vínculo parental ou de amizade que os 

aldeados mantêm com os colaboradores da pesquisa. 

 No tocante à distribuição dos colaboradores por gênero, tem-se: 

 

Figura 3 - Colaboradores por gênero 

 
Fonte: Teixeira (2018). 

 

 Dos discursos e comportamentos dos colaboradores mulheres e 

homens, pode-se inferir que socialmente se autorreferiam como dos gêneros 

feminino e masculino, respectivamente. Reputa-se importante esse aspecto, 

porque se entende que a autodeterminação quanto ao gênero tem repercussões 

sobre o cuidado na saúde individual, ainda mais quando associado às 

particularidades no âmbito do cuidado em saúde indígena. No entanto, ficou clara 

a opção heteronormativa de cada colaborador durante a entrevista. Pode-se 

inferir, ainda, que a maior participação feminina se deveu à maior procura das 

mulheres por cuidados de saúde nas UBS, o que reflete o vínculo maior e mais 

forte das mulheres com o cuidado: cuidar de si, dos outros, da terra, dos animais.  
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Gráfico 1 - Estado civil dos colaboradores 

 

Fonte: Teixeira (2018). 

 

 O GRÁF. 1 demonstra que o estado civil da maioria dos colaboradores 

era de casados. Entre os Tukano, o matrimônio ocorre cedo, envolve os muito 

jovens e se mantém por quase toda vida; culturalmente, os cônjuges pertencem a 

outras etnias e a prole costuma a ser numerosa. Esse hábito conformado cultural 

e socialmente tem importância para a comunidade indígena onde a família vive, 

na medida em que o trabalho compartilhado por todos integra cada um à vida 

comunitária, ajudando na atividade econômica, na subsistência e na preservação 

de saberes, tradições e do território.  

Considerando-se o cuidado em saúde, seu planejamento e realização 

individual, deve-se também levar em conta o cuidado da família, pois é habitual 

entre aldeados, quando da procura por serviços de saúde, os indivíduos serem 

acompanhados por cônjuges e filhos. Nessas ocasiões é oportuna a realização de 

ações de saúde do homem ou da mulher e das crianças e adolescentes. Quanto 

aos residentes da sede do município, a procura por serviços de saúde era ora 

individual, ora coletiva, sugerindo-se igualmente oportunas as condutas 

profissionais para a implementação do cuidado de saúde familiar, nos moldes 

daqueles dos aldeados.   
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Gráfico 2 - Estado civil dos colaboradores, por sexo 

 
Fonte: Teixeira (2018). 

 

 No que se refere à distribuição de estado civil por sexo, o número de 

mulheres casadas e solteiras superou mais do dobro dos homens casados e 

solteiros, conforme se verifica no GRÁF. 2. 

 

Gráfico 3 - Faixa etária dos colaboradores, por sexo

 

Fonte: Teixeira (2018). 
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 No perfil faixa etária por sexo houve predomínio de mulheres entre 18 e 

32 anos. A média geral foi de 38 anos e cinco meses, sendo que a média de 

idade dos homens foi de 42 anos, enquanto que das mulheres foi de 35 anos. 

 

Gráfico 4 - Escolaridade dos colaboradores 

Fonte: Teixeira (2018). 
  

Constata-se, no GRÁF. 4, que a escolaridade de 72% dos 

colaboradores foi o ensino médio, sendo que apenas 10% ainda não o tinham 

concluído. A escolaridade média pressupõe que seus concludentes tiveram e têm 

acesso a um conjunto de conhecimentos mais bem elaborados, possibilitando o 

aprimoramento do intelecto e o acesso a níveis mais elevados de instrução. 
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Gráfico 5 - Escolaridade dos colaboradores, por faixa etária 

 

 

Fonte: Teixeira (2018). 

 

 Quanto à distribuição dos colaboradores por faixa etária e 

escolaridade, percebe-se que os concludentes do ensino médio eram maioria e 

concentraram-se nas faixas etárias de 18 a 32 anos e de 33 a 47 anos. Tal fato 

pode ser explicado pelo incremento populacional da sede do município a partir de 

meados da década de 1980, quando os Tukano das comunidades rurais para lá 

migraram à procura de unidades públicas de educação de nível médio, onde seus 

filhos pudessem estudar, em razão do fechamento das missões salesianas de 

Pari-Cachoeira, Iauaretê e Taracuá, que mantinham escolas de ensino médio 

naquela microrregião do Alto Rio Negro.  

Havia também naqueles anos o atrativo de concessão oficial de lotes 

de terras para indígenas que optassem por construir residência e fixar domicílio 

na sede do município. Isso fomentou a procura das famílias e a migração da área 

rural para a área urbana. Nos anos seguintes, escolas estaduais e municipais, um 

centro de formação técnica estadual e um instituto federal foram criados e 

passaram a oferecer ensino médio profissionalizante. Os concludentes foram e 

ainda são absorvidos pelas atividades econômicas de prestação de serviços no 

comércio local, pelos órgãos públicos e pelo Exército Brasileiro. 
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Gráfico 6 - Tipos de habitação dos colaboradores 

 

 
 Fonte: Teixeira (2018). 

 

 Em relação ao tipo de habitação dos colaboradores na sede do município, 

67% declararam residir em casas de alvenaria, enquanto que 30% em casas de 

madeira típicas da região. Apenas 3% residiam em casas com base em alvenaria, 

paredes e divisórias internas em madeira e telhados de zinco, conforme 

demonstra o GRÁF. 6. Outros tipos de casas encontradas, como as malocas, 

utilizam fibras e madeiras amazônicas, mas não foram referidas pelos 

colaboradores. 
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Gráfico 7 - Fatores de saneamento na sede do município 

 

Fonte: Teixeira (2018). 

  

O saneamento é um aspecto determinante do desenvolvimento urbano 

e influencia as condições de saúde de uma população enquanto que sua 

inexistência contribui para o advento de doenças infecciosas. Na presente 

pesquisa foram considerados os seguintes fatores de saneamento: abastecimento 

de água potável, esgotamento de resíduos e eletrificação das residências. Outro  

fator que deve ser considerado é o da coleta do lixo. Na sede do município essa 

coleta municipal não guarda regularidade, sendo comum a queima indistinta dos 

resíduos domésticos a céu aberto, o que provoca poluição aérea ambiental por 

gases tóxicos liberados por resíduos industrializados, tais como recipientes 

plásticos, considerando-se nesse processo a inexistência da seletividade entre a 

queima de lixo orgânico e lixo industrializado. A queima e enterro do lixo em valas 

é prática cotidiana nas comunidades indígenas ribeirinhas, das estradas ou do 

interior da floresta, porque não há coleta de lixo. O GRÁF. 7 ilustra os fatores de 

saneamento considerados na presente pesquisa. 
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Gráfico 8 - Tipo de habitação por saneamento 

 
Fonte: Teixeira (2018). 
  

A respeito do tipo de habitação por saneamento, registra-se que as 

casas de alvenaria dos colaboradores possuem melhor infraestrutura de 

saneamento, pois 25 delas, ou 64%, têm abastecimento de água coletada do rio 

Negro (mas não tratada) ou de poços artesiano ou freático (“olho d´água ou 

cacimba”), enquanto que o esgotamento de resíduos orgânicos de 23 dessas 

construções, o correspondente a 59%, ocorre em fossa séptica. Paradoxalmente, 

algumas casas de alvenaria esgotam seus dejetos orgânicos diretamente no rio 

Negro.  

 Energia elétrica e o conforto por ela proporcionado estão presentes em 

pouco mais de 25 casas de alvenaria, suplantando em mais do dobro o 

fornecimento desse serviço às casas de madeira. Esse tipo de energia é 

produzido por uma usina termoelétrica localizada no centro do comércio da sede 

do município, e sua geração depende de combustível fóssil (óleo diesel), cujo 

resíduo fumígeno de sua queima polui o ar da região central da cidade e entorno, 

além do ruído extremo da produção de energia elétrica, que certamente afeta a 

audição dos moradores das proximidades da usina geradora. Ademais, a 

aquisição do combustível torna-se onerosa, porque requer logística especial de 

transporte fluvial, bem como a estabilidade da corrente elétrica é frequentemente 
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oscilante, produzindo “apagões” súbitos diários que causam danos aos 

equipamentos elétricos e eletrônicos.  

 O perfil sociodemográfico dos colaboradores da presente pesquisa é 

uma amostra de como a escolaridade, o tipo de habitação e o saneamento podem 

influenciar marcantemente a promoção da saúde em áreas indígenas urbanas e 

rurais e de como as distorções, dificuldades e imperfeições dos setores de 

educação, habitação saúde e saneamento nos municípios impactam em 

indivíduos e coletividades e promovem o advento de doenças nessas mesmas 

áreas. A par dos aspectos sociodemográficos positivos e negativos sobre a saúde 

dos Tukano sediados, suas concepções relativas à produção de saúde 

conservam saberes culturais acerca do equilíbrio e harmonia entre a diversidade 

de seres dos mundos físico e cósmico e práticas de promoção de saúde, tanto 

quanto as transgressões geram desequilíbrio e desarmonia com seres dos planos 

físico e cósmico, produzindo doenças. Desse modo, o mundo-da-vida Tukano é 

conformado tanto por aspectos sociodemográficos, quanto pelos períodos de 

harmonia e desarmonia, que dependem das condutas humanas nos 

relacionamentos com os demais seres da natureza, do mundo físico e cósmico. 

 Os discursos dos colaboradores foram agrupados em dimensões, 

categorias e unidades de significação. As dimensões emergiram dos objetivos da 

pesquisa, com base nas perguntas formuladas pela pesquisadora, enquanto que 

as unidades de significação foram desveladas dos discursos dos colaboradores, 

utilizando o MFE aperfeiçoado por Amedeo Giorgi, as quais foram agrupadas por 

categorias. Nesta pesquisa emergiram as seguintes dimensões: entendimento ou 

compreensão da vida; práticas de promoção de saúde e de prevenção das 

doenças; concepções de saúde e doença; e atendimento à saúde indígena. As 

categorias e unidades de significação são interdependentes. Desse modo, as 

dimensões, as unidades de significação e suas categorias foram agrupadas 

conforme o QUADRO 3: 

 

 

 

 

 



89 

 

Quadro 3 - Dimensão “entendimento/compreensão da vida, categorias e unidades 

de significação”  

Fonte: Teixeira (2018). 
 
 

Quadro 4 - Dimensão “práticas de saúde e prevenção de doenças, categorias e 

unidades de significação”  

Dimensão Categorias Unidades de Significação 

Práticas de saúde e 
prevenção de doenças 

Benzimento Benzimento 

Incredulidade Não pratica 

Plantas 
Remédio caseiro 

Remédio do Mato; raiz 

Fonte: Teixeira (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensão Categorias Unidades de Significação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entendimento/ 
compreensão da 

vida 

 
 

Condição ou qualidade 

Bem-Estar 

Diversão 

Felicidade 

Presença 

Seriedade 

Tranquilidade 

Dádiva 
 

Da Natureza  

Divino 

Humano 

Desconhecimento Não sabe 

Sentido da Vida 
 

Benefício  

Importância  

Sobreviver 

Viver 

Viver como a etnia 

Viver em harmonia 

Viver sem pensar 

 
 
 
 

Trabalho 

Caçar, pescar e roçar  

Comercializar 

Construir 

Cuidar 

Estudar 

Trabalhar 
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Quadro 5 - Dimensão “concepções de saúde e doença, categorias e unidades de 

significação”  

Dimensão Categorias Unidades de Significação 

 
 
 
 
 
 
 

Concepções de saúde e 
doença 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Condição ou qualidade 

Estar bem 

Estar de bem com a família 

Não ter doença 

Não sentir dor / angústia 

Não ficar doente 

Sanear e manter o ambiente 

 
 
 

Cuidado 
 
 
 
 

Alimentação natural 

Boa alimentação 

Cuidar 

Cuidar da água 

Higiene pessoal 

Não usar drogas e álcool 

Plantar e colher 

Praticar exercícios físicos 

Recolher o lixo 

Prevenção 

Banho de ervas 

Benzimento 

Consultas 

Evitar gordura 

Exames 

Medicamentos 

Remédio caseiro 

Repelente 

Repousar quando adoece 

Resguardo sexual 

Vacinação 

Trabalho 
Ter emprego 

Trabalhar 

Desconhecimento Não sabe 

Fonte: Teixeira (2018). 
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Quadro 6 - Dimensão “atendimento à saúde indígena, categorias e unidades de 

significação”  

Dimensão Categorias Unidades de significação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atendimento à saúde 
indígena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atendimento 

Apoio 

Igualdade 

Integração 

Melhora 

Manter 

Presença 

Prioridade 

Consultas 

Demora ou atraso 

Especialistas 

Oferta 

Profissionais 

Desconhecimento Não sabe 

 
 

Gestão 

Comprometimento  

Comunicação  

Encaminhamentos  

Parcerias 

Transporte 

 
Medicamentos 

Fornecimento 

Oferta 

Remédios caseiros 

Valorização 

Profissionais 
 
 

Linguagem indígena 

Região 

Aprendizado da língua 

Qualificação 

Respeito 

Valorização 

Especialistas indígenas 

Saberes indígenas 

Integração 

Visita dos agentes comunitários 

Visita médica 

Visita do Secretário de Saúde 

Fonte: Teixeira (2018). 
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7 DISCUSSÃO 

  

As unidades de significação discutidas à luz dos referenciais temáticos 

e filosófico resultaram em reflexões e propostas de intervenções em saúde 

indígena, visando ao atendimento às necessidades e especificidades desses 

povos como todo e do povo Tukano em particular. 

 Foram delineadas preliminarmente as dimensões denominadas 

compreensão da vida, práticas de saúde e prevenção de doenças, concepções de 

saúde e doença e atendimento à saúde indígena, sob as quais se busca 

compreender o mundo-da-vida Tukano e suas concepções de saúde e doença. 

Depois disso e de essas dimensões terem emergido as unidades de significação, 

elaboradas segundo o método fenomenológico empírico de Amedeo Giorgi e 

agrupadas por categorias, pretende-se comentar e discutir as unidades de 

significação obtidas sob a perspectiva da filosofia de Emmanuel Lévinas. Almeja-

se também comentar especialmente a alteridade e a ética, à luz das diretrizes e 

princípios legais e da política de saúde específica, para a construção das normas 

de procedimentos de reorientação dos cuidados profissionais de saúde em 

contextos indígenas. 

 

Quadro 7 - Unidades de significação presença, bem-estar diversão, felicidade, 

seriedade, tranquilidade e discurso do colaborador 

Unidade de 
Significação 

Discurso do Colaborador 

Bem-Estar 

“A vida é viver bem nas comunidades...” (E12) 

“[...] A vida pra mim, não sei não... Viver bem com a família (21) 

“A vida é boa, vivendo com a família unida, na comunidade, em 
harmonia [...]” (E28) 

Diversão “A vida é se divertir [...]” (E41) 

Felicidade “A vida é ser feliz e ter saúde [...]” (E3) 

Presença “A vida pra mim é estar aqui [...]” (E31) 

Seriedade “A vida é coisa séria que a gente tem” (E13) 

Tranquilidade “A vida é viver tranquilamente, ser saudável, trabalhar, cuidar das 
crianças [...]” (E33) 

Fonte: Teixeira (2018). 

  

Os Tukano se importam com a vida concebida sob um estado, uma 

condição ou qualidade, que conforma não somente o sentido de nela estar e dela 

pertencer, como o de bem-estar em harmonia com a família e a comunidade, 

condições geradoras de felicidade e tranquilidade. O sentido de pertencimento, 
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antes de tudo, pressupõe sua presença com a de Outros, da família e 

comunidade (e aqui se quer estender o conceito de comunidade ao ambiente 

natural, como mundo físico e mundo cósmico). Viver é estar aqui; é estar presente 

em harmonia com tudo e com todos os Outros, com o sagrado do divino e com o 

cosmos, sendo o divino a base da prevenção, pois dele derivam o benzimento, o 

remédio e a alimentação como dádiva da terra. Se viver é estar aqui, então é 

estar presente no “mundo-da-vida”, onde tudo acontece.  

 O bem-estar em harmonia remete à responsabilidade perante a 

presença e o apelo desses Outros e em não transgredir a ética nos 

relacionamentos, pois a responsabilidade acolhe o Outro na sua subjetividade e 

põe limites a uma liberdade ilimitada do Eu para tudo fazer, tudo abarcar e tudo 

totalizar. O tudo ganha sentido e significado para o Eu a partir do Outro, cujo 

relacionamento de ambas as liberdades é pautado na ética. Tais condições ou 

qualidades encontram sustentação em Lévinas, para o qual: 

 

A totalidade em que se situa um ser pensante não é uma adição pura e 

simples de seres [...] É toda a originalidade da sociedade [...] Esta 
relação do indivíduo com a totalidade, que é o pensamento [...] supõe 
que a totalidade [...] se manifesta como um rosto no qual o ser está em 
face de mim [...] em que os laços entre as partes [...] se constituem pela 
liberdade das partes [...] Pensar uma liberdade exterior à minha é o 
primeiro pensamento. Ele marca a minha própria presença no mundo [...] 
A relação do eu com a totalidade é uma relação com os seres humanos 
dos quais eu reconheço o rosto (LÉVINAS, 2010, p. 37). 

 

Quadro 8 - Unidade de significação divino e discurso do colaborador 

Unidade de Significação Discurso do Colaborador 

 
 
 

Divino 
 
 
 
 

“A vida é dom de Deus e é preciso trabalhar para ter mais vida, 
para ter saúde” (E16) 

“É uma coisa especial que Deus nos deu pra gente cuidar” (E18) 

“A vida é importante, tanto da parte de Deus e da materialista [...] 
somos seres humanos com vida e devemos agradecer a Deus, 
que através dEle nós vamos ter vida” (E24) 

“A vida é importante à maneira como Deus a criou para os seres 
humanos” (E29) 

“A vida a gente tem que cuidar, porque quem deu a vida foi 
Deus...” (E39) 

Fonte: Teixeira (2018). 
  

A vida, criação e dádiva divina para ser cuidada pelos seres humanos, 

se renova e cresce, tanto quanto a saúde, por meio do trabalho. Dos discursos 

dos colaboradores desta pesquisa denota-se a transcendência para o contato 
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com um criador e sua criação (a vida), ao mesmo tempo em que permite a 

reflexão de que é pelo trabalho que tanto o poder da criação humana quanto a 

sua genialidade se expressa para suplantar os óbices de uma natureza 

primordialmente hostil e tendencialmente entrópica. Desses mesmos discursos 

denota-se a influência histórica do contato colonizador de religiosos e 

missionários. Fica implícita a crença desse povo na criação do mundo físico 

natural e de um mundo além desse, habitado por espíritos humanos e da 

natureza, que interagem e formam o todo que abrange Outros e Outrem, a partir 

de um ser primordial.  

Há muito tempo o povo Tukano concebe corpo e espírito como 

indissociáveis, concepção que está em consonância com o atual conceito de 

saúde elaborado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Ademais, o 

pensamento sobre o divino está presente no fundamento da filosofia de Lévinas, 

articulando-se ao seu conceito de alteridade, de acordo com o qual: 

   

[...] seria preciso desenvolver a noção de Deus e de seu culto a partir 
das necessidades...de uma sociedade que comporta terceiros. Deus 
apareceria não como correlativo do eu numa intimidade amorosa e 
exclusiva. Ele seria o ponto fixo exterior à Sociedade e do qual 
procederia a Lei....” (LÉVINAS, 2010, p. 42). 

 

 Uma das leis do divino presente na maioria das sociedades humanas e 

que denota o valor por elas atribuído à vida é o “não matarás”. Pode-se atribuir 

um cotejo dessa lei ao cuidado, no sentido de não suprimir a liberdade do Outro; 

não suprimir a subjetividade e admitir a singularidade do Outro no modo dele ser 

e existir.  

 Trabalhar e cuidar da vida e da saúde como dádiva divina implica a 

responsabilidade tanto em cuidar da própria vida e saúde quanto da dos Outros. 

Para Lévinas, o reconhecimento da alteridade e da responsabilidade está implícito 

no rosto, o qual também remete ao vestígio da proximidade com Deus, além do 

que a “aliança entre a pobreza do rosto e o infinito se inscreve na força com a 

qual o próximo é imposto à minha responsabilidade, antes de qualquer 

engajamento da minha parte [...]” (LÉVINAS, 2010, p. 83). Desse modo, trabalhar 

e cuidar da vida e da saúde, sua e do Outro, na perspectiva dos colaboradores 

Tukano, permite inferir não somente a alteridade, mas expressão de 

transcendência ao divino. 
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Quadro 9 - Unidade de significação “não sabe” e discurso do colaborador 

Unidade de Significação Discurso do Colaborador 

 
Não Sabe 

 
 
 

Respondeu às perguntas sobre os aspectos sociodemográficos 
sem problemas, no entanto, parece não entender as perguntas 
formuladas verbalmente pela pesquisadora quanto ao objeto do 
estudo. Não consegue se expressar verbalmente. Riso imotivado 
(Observações da pesquisadora quanto à E21). 

Fonte: Teixeira (2018). 
 

 Infere-se que a ausência de respostas e o riso imotivado refletem o não 

entendimento do colaborador às perguntas formuladas pela pesquisadora. Pode-

se também abstrair que, para o colaborador, mais importante é saber aplicar bem 

o que já conhece, como consequência lógica e naturalizada das experiências 

emocionais que viveu e que o ajuda a significar e ressignificar tudo. Seus saberes 

e conhecimentos resultantes das experiências emocionais conformam um 

conjunto de atitudes e práticas de vida, de promoção da saúde e de prevenção de 

doenças que refletem fenômenos influenciados pela subjetividade e dela 

influenciadores. O livre discurso desse colaborador o remete ao “mundo-da-vida”, 

de onde emergem os fenômenos a ele relacionados. Esses fenômenos são 

percebidos de modo único, diferenciado, porque se pode entender que o 

fenômeno faz parte da existência e das relações humanas estabelecidas por cada 

um com tudo e todos. Suas experiências emocionais relacionadas à vida, saúde e 

doença ganham sentido, significado e ressignificado de natureza tão íntima, tão 

pessoal, que talvez não devessem ser compartilhadas. Desse modo, seu 

aparente desconhecimento, traduzido pelo mutismo e riso imotivado, se constitui 

subliminarmente em um discurso do não dito, porém comunicado. 

 

Quadro 10 - Unidade de significação importância e discurso do colaborador 

Unidade de Significação Discurso do Colaborador 

 
Importância 

 
 

“A vida é importante por ser humana” (E7). 

“A vida é muito importante e precisa ser cuidada, não só 
hoje, mas sempre [...] preciso pensar no futuro pra ter uma 
vida melhor, com saúde” (E40) 

Fonte: Teixeira (2018). 

  

Os discursos desses colaboradores destacam a importância da vida, 

por ser humana e sempre precisar ser cuidada. Por um lado, enfoca o conceito de 

vida ao humano, enquanto enfatiza a necessidade do cuidado. Apreende-se do 
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valor da vida humana e do cuidado que se há de ter com ela e discuti-los à luz 

dos conceitos levinasianos de alteridade como um princípio para os 

relacionamentos e de responsabilidade. Nessa perspectiva, a princípio todas as 

formas de vida se expressam e se permitem cognoscíveis à consciência 

totalizadora do Eu vivente. No que concerne a Outrem, sua alteridade se faz 

implícita nos encontros face a face e se manifesta na nudez do rosto. “O acesso 

ao rosto é, num primeiro momento, ético [...] a relação com o rosto pode, sem 

dúvida, ser dominada pela percepção, mas o que é especificamente rosto é o que 

não se reduz a ele” (LÉVINAS, 2000, p. 77). De acordo com Lévinas, o rosto fala 

por si e por ele se inicia todo discurso nesses encontros. Implicitamente, o rosto 

imputa em nós a responsabilidade e o início de uma relação autêntica, por ser 

ética e por não exigir reciprocidade. 

 O mundo-da-vida Tukano engloba relações de harmonia com a 

natureza e seus seres. A manutenção da harmonia nesses relacionamentos 

influencia a saúde; mas as transgressões desses relacionamentos, sejam 

alimentares, dos ritos ou das recomendações, desestruturam a harmonia e 

propiciam o advento de doenças, individualmente ou da coletividade. 

 O cuidado abarca o respeito e a adoção de práticas que levem em 

conta a alteridade contida na diversidade e suas manifestações nos respectivos 

“rostos”: da terra, dos seres animados e inanimados e de outros humanos. As 

ações impetradas por profissionais de saúde da assistência direta ou indireta 

precisam considerar essas especificidades e as subjetividades que elas suscitam. 

 

Quadro 11 - Unidades de significação cuidar, estudar e trabalhar e discurso do 

colaborador 

Unidade de Significação Discurso do Colaborador 

Cuidar “A vida é com a minha família, cuidar da casa [...]” (E17) 

 
Estudar 

 

“Viver é estudar” (E9) 

“Viver é trabalhando e estudando [...] educação para um futuro 
melhor pros filhos” (E11) 

Trabalhar 

“Vida é trabalho pra produzir alimentos, sobreviver e ter saúde, 
comercializar o excedente [...]” (E6) 

“A vida é casar e trabalhar na roça, porém é preciso estudar para 
melhorar de vida” (E43) 

Fonte: Teixeira (2018). 

  

Dos discursos dos colaboradores sobre suas concepções de vida 

desvela-se o sentido de cuidar, o qual os remete ao cuidar do Outros (inclusive à 
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família) e ao cuidar das coisas, exemplificadas pela casa, a qual é bastante 

significativa, porque denota proteção e revela o senso de coletividade em torno da 

qual as sociedades indígenas e a sociedade Tukano em particular se organizam. 

A coletividade é um aspecto social, cultural e economicamente marcante no seu 

mundo-da-vida. Viver bem com a família e cuidar bem de tudo e de todos (de 

Outrem), conforme declarado por um colaborador, não somente é uma obrigação 

individual e coletiva, como também uma responsabilidade e uma atitude de 

respeito para manter a harmonia nos relacionamentos com Outros dos mundos 

físico (parentes, familiares, amigos e “conhecidos”) e cósmico (espíritos humanos, 

de animais, da natureza e “fantásticos”) que influenciam a vida e a saúde. As 

transgressões à ética nos relacionamentos com esses seres deixam os 

transgressores vulneráveis ao advento das doenças, porque desarmonizam.  

 Os relacionamentos no contexto das ações de cuidado de Outrem 

podem tomar por fundamento a perspectiva levinasiana da responsabilidade e do 

respeito se constituírem não somente em condição ética, mas em forma de 

linguagem compartilhada. Ambas, desse modo, tornam viável a expressão de 

subjetividades. Naqueles relacionamentos, a simples exposição dos rostos nos 

encontros face a face estabelece de imediato uma linguagem compartilhada por 

meio do diálogo do não dito e invoca irrecusavelmente a responsabilidade e 

respeito recíproco, condições indispensáveis para a expressão de subjetividades 

moldadas a partir de distintos mundos-da-vida. Desse modo, depreende-se que a 

elaboração do cuidado integral em saúde, conforme as recomendações da 

PNASPI e o disposto no capítulo V da Lei 8.080/90 (“Lei do SUS”), contempla a 

expressão de subjetividades que refletem as múltiplas dimensões do humano.  

 Estudar constituiu-se em unidade de significação na compreensão da 

vida, primeiramente como capacitação para o aproveitamento das oportunidades 

de trabalho e em seguida como ascensão social, desenvolvimento do potencial 

humano e melhoria de vida. Num dos discursos, os termos trabalhando e 

estudando visam proporcionar educação e, consequentemente, um futuro melhor 

para os filhos; noutro, estudar seria sinônimo de viver. Dito de outro modo, a vida 

só tem sentido se estudar. Há de se considerar que tais discursos, ainda que 

reflitam a influência do contato interétnico com o “branco”, ilustram a importância 

e o valor atribuídos pelos Tukano ao estudo como aspiração de/na vida.  
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Esses discursos enfocam o caráter utilitário e objetivo do estudo, de 

capacitação para vagas de empregos no mercado de trabalho com melhores 

remunerações, que viabilizem a realização de projetos pessoais e a autonomia. 

No entanto, a frase viver é estudar pode ser interpretada como viver é conhecer a 

realidade do seu mundo-da-vida, no qual a alteridade está fortemente presente e 

com a qual é necessário que se relacione de modo ético e responsável numa 

perspectiva levinasiana, incorporando saberes e práticas culturalmente 

conformadas que remetam à harmonia e promovam saúde. 

 A unidade de significação trabalhar relaciona-se à compreensão de 

vida dos colaboradores, referindo-se ao trabalho na roça para produzir alimentos, 

sobreviver e ter saúde. A agricultura de subsistência é típica na região, entretanto, 

não há diversidade na produção de alimentos.  

 Trabalhar na roça marca o ser e o existir dos Tukano com a terra, haja 

vista esse povo indígena tradicionalmente viver da agricultura. Homens, mulheres 

e crianças se organizam socialmente para o trabalho de capinar, roçar (plantar), 

cuidar da plantação e colher em sítios nas comunidades indígenas rurais. A cada 

um é designada uma tarefa e seu trabalho é importante para todos. Lá o produto 

é compartilhado com as famílias para consumo, mas o excedente pode ser 

comercializado no mercado municipal urbano ou nas feiras livres na região ou em 

microcultivos agrícolas nos quintais urbanos das famílias. Do mesmo modo, a 

produção de alimentos nos quintais urbanos é consumida pelas famílias ou 

comercializada.  

 O vínculo com a terra tem importante significado, pois reforça o 

pertencimento à etnia, remete aos saberes tradicionais de cultivo e colheita e aos 

conhecimentos de ervas, raízes e caules utilizados no preparo de medicamentos 

naturais, com os quais os Tukano, assim como outras etnias da região, cuidam da 

saúde ou previnem e curam doenças. 

 Acerca do trabalho, Lévinas observa que é a partir dele que se acessa 

a “obscuridade insondável da matéria” (LÉVINAS, 2016, p. 151) e que ele é 

aquisição na sua intenção primeira, o “movimento para si” (LÉVINAS, 2016, p. 

152). Cumpre também destacar que, para Lévinas, o trabalho é meio de domínio 

e posse. 
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Toda a manipulação e um sistema de utensílios e de ferramentas, todo o 
trabalho supõe um domínio original sobre as coisas, a posse [...] O 
mundo é posse possível e toda a transformação do mundo [...] é uma 
variação do regime de propriedade [...] (LÉVINAS, 2016, p. 156). 
 

 Embora num primeiro momento o trabalho nessa perspectiva sugira a 

realização fria com a terra e sua totalização pelo Eu, há de se considerar que a 

terra é uma das representações da natureza no mundo físico e, num conceito 

levinasiano, constitui-se em Outro; a terra, nessa perspectiva, se apresenta como 

rosto da natureza física. Apesar da liberdade humana para transformar o mundo e 

viabilizar sua obra pelo trabalho, jamais a natureza física poderá ser totalizada 

pela compreensão. Os fenômenos naturais que repercutem na terra são exemplos 

disso. A terra e o ambiente natural ao seu redor, rosto da natureza física, 

constitui-se em Outro, em Lévinas, suscitando dos demais, em função da 

alteridade, relacionamento ético e responsabilidade nos encontros face a face.  

Nesse escopo, o trabalho com a terra abarca o conceito de cuidado no 

sentido de promover saúde para todos os seres vivos, neles incluída a terra como 

provedora de um imenso bioma.  

 

Quadro 12 - Unidade de significação benzimento e discurso do colaborador 

Unidade de Significação Discurso do Colaborador 

 
 

Benzimento 
 
 
 
 

“Benzimento para proteção e ter saúde” (E3) 

“Benzimento, dependendo da idade e da doença” (E16) 

“Quando uma mulher vai dar à luz é quando ocorre o primeiro 
benzimento para ter o espírito que cada etnia tem. Eu, por 
exemplo, sou do Rigor, os Tukanos são assim. Se benzer, 
meu coração vai ter força. Cada criança tem um nome de 
benzimento, meninos, pássaro de força e meninas, flores, 
terra. Isso é importante para nós” (E24) 

“Benzimento para se proteger das doenças” (E39) 

Fonte: Teixeira (2018). 

  

Sobre práticas individuais de promoção da saúde e de proteção das 

doenças, os colaboradores Tukano foram quase unânimes em afirmar o 

benzimento realizado por pajés como recurso mais utilizado de sua Medicina 

tradicional. O benzimento envolve a proteção e cura do corpo físico, do espírito, 

dos alimentos, das habitações e de ambientes naturais onde ocorrem a caça e a 

pesca. Realizam-se também, a partir dos discursos dos colaboradores, nos ritos 

de iniciação: gestação, parto, nascimento, puberdade e menarca.  
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 O benzimento tem caráter identitário, pois benzer é um ato que marca 

o vínculo Tukano com o sagrado e seus mistérios, com saberes, crenças e 

práticas que não são explicados pela racionalidade científica, mas que 

permanecem permeando os relacionamentos com Outros da natureza em suas 

dimensões física e espiritual, os quais fazem parte do seu mundo-da-vida. A 

compreensão do mundo desse povo e de seus modos de promoção da saúde e 

de proteção contra as doenças está fortemente ancorada numa visão milenar, em 

que a vida não se esgota no plano físico e a transcendência é o único modo de 

acessar o cosmos que tudo abrange e se relacionar com os seres do mundo 

espiritual, cujas ações interferem no processo saúde-doença humano. A harmonia 

com as dimensões física e espiritual promove a saúde. Os pajés, com seus 

saberes e capacidades que têm de acessar o mundo cósmico dos espíritos, 

realizam mediações e intervenções terapêuticas nos problemas de 

relacionamento entre os humanos e os espíritos da natureza que habitam o plano 

cósmico (espíritos de humanos, animais, rios, florestas, montanhas e outros seres 

fantásticos).  

 Para Lévinas, a ética é a filosofia-primeira e um modo de ser e de estar 

no mundo e a alteridade um princípio a ser observado nos relacionamentos. 

Desse modo, somos e estamos no mundo com Outros e a partir deles. A regra é 

coexistir com outros que até podem ter muitas semelhanças, mas que ao mesmo 

tempo têm inimagináveis diferenças. Numa reflexão a partir da perspectiva 

levinasiana, enquanto o comportamento ético assegura a harmonia no 

relacionamento com Outros e, por extensão, a manutenção da saúde de ambos, a 

violência perpetrada pela liberdade humana em transgredir esse relacionamento 

guarda íntima relação com a totalidade do ser, no sentido de essa capacidade 

totalizadora promover desarmonia que lesa o Outro e produz doenças. Em razão 

disso, a transgressão individual ou coletiva remete à culpa, cujo conceito em 

Lévinas é o que se segue:  

 

Culpabilidade e inocência supõem um ser, que não coincide com a 
totalidade do ser, já que ele é culpado ou inocente em relação a outrem, 
ou, ao menos, em relação a um princípio que ultrapassa o eu. Mas elas 
supõem também um eu livre que, por consequência, vale a totalidade ou 
se separa radicalmente de uma totalidade da qual faz parte. Enfim, 
culpabilidade e inocência supõem que o ser livre pode lesar um ser livre 
e sofrer as repercussões do mal que terá causado e, consequentemente, 
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que a separação entre seres livres no seio da totalidade permanece 
incompleta [...] (LÉVINAS, 2010, p. 38). 

 

 Assim, o benzimento tanto pode ser uma prática de promoção da 

saúde física e espiritual quanto um modo profilático de se proteger de doenças 

perpetradas pela violência de Outros, nos planos físico e espiritual. Na 

perspectiva Tukana, a prática do benzimento poderá coexistir com intervenções 

terapêuticas biomédicas, sem que sejam conflitantes. 

 

Quadro 13 - Unidade de significação remédio caseiro e discurso do colaborador  

Unidade de Significação Discurso do Colaborador 

Remédio caseiro 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“Tirando remédio das plantas. Quando as crianças estão 
gripadas, tiro plantas pra dar banho nelas [...]” (E17) 

“[...] Do remédio caseiro fazemos o chá e tomamos remédio 
retirado da natureza. Por exemplo, Saratudo, que é uma planta 
tal como a Carapanaúba, ambas retiradas da floresta e que 
foram domesticadas ao serem plantadas no quintal. Põe as 
folhas pra secar e faz chá para consumo diário [...]” (E27)  

“Eu valorizo mais os remédios caseiros do que os remédios dos 
brancos, porque eu vejo que dá mais resultado pra mim. Mas 
não critico os remédios dos brancos oferecidos, que ajudam 
bastante também [...] Dependendo da situação eu uso chá e 
cipó de vários tipos que nós conhecemos [...]” (E31) 

“Uso muito remédio caseiro. Chá de capim santo e erva cidreira 
com limão e alho pra prevenir gripe; cipó-alho para diminuir 
sinusite, dor de cabeça [...] (E40) 

Fonte: Teixeira (2018). 

  

Folhas de plantas e árvores, cipós, cascas, caules e raízes selvagens 

(retirados do mato) ou domesticados (retirados dos quintais) são cotidianamente 

empregados pelos Tukano na produção de chás e no preparo de banhos que 

ajudam a promover a saúde e tratar as doenças e em rituais de benzimento e 

cura realizados por pajés. 

 O preparo e o consumo do remédio caseiro extraído de vegetais na 

floresta são práticas indígenas pré-colombianas que envolvem saberes empíricos 

de sua Medicina tradicional e estão fortemente vinculadas às crenças Tukanas 

relativas ao processo saúde-doença, o qual ao longo do tempo tem ganhando 

significações e ressignificações que são validadas cultural e socialmente no todo 

daquela sociedade. Na visão de mundo Tukano, as doenças são classificadas 

como “doenças de índio”, “doenças de feitiçaria” e “doenças de branco”.  Segundo 

Barbosa (2014, p.16): 
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Na concepção dos povos Tukanos do Alto Rio Uaupés (rios Papuri e 
Tiquié), as doenças podem decorrer do contato dos não indígenas com 
os indígenas. Estas doenças são culturalmente explicadas e 
classificadas como “doenças de brancos”, cuja cura muitas vezes 
demanda não somente os conhecimentos e ações dos pajés, mas a 
incorporação dos saberes e práticas da Biomedicina. São exemplos a 
gripe, o sarampo, a coqueluche.  
 
As doenças de causa sobrenatural são classificadas como “doenças de 
índio”, porque delas emergem particularidades e problemas relacionados 
ao sobrenatural. Esta classificação irá depender do contexto do 
surgimento da doença, de sua evolução e do entendimento e 
negociações nas interrelações família-comunidade-medicina tradicional.  

 
“Estragos”, “sopros” e “encantações” são “doenças de feitiçaria” que 
podem ser produzidas pelos pajés ou a partir da ação maldosa dos 
animais contra os humanos, quando estes transgridem restrições 
alimentares a certas carnes de animais nos ritos de iniciação, de 
resguardo e de cura (BARBOSA, 2014, p. 16). 

 

A utilização de remédios caseiros indígenas no âmbito do cuidado 

terapêutico instituído pelos profissionais de saúde ganha sustentação no artigo 

19F da Lei 8.080/90, segundo a qual se devem considerar obrigatoriamente a 

realidade e as especificidades da cultura indígena numa abordagem diferenciada 

e também quanto ao que recomenda a PNASPI, no que se refere ao respeito às 

concepções de saúde e doença indígenas, ao reconhecimento da legitimidade de 

sua Medicina tradicional e ao fomento da articulação de saberes e práticas de sua 

Medicina com a Biomedicina. 

 

Quadro 14 - Unidades de significação estar bem e sanear e manter o ambiente e 

discurso do colaborador 

Unidade de Significação Discurso do Colaborador 

Estar bem 
“Ter saúde é estar bem, sem nenhuma doença” (E11) 

“Ter saúde é ficar bem; não sentir nenhuma dor ou angústia 
[...]” (E25) 

Sanear e manter o ambiente “[...] depende também do ambiente, do saneamento básico...” 
(E14) 

Fonte: Teixeira (2018). 

  

No item concepções de saúde e doença, duas condições foram 

frequentemente declaradas pelos colaboradores: estar bem e sanear e manter o 

ambiente. Estar bem significa não ter doença, dor ou angústia, estado o qual 

também vai depender de saneamento básico. A ausência de doença, dor ou 

angústia e a consequente manutenção da harmonia implica considerar na 



103 

 

perspectiva levinasiana a responsabilidade individual e coletiva nos 

relacionamentos com os Outros do mundo-da-vida Tukano.  

 Na área urbana do município, há um mínimo de infraestrutura de 

saneamento básico, pois a maioria das habitações recebe água canalizada ou 

tem poço artesiano ou freático que as abastece. Entretanto, a captação da água 

do rio Negro e seu fornecimento canalizado não recebe qualquer tratamento. A 

prefeitura distribui frascos com hipoclorito de sódio e instruções para sua 

utilização na água de consumo, visando à descontaminação. A mesma orientação 

é dada para os consumidores de águas de cacimbas ou provenientes do lençol 

d´água artesiano.  

 A maioria das habitações em alvenaria dispõe de fossa séptica, 

algumas outras em alvenaria e em madeira despejam seus dejetos sem 

tratamento diretamente nos cursos d´água. Nas comunidades, os colaboradores 

informam que existem orientações da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) 

para que o lixo doméstico produzido seja enterrado, assim como os dejetos 

humanos, os quais devem receber o tratamento com Óxido de Cálcio (cal viva) 

antes de serem enterrados (BRASIL, 2009). 

 A energia elétrica está presente na grande maioria das habitações da 

sede do município; em algumas áreas rurais, a energia elétrica é obtida de um 

gerador movido a óleo diesel. O lixo na área urbana do município não é 

regularmente coletado, sendo comum sua queima nos quintais domésticos. 

 Verificou-se nos discursos atuais dos colaboradores e outrora viveu-se 

no cotidiano daquela região a precariedade do saneamento básico, a qual 

certamente está relacionada aos aumentos da prevalência e da incidência de 

doenças diarreicas de veiculação hídrica, que acometem principalmente as 

crianças, com repercussões orgânicas graves, bem como outras doenças 

transmitidas por vetores tais como malária, leishimaniose tegumentar americana, 

dengue, febre amarela, zika e chikungunya, que acometem adultos e crianças. 

 No contexto indígena do Alto Rio Negro, estar bem sem doença e não 

sentir dor é uma condição de saúde idealizada, que para se tornar fato e 

fenômeno perceptível requer mobilização de saberes e recursos tanto da 

Medicina tradicional indígena quanto da Biomedicina, no sentido de se 

complementarem.  



104 

 

Quadro 15 - Unidades de significação boa alimentação, cuidar e práticas de 

exercícios físicos e discurso do colaborador 

Unidade de Significação Discurso do Colaborador 

Boa alimentação 

“Ter saúde é ter boa alimentação e fazer exercícios físicos [...]” 
(E6) 

“Eu como comidas da natureza; como o que meus pais comiam 
pra ter saúde [...]” (E15) 

“Comer coisas saudáveis, frutas, saladas” (E19) 

 
 

Cuidar 
 
 

 
 

“Receber orientações, vacinar; saber usar o medicamento dos 
brancos” (E8) 

“Ter saúde é cuidar do corpo, não fumar, não beber, deixar o 
corpo limpo [...] se alimentar bem [...]” (E35) 

“Ter saúde é cuidar do nosso corpo e alimentar bem [...] cuidar 
bem da nossa comida, das crianças. Não deixar aumentar o lixo 
[...]” (E38). 

“Ter saúde é cuidar da alimentação e higiene pessoal...” (E39) 

Praticar exercício físicos 
 

“Ter saúde é estar com o corpo bem em forma [...] ” (E14) 

“Saúde é a coisa mais importante que o ser humano tem. Pra 
ter saúde é preciso praticar esportes [...]” (E29) 

Fonte: Teixeira (2018). 

  

As unidades de significação boa alimentação, cuidar e praticar 

exercícios físicos que emergiram dos discursos dos colaboradores denotam a 

saúde como objetivo de responsabilidade individual a ser atingido. A boa 

alimentação é entendida pelos colaboradores mais como consumo de alimentos 

naturais do que sua combinação equilibrada. A influência dos hábitos alimentares 

nas comunidades remete, numa perspectiva husserliana de redução 

fenomenológica para desvelamento da essência das coisas, a um retorno às 

coisas primeiras.  

  Cuidar, como concepção de saúde, refere-se à alimentação, à higiene 

pessoal, à vacinação, às orientações recebidas e ao consumo de medicamentos. 

Dessa maneira, envolve a capacidade de cuidar de si próprio, de cuidar dos 

Outros ou de ser cuidado por eles, estando implícito que em todas essas 

condições o relacionamento e a responsabilidade do Eu consigo e desse Eu com 

os Outros estão presentes.  

 A prática de exercícios físicos, na concepção dos colaboradores, é uma 

atividade a partir da qual se obtém saúde, condição a ser conquistada que 

depende de ações de si para si e que, num primeiro momento, não envolve a 

ação de Outros; uma atitude pessoal que imputa responsabilidade a si para atingir 

tal condição, mas cuja plenitude dessa condição, numa proposição levinasiana, 

dependerá do exercício da alteridade com os Outros de seu mundo-da-vida, 
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expresso no rosto. Acerca do rosto e da responsabilidade da consciência 

suscitada a partir dele, Lévinas acredita que: 

  

O Eu (Moi) perde sua soberana coincidência consigo, sua identificação 
em que a consciência retorna triunfante a si mesma para repousar sobre 
si. Diante da exigência do Outro, o Eu (Moi) expulsa-se deste repouso, 
não é a consciência já gloriosa, deste exílio... Ser Eu (Moi) significa, a 
partir daí, não se poder furtar à responsabilidade, como se todo edifício 
da criação repousasse sobre seus ombros. Mas a responsabilidade que 
esvazia o Eu (Moi) de seu imperialismo e de seu egoísmo [...] confirma a 
unicidade do Eu (Moi). A unicidade do Eu (Moi) é o fato de que ninguém 
pode responder em meu lugar [...] (LÉVINAS, 2012, p. 52-3). 

 

Quadro 16 - Unidades de significação benzimento, consultas, medicamentos e 

vacinação e discurso do colaborador  

Unidade de Significação Discurso do Colaborador 

 
Benzimento 

 
 

“Benzer para se proteger, para evitar doença. No último caso, ele 
vai com doutor (E13) 

“Benzer promove a saúde e previne as doenças. Benzer pra se 
proteger, pra não pegar doença de outra pessoa [...]” (E16) 

“Meu povo crê no benzimento, pra proteger do mau olhado [...]” 
(E17) 

 
 

Consultas 
 

“Pra se proteger da doença, vem pro posto tomar vacinas, médico 
[...] essas coisas [...]” (E10) 

“[...] prevenir doenças é ir ao médico ou enfermeiro e fazer 
exames [...]” (E11) 

“Ter saúde é ir ao posto de saúde tomar vacina, usar plantas 
caseiras, mandar benzer pra se proteger das doenças [...]” (E37) 

 
Medicamentos 

“[...] eu procuro somente os medicamentos dos brancos [...]” 
(E41) 

“[...] uso benzimento, remédios caseiros e remédios 
farmacológicos [...]” (E27) 

 
Vacinação 

“[...] ter [...] vacinação e benzimento [...]” (E9) 

“Pra se proteger das doenças a gente vai pela vacinação 
primeiramente, depois a gente vai para o remédio caseiro [...]” 
(E31) 

Fonte: Teixeira (2018). 

  

Dos discursos dos colaboradores, apurou-se que as concepções de 

saúde e doença envolvem prevenção, da qual se destacam as seguintes 

unidades de significação: benzimento, consultas, medicamentos e vacinação. A 

tradição do cuidado indígena de saúde e a historicidade das ações do poder 

público ao longo dos anos, por meio de campanhas de vacinação e da 

distribuição de medicamentos sem critérios rígidos, ícones do contato intercultural 

da sociedade nacional e seus governantes com povos indígenas, seguramente 

até o início dos anos 80, são transparentes nesses discursos, devido às 

referências aos medicamentos, à vacina e aos exames. Mas a crença na 
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resolutividade da Medicina tradicional indígena se faz presente no benzimento e 

no uso de plantas caseiras, para se protegerem das doenças e do mau-olhado 

(que é considerado doença ou condição que causa doença). 

 Embora o modelo biomédico tenha sido incorporado pelo povo Tukano 

à sua cultura de promoção da saúde e prevenção de doenças, a coexistência com 

os princípios e crenças da Medicina tradicional indígena, envolvendo abordagens 

do corpo e do espírito, se faz presente como proposta de articulação e 

complementaridade dos sistemas de saúde. 

 Sistemas coexistentes, articulados e complementares estão em 

consonância com o disposto no artigo 19F e no parágrafo 2º do artigo 19G da Lei 

8.080/90, os quais estabelecem, respectivamente, que devem ser consideradas a 

realidade, as especificidades da cultura indígena e a abordagem diferenciada. E 

rege também que o SUS deva adaptar sua estrutura e organização para atender 

as populações indígenas. Também a PNASPI (BRASIL, 2002) reconhece como 

legítima a Medicina tradicional indígena e recomenda fomentar a articulação dos 

saberes dos sistemas de saúde tradicional indígena com os saberes biomédicos.  

A Convenção da OIT 169/89 corrobora tais dispositivos legais, diante 

do respeito à diversidade cultural indígena e à sua contribuição para a harmonia 

social da humanidade. Essas referências teórico-legais encontram suporte na 

filosofia de Emmanuel Lévinas, quando a consideração daqueles saberes e sua 

articulação se respalda na alteridade como um princípio para os relacionamentos 

humanos e na diversidade como conduta para não reduzir o Outro ao Mesmo 

(Eu). A alteridade também se reflete como exercício de humanismo a partir de 

Outrem. 

Quadro 17 - Unidade de significação trabalhar e discurso do colaborador 

Unidade de Significação Discurso do Colaborador 

 
 
 
 

Trabalhar 
 

 

“ Pra manter a saúde os velhos trabalhavam. Eu tenho essa 
forma de não ficar parada. Eu gosto de fazer as coisas. Eu vou 
pra roça [...]” E23) 

“Ter saúde é ter condições de trabalhar na roça, plantar pra seu 
sustento” (E28) 

“Ter saúde é [...] ter trabalho [...]” (E42) 

“Temos que trabalhar muito para comprar bons alimentos; plantar 
e colher bons alimentos [...] valorizar os conselhos dos velhos pra 
ter saúde [...]” (E43) 

Fonte: Teixeira (2018). 

  O tema trabalho, anteriormente abordado como concepção ou 

entendimento de vida, volta a aparecer, desta vez como concepção de saúde. No 
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mundo-da-vida Tukano, o trabalho tanto é um modo de manter a saúde quanto ter 

saúde é ter condições para trabalhar, lidando especialmente na roça. O trabalho 

também expressa vínculo com a terra e o território. Segundo um dos 

colaboradores, o trabalho é modo de adquirir recursos para comprar bons 

alimentos, possivelmente aqueles que não são produzidos pela comunidade. 

Outro aspecto a ser destacado sobre a importância do trabalho é a referência aos 

mais velhos, seus exemplos e a influência dos seus discursos sobre as gerações 

mais novas. Isso remete à ancestralidade e ao “retorno às coisas mesmas” 

husserliano.  

 De acordo com Lévinas, o trabalho arrebata o ser de um ente; ele (o 

trabalho) o arrebata (o ser) de sua independência e o possui. Desse modo, a 

posse pelo trabalho que neutralizou o ser de um ente e que agora é coisa 

arrebatada (o ser arrebatado) converte o ente em posse, porque esse ente perdeu 

o seu ser, está dominado e suspenso. A utilização da mão, que é órgão da posse 

pelo trabalho, possibilita pôr as coisas que posteriormente serão aproveitadas 

(fruição) em relação a quem a quer possuir. Lévinas propõe que “o trabalho na 

sua intenção primeira é a aquisição, o movimento para si. Não é uma 

transcendência” (LÉVINAS, 2016, p. 152). O trabalho domina a matéria, torna-a 

identificável e a põe à disposição (LÉVINAS, 2016, p. 152). Lévinas alerta 

também que a posse (pelo trabalho) realizada pela quase captação de uma coisa 

descobre o mundo (LÉVINAS, 2016, p. 156). 

 Cumpre destacar que, a partir do trabalho, o homem cria a sua obra, se 

expressa no mundo e com ele estabelece um diálogo, posto que pode-se 

considerar também que ao mesmo tempo a linguagem é o próprio trabalho. No 

mundo-da-vida Tukano o trabalho exerce papel fundamental não somente como 

produtor de saúde, mas como via de interlocução dos seres nesse mundo-da-

vida. 

 

Quadro 18 - Unidades de significação integração, melhora e presença e discurso 

do colaborador 

Unidade de Significação Discurso do Colaborador 

Integração 

“Quando tinha remédio do branco e uma sala separada para 
atender indígena, tinha benzedor, o atendimento dos dois 
era melhor” (E13) 

“Envolver saberes dos pajés, dos médicos, dos dentistas e 
outros...” (E14) 



108 

 

 
Melhora 

 
 
 
 

“Para o atendimento ser melhor, é preciso disponibilizar 
remédios” (E3) 

“Melhoria dos medicamentos e aceitar os remédios caseiros 
e medicinais. As pessoas não aceitam, mas a gente precisa 
dessas coisas, a gente crê nessas coisas” (E7) 

“Melhorar o atendimento no hospital, onde a espera é grande 
e não se respeita a ordem de chegada quando o caso não é 
de vida ou morte [...]” (E17) 

 
 

Presença 

“O atendimento à saúde indígena no interior não tem 
condições: falta transporte [...] falta médico [...] falta 
medicamentos [...]” (E16) 

“Vejo que deveria ter médico só para uma área [...]” (E31) 

“Os médicos deveriam prestar mais atenção aos povos do 
interior [...]” (E33) 

“Atender as famílias em cada casa, particularmente [...]” 
(E35) 

Fonte: Teixeira (2018). 

   

Na categoria atendimento destacam-se do discurso dos colaboradores 

as unidades de significação integração, melhora e presença. Na opinião dos 

colaboradores, o sistema de saúde tradicional indígena deve estar integrado com 

o sistema biomédico de atendimento formal. A questão da integração de ambos 

os sistemas de saúde já está recomendada nos textos legais, Lei 8.080/90 e 

PNSPI (BRASIL, 2002), todavia não implementada na prática.  

 Um dos óbices a essa implementação envolve a inexistente ou 

incipiente iniciativa quanto às medidas de adequações gerenciais para acolher os 

indígenas nas suas necessidades e especificidades em saúde. Para Lorenzo 

(2011), a falta de iniciativa decorre da formação dos gestores, construída com 

base na Epidemiologia e na Biomedicina. A correlação com a filosofia de Lévinas 

está na necessidade em agregar à formação dos gestores em saúde os conceitos 

levinasianos de relações éticas e de alteridade, a partir das quais se pode ajudar 

a elaborar, implementar ou aprimorar a realização do cuidado numa distinta 

perspectiva de acolhimento e responsabilidade.  

 Outro óbice é o baixo investimento na formação profissional de saúde 

numa perspectiva interdisciplinar. Pellon e Vargas (2010) recomendam capacitar 

profissionais para trabalharem com indígenas. Acerca disso, pode-se afirmar que 

o encontro face a face no cuidado é uma ocasião ímpar para a qual os 

profissionais de saúde devem estar capacitados, especialmente em ambientes de 

multietnicidade e pluriculturalidade, pois isso implica questões éticas e morais. De 

acordo com Lévinas, é a partir do rosto que a existência e as emoções dos Outros 

se exprimem e sugerem ao Eu acolhimento ético e conduta moral. Trata-se de 
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trazer o indígena para o cuidado, a partir da admissibilidade de seus saberes ou 

do Outro como ele é. De modo oposto, não acolher eticamente remete à 

desconsideração de subjetividades e especificidades, o que, em uma perspectiva 

levinasiana, é a desconsideração da responsabilidade que se deve ter pelo Outro.  

  A disponibilidade e o fornecimento de medicamentos ajudariam muito 

nas melhorias, assim como a aceitação dos remédios caseiros elaborados com 

plantas medicinais da flora local. Ademais, melhoraria se no hospital, o único da 

cidade, diminuísse o tempo de espera para atendimento.  

 Os discursos dos colaboradores urbanos denunciam a insuficiente ou 

mesmo inexistente presença de médicos em áreas rurais para atenderem às 

demandas indígenas por saúde nas comunidades, as quais nem sempre podem 

ser resolvidas pelo agente indígena de saúde (AIS) ou pelas equipes 

multidisciplinares de saúde indígena (EMSI), necessitando de encaminhamentos 

para a sede do município ou mesmo para Manaus. Para Pontes, Garnelo e Rego 

(2014), a transferência de indígenas das comunidades para serviços de saúde de 

áreas urbanas constitui-se em questão moral em função do choque entre habitus 

distintos. A falta do profissional médico e dos meios para que eles atendam às 

demandas indígenas por saúde com o maior nível de resolução está no cerne das 

questões morais ressaltadas pelos autores e presentes nos discursos dos 

colaboradores. O atendimento domiciliar proposto por um dos colaboradores pode 

ensejar propostas de estudos de viabilidade nesse sentido. 

Quadro 19 - Unidades de significação demora ou atraso, especialidades, 

profissionais e discurso do colaborador 

Unidade de Significação Discurso do Colaborador 

 
 

Demora ou atraso 
 

 
 
 

“O atendimento deve ser na hora agendada. Não deve ter de 
esperar” (E4) 

“Os profissionais de saúde devem respeitar os horários marcados 
para as consultas e tornar o atendimento mais ágil” (E6) 

“Devia ser mais rápido no posto. Mais gente pra atender” (E18) 

“Sem atrasar, porque no hospital é muito demorado [...] às vezes 
eles nem atende nós e a gente volta cansada [...] o indígena fica 
esperando tantas horas [...] volta pra casa sem atendimento [...] 
Eu não vou porque demora [...]” (E22) 

Especialistas 

“Aumentar o número de consultas para gestantes e crianças nos 
postos de saúde” (E8) 

“Atendimento odontológico nos postos ou pelo menos em um dos 
postos. Atendimento de especialistas como cardiologista (E15) 

“[...] precisa de especialista aqui [...] eu mesmo não enxergo mais 
nada, a minha vista tá ruim [...] a gente sofre muito nessas 
questões de especialistas” (E25) 
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Profissionais 
 

“[...] qualificação do pessoal [...]” (E14) 

“A FOIRN e a CASAI trabalham pela saúde dos indígenas, para 
que indígenas atendam indígenas [...]” (E24) 

“[...] teria que colocar mais médicos e enfermeiros que 
atendessem bem as pessoas [...]” (E26) 

“[...] Para o atendimento melhorar é preciso buscar mais médicos 
e enfermeiros e valorizar mais esses profissionais que são 
indígenas [...] Valorizar também os benzedores [...] (E27) 

Fonte: Teixeira (2018). 

  

Da categoria consultas contida na dimensão atendimento à saúde 

indígena emergiram como principais as seguintes unidades de significação: 

demora ou atraso, especialistas e profissionais.  

 As queixas quanto à demora ou atraso nos atendimentos pelos 

profissionais de saúde foram marcantes nos discursos dos colaboradores, porém 

num deles o motivo pode ter sido insuficiência quantitativa de profissionais 

médicos e enfermeiros, no hospital e nos postos de saúde e de dentistas que 

atendem no hospital num centro de especialidades municipal. O atendimento pelo 

fisioterapeuta é oferecido quando há disponibilidade de contratação desses 

profissionais pela Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento no centro de 

especialidades.  

 O Programa Mais Médicos, instituído pelo governo federal, colocou à 

disposição da população médicos cubanos, persistindo a queixa da demora ou 

atraso, agregado o fato de muitos não entenderem o que os médicos conversam 

com eles, em razão do idioma espanhol entremeado por palavras em português.  

 No hospital, apurou-se informalmente que o atendimento ambulatorial 

aberto à população fica na dependência da disponibilidade quantitativa de 

profissionais de saúde, quase que totalmente constituída por militares. São 

realizadas apenas as consultas de revisão nos pós-operatórios das cirurgias lá 

ocorridas. As urgências e emergências clínicas ou cirúrgicas são atendidas no 

setor de emergência do hospital por reduzido quantitativo de médicos, 

enfermeiros e técnicos de enfermagem. 

 As queixas quanto à demora ou atraso nos atendimentos pelos 

profissionais de saúde tem relação direta com o inadequado quantitativo desses 

profissionais para o atendimento à população. Essa premissa agregada às 

inexistentes ou incipientes adequações gerenciais para o acolhimento da 

população indígena nas suas necessidades e especificidades em saúde se 
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constituem em fatos que suscitariam nos indígenas o sentimento de discriminação 

por parte dos gestores e profissionais de saúde. Segundo Coimbra Jr. e Santos 

(2000), a discriminação desencadeia doenças e compromete a qualidade e a 

credibilidade dos serviços de saúde. Pode-se abstrair, a partir da perspectiva 

levinasiana de alteridade, que discriminar é não considerar subjetividades e, 

desse modo, negar o acolhimento e a responsabilidade ao Outro. 

 Quanto aos especialistas, os discursos reivindicam a presença de 

ginecologista, pediatra, dentista, cardiologista e oftalmologista. 

Independentemente da presença ou ausência do especialista no hospital ou nos 

postos de saúde, o fato é que a ausência determina o encaminhamento dos casos 

para Manaus, trazendo à tona a questão moral abordada por Pontes, Garnelo e 

Rego (2014) no contexto local, onde a diversidade multiétnica e multicultural 

influencia na moralidade e na tomada de decisões dos indígenas e que acaba por 

não ser compreendida pelos profissionais de saúde, criando dificuldades para o 

diálogo. De acordo com Lévinas, nos encontros face a face o rosto é que inicia o 

discurso, ainda que na palavra não dita, e que suscita a responsabilidade do Eu 

pelo Outro. 

 Tanto no caso da demora no atendimento quanto no da falta de 

especialistas, refletem-se questões acerca da humanização do atendimento. O 

estudo de Silva, Oliveira e Pereira (2015) aborda a humanização na perspectiva 

da singularidade, do direito e da ética e serve de contraponto a essas questões. 

As autoras referem que profissionais significam a humanização em saúde como 

acolhimento do Outro em sua singularidade. E destacam, ainda, que diálogos e 

interações éticas entre profissionais, gestores e cuidadores constroem e 

sedimentam relações éticas, que possibilitam críticas lúcidas acerca de leis e 

políticas que tratam de direitos e responsabilidade. Concluem que a consolidação 

e efetividade da humanização não podem prescindir da educação permanente, 

que abrange comportamento e cultura. 

 Os colaboradores mencionaram alguns aspectos constituintes do perfil 

que reputaram como essenciais para a qualidade do atendimento em saúde 

indígena, no tocante aos profissionais: a qualificação profissional; o quantitativo 

adequado para a demanda de atendimento; o atendimento de indígenas por 

profissionais de saúde indígenas; e a valorização de profissionais médicos e 

enfermeiros indígenas. Tais reivindicações salientam a questão da identidade 
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étnica e cultural, assim como uma possível facilitação da articulação dos saberes 

da Medicina tradicional indígena com os saberes biomédicos e que dariam lastro 

para a realização efetiva do modelo de atendimento em saúde indígena, indo ao 

encontro do disposto nos textos legais.  

 A aspiração coletiva dos colaboradores em integrar as medicinas e 

valorizar os profissionais indígenas é reputada como melhoria do cuidado no 

âmbito da saúde indígena e encontra lastro na perspectiva levinasiana de 

alteridade. Num ambiente multiétnico e multicultural como o da região do Alto Rio 

Negro, muito mais que o conhecimento técnico-científico, a habilidade e a 

destreza, faz-se necessário o senso de dignidade pautado na alteridade e na ética 

concebida por Lévinas. Trata-se de aplicar conceitos filosóficos na prática da 

intersubjetividade, em que os relacionamentos levam em conta os modos de ser 

do Outro, contemplando a dignidade e, desse modo, corroborando o que os 

colaboradores reivindicam e o que estabelece a legislação específica em função 

desse Outro. 

Quadro 20 - Unidade de significação encaminhamentos e discurso do colaborador 

Unidade de Significação Discurso do Colaborador 

 
 
 
 
 

Encaminhamentos 
 
 
 
 
 
 

“Melhorar o apoio da prefeitura nos encaminhamentos para 
tratamento em Manaus, o transporte [...] melhorar o atendimento 
aos necessitados” (E11) 

“A CASAI de São Gabriel da Cachoeira manda pra CASAI de 
Manaus sem encaminhamento médico, sem marcação de consulta. 
Às vezes a pessoa espera de 6 a 10 meses. Fica muito tempo 
distante de sua terra e de seu povo [...]” (E16) 

“Quando tem de ir para Manaus, a assistência lá provoca 
sofrimentos para quem vai e para os familiares que ficam aqui 
esperando o retorno [...]” (E43) 

“Dependemos da Prefeitura para nos locomovermos. Se precisar de 
exames ou médicos específicos é difícil conseguir viagem para o 
hospital de Manaus [...]” (E44) 

Fonte: Teixeira (2018). 

  

A unidade de significação encaminhamentos emergiu da categoria 

gestão, pertencente à dimensão atendimento à saúde indígena. Sob essa unidade 

de significação foram desveladas as questões do cotidiano do atendimento à 

saúde indígena atribuídas à gestão. Assim, tem-se que a prefeitura fornece o 

transporte para os usuários, indígenas ou não, residentes na sede do município e 

que necessitem de atendimento de saúde em Manaus, tanto quanto o DSEI 

fornece para os usuários indígenas que moram nas comunidades. O fornecimento 

fica na dependência de verbas do orçamento do Tesouro Municipal e das cotas 
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dos convênios celebrados com empresas de transportes aéreo ou fluvial, razão 

pela qual a regularidade da oferta sofre oscilações que motivam queixas dos 

usuários e ordens judiciais de cumprimento das obrigações contra o poder público 

que garantam os direitos constitucionais de acesso ao tratamento de saúde 

necessário e o de ir e vir. 

 As queixas relativas ao tempo de permanência para a realização de 

exames e tratamentos em Manaus destacam-se dos discursos dos colaboradores, 

motivadas, segundo eles, pela falta de articulação entre unidades de saúde. É 

sabido que as marcações de exames e consultas no sistema público de saúde 

são realizadas e controladas pelo Sistema de Regulação (SISREG), no qual os 

agendamentos dependem da disponibilidade de vagas nas unidades de saúde e 

envolvem procedimentos burocráticos e administrativos, cujas unidades de saúde 

solicitantes não têm ingerência. Essa dura realidade do sistema de saúde 

nacional justifica o longo tempo de permanência indesejado e impossível de 

prever. Isso implica no usuário o fenômeno da espera e do afastamento do 

convívio com a terra, a família e seu trabalho, repercutindo negativamente na sua 

saúde, haja vista que, no mundo-da-vida Tukano, trabalho e saúde guardam 

estreitíssima relação, a ponto de não se distinguirem um do outro. 

 A elaboração da gerência do cuidado nesse contexto de atendimento à 

saúde trona-se complexa, porque extrapola os limites da assistência direta, na 

medida em que mobiliza amplas articulações com unidades de saúde de distintos 

níveis nas esferas públicas, demandando ações públicas setoriais nas áreas de 

orçamento e finanças, transporte e mais diretamente saúde. 

 O sofrimento experimentado pelo usuário indígena decorre da distância 

de sua terra, de sua família e de seu trabalho, ao mesmo tempo em que reflete a 

integralidade do ser ao mobilizar as múltiplas dimensões do humano. A cisão com 

seu mundo-da-vida, provocada pela criteriosidade impessoal de um sistema que 

busca ser justo, acaba por perpetrar injustiça, porque o usuário indígena ao sair 

de sua comunidade e ser transferido, por exemplo, para Manaus, centro de 

referência regional, ele acessa outras instâncias do SUS como qualquer outro 

usuário e experimenta a injustiça do sistema de saúde pela impessoalidade.  

Em Lévinas, a justiça para com um e a injustiça para com Outro existe 

em função do terceiro homem, pois numa relação Eu-Outro, Entre-Nós, numa 

sociedade íntima dialógica, não há injustiça e o Eu pode receber o perdão, 
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recuperando nesse ato sua liberdade para tudo realizar, inclusive outras 

injustiças. No contexto da saúde indígena, o terceiro homem é representado por 

integrantes do Conselho Municipal de Saúde, que exercem o controle social, o 

qual denuncia e discute, primeiramente no âmbito desse Conselho, as injustiças 

nessa área. Para Lévinas, justiça e injustiça são exercidas sobre a liberdade e 

não configuram respeito ou falta de respeito. 

Quadro 21 - Unidade de significação fornecimento e discurso do colaborador 

Unidade de Significação Discurso do Colaborador 

 
 

Fornecimento 
 
 
 
 
 
 
 

“Nos postos de saúde [...] a única coisa que dificulta é que a 
gente sai com a receita e não tem medicamento [...]” (E27) 

“[...] não tem remédio e a gente fica aí. A gente não tem 
dinheiro, como a gente vai comprar? É esperar até [...] pegar 
dinheirinho, aí compra, pra se livrar da doença (E38) 

“Falta muitos remédios para as doenças dos brancos, 
principalmente nas comunidades [...]” (E40) 

“É importante que não falte medicamentos nos postos de 
saúde. Hoje em dia existem muitas doenças que só podem ser 
tratadas com remédio dos brancos; o remédio dos indígenas 
não cura. Para melhorar, não deve faltar remédio” (E42) 

Fonte: Teixeira (2018). 

  

A questão da falta no fornecimento de medicamentos pelas unidades 

públicas de saúde é reputada como de gravidade pelos colaboradores. Para os 

Tukano, o não fornecimento de medicamentos contra as doenças de branco 

implicam terem de desembolsar recursos financeiros de que muitas vezes não 

dispõem. O fornecimento de medicamentos relaciona-se também a uma lógica 

que permeia as relações desses indígenas com seu mundo-da-vida: da natureza, 

que tudo lhes dá, extraem os recursos para seu sustento, inclusive os remédios 

naturais, extraídos de plantas, árvores e raízes, e dos quais se valem para o 

tratamento de doenças que já conhecem. Tudo é fornecido e nada é comprado. 

Ademais, essa prática reforça suas crenças e seus saberes nos recursos da 

Medicina tradicional indígena, a qual coexiste com os recursos biomédicos, 

complementando-o, e vice-versa. 

Quadro 22 - Unidade de significação linguagem indígena e discurso do 

colaborador 

Unidade de Significação Discurso do Colaborador 

 
 
 
 
 

Linguagem indígena  

“[...] precisa de profissionais que falem a nossa língua [...]” (E12) 

“É preciso que o responsável pelo atendimento saiba falar 
Tukano, Nheengatu e Baniwa, porque têm famílias que não 
sabem falar o português corretamente [...]” (E24) 

“Às vezes o profissional não entende o que o profissional está 
querendo dizer, o que está sentindo. Tem coisas que você tem 
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dúvidas na consulta [...]” (E31) 

“Para mudar aqui na cidade, seria necessário que os profissionais 
falassem um pouco a língua mais compreendida pelos indígenas. 
Muitos parentes não dominam o português nem a língua de fora. 
Por isso evitam de ir ao médico. A FOIRN já tem linguísticos. Por 
que não aproveitar para ensinar os profissionais de saúde que 
não são daqui? Acho que um curso seria muito importante” (E43) 

Fonte: Teixeira (2018). 

 A linguagem é um aspecto do relacionamento dos Tukano com os não 

indígenas que gera interferências na comunicação, pois a maioria dos 

profissionais de saúde não é indígena e procede do centro-sul do país. Estes, 

além de não dominarem a linguagem indígena, frequentemente se deparam com 

falantes do idioma português que utilizam demasiados regionalismos linguísticos, 

dificultando a compreensão do discurso dos nativos. De modo oposto, os 

regionalismos e os termos técnicos frequentemente empregados pelos 

profissionais de saúde geram dúvidas nos nativos, que acabam por não serem 

dirimidas. No tocante às línguas indígenas, não há qualquer iniciativa dos poderes 

públicos locais de promoverem o ensino básico dessas línguas da região para os 

profissionais de saúde recém-chegados: o Nheengatu, ou “Língua Geral”, criada 

pelos padres a partir do Tupi, o Tukano Oriental e o Baniwa. Um mínimo de 

conhecimento dessas línguas pelos profissionais de saúde certamente facilitaria o 

contato interétnico e o cuidado em saúde e auxiliaria na compreensão do mundo-

da-vida indígena.  

 A disponibilidade para escutar e a necessidade em se fazer entender 

sem o uso abusivo de regionalismos e termos técnicos reflete o senso de 

alteridade do profissional, pois, a partir de Lévinas, há uma sensibilidade para o 

apelo do rosto do Outro que o chama à responsabilidade ao transcender de si.  

Segundo Lévinas, a responsabilidade é a estrutura fundamental da subjetividade 

(LÉVINAS, 2000, p. 77). No encontro face a face do cuidado, as 

responsabilidades afloram, fato indispensável para a celebração de parcerias no 

cuidado e o êxito da assistência em saúde. 

 De forma esquemática, buscou-se evidenciar as articulações das 

dimensões e das respectivas categorias desveladas, a partir dos discursos dos 

colaboradores da pesquisa, da forma que segue: 
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Quadro 23 - Dimensões, categorias e conceitos em Lévinas 

Dimensões Categorias Conceitos em Lévinas 

Entendimento/ compreensão 
da vida 

Condição ou qualidade; 
dádiva; sentido da vida; 
trabalho 

Totalidade; alteridade, rosto; 
responsabilidade; liberdade; 
divino; trabalho e linguagem 

Práticas de promoção da 
saúde e prevenção de 
doenças 

 
Benzimento; plantas 

Totalidade; ética; alteridade; 
liberdade; violência; culpa e 
inocência 

Concepções de saúde e 
doença 

Condição/qualidade; cuidado; 
prevenção e trabalho 

Alteridade; rosto; 
responsabilidade e humanismo 

Atendimento à saúde 
indígena 

Atendimento, consulta; 
gestão; medicamentos; 
profissionais e visitação 

Ética; alteridade; rosto; 
responsabilidade; discurso; 
linguagem; justiça e injustiça 

Fonte: Teixeira (2018).  
 

 À guisa de situar as categorias que emergiram dos discursos dos 

colaboradores Tukanos aos conceitos em Lévinas, cumpre descrever 

sinteticamente cada conceito levinasiano. Desse modo, para Lévinas a totalidade 

não é o simples somatório de seres ou coisas, mas o pensamento que se 

manifesta pelo rosto, quando no face a face.  

 O rosto do outro exprime sua existência e suas emoções e expressa a 

alteridade, a qual é concebida como um princípio para os relacionamentos 

humanos e, consequentemente, o exercício do humanismo de Outrem. A 

alteridade se impõe à minha responsabilidade e inaugura todo o discurso nos 

encontros face a face, constituindo uma relação autêntica, por ser ética, e não 

exigir reciprocidade, se não a do respeito. Essa reciprocidade do respeito se 

constitui em condição ética e de linguagem. Em consequência, a responsabilidade 

inaugura o discurso e compõe a linguagem. Ademais, a responsabilidade 

questiona e livra o Eu do egoísmo, porque estabelece sua unicidade, a unicidade 

do Eu e de ninguém mais poder responder em meu lugar, ao mesmo tempo em 

que estrutura e caracteriza as subjetividades humanas emergentes dos 

relacionamentos. Ambas, alteridade e responsabilidade, estão implícitas no 

conceito levinasiano de rosto.  

 Lévinas entende o trabalho na sua intenção primeira como um 

movimento para si e não uma transcendência, um meio de domínio e posse sobre 

as coisas do mundo, o qual também é passível de transformação em função 

desse domínio e posse. 

 Ainda segundo Lévinas, no rosto é possível se verificarem vestígios da 

presença divina, apesar de Deus não estar na sociedade, mas exterior a ela. 
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Ainda assim, Dele procederia a Lei a ser seguida pela sociedade. Em 

decorrência, os conceitos de justiça e de injustiça somente fazem sentido em 

relação ao Outro na presença do terceiro homem que as testemunhe, que se situe 

exterior à relação dialógica Eu-Outro ou exterior ao Entre-Nós na sociedade.  

 Do mesmo modo, culpabilidade ou inocência ocorrem em relação ao 

dano causado à liberdade do outro. Numa relação Eu-Outro, na ausência de Deus 

e do terceiro homem exteriores à relação Entre-Nós na sociedade, há o perdão ao 

dano causado à liberdade e, por conseguinte, não há culpa nem inocência, nem 

justiça e injustiça, porque o perdão numa relação dual, íntima, anularia um dano 

que não seria testemunhado. A liberdade do Eu ou do Outro seria restaurada pelo 

perdão, porque não teria havido o dano. A liberdade humana para transgredir, 

segundo Lévinas, é o que perpetra a violência. O conceito levinasiano de 

responsabilidade, que se estabelece a partir do rosto Outro é justamente o que 

medeia a liberdade. 
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8 CRITÉRIOS CONSOLIDADOS PARA RELATÓRIOS DE PESQUISA 

QUALITATIVA (Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research - 

COREQ) 

   

A utilização desses critérios guia a divulgação de relatórios de 

pesquisa, com vistas a publicações em periódicos especializados. Trata-se de 

uma listagem com 32 itens, envolvendo os métodos de determinação da 

amostragem e de coleta de dados, a validação dos dados pelos entrevistados e a 

derivação de temas, entre outros, distribuídos por três domínios: a) equipe de 

pesquisa e reflexividade; b) desenho da pesquisa; c) e relato e análise dos dados 

obtidos. A listagem completa foi publicada na International Journal for Quality in 

Health Care, em 2007, fazendo parte de um artigo intitulado “Consolidated criteria 

for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and 

focus groups” (TONG; SAINSBURY; CRAIG, 2007).  

 O original do referido guia, publicado no idioma inglês, tem sido 

recomendado por editores de periódicos, especialmente aqueles com fator de 

impacto alto, A1 e A2. O fator de impacto (FI) é uma medida do número de 

citações de artigos nele publicados dividido pelo número de artigos publicados 

num determinado período. O FI é divulgado pela Journal Citation Reports (JCR), 

um banco de dados gerados a partir de dados citados em títulos indexados na 

Web of Science (https://www.periodicos.capes.gov.br). A Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) classifica programas de 

doutorado e mestrado no Brasil, tendo como um dos critérios a produção 

intelectual nacional publicada em títulos indexados na Web of Science. O sistema 

de estratificação Qualis, criado em 1998, vem sendo utilizado desde então para 

classificar a qualidade de nossa produção intelectual, tomando por base os 

periódicos que a publicam.  

 Os periódicos A1, os mais elevados, recomendam a utilização do 

COREQ em pesquisas qualitativas, que possibilita aos autores avaliarem e 

adequarem seus manuscritos a critérios internacionalmente aceitos, conferindo-

lhes qualidade. Desse modo, tomando por referência os 32 itens distribuídos 

pelos três domínios, buscou-se avaliar os procedimentos para a realização da 

presente pesquisa, da forma que segue. 
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  No que se refere às características pessoais no domínio 1, a 

pesquisadora, mestranda, especialista em saúde indígena e em promoção da 

saúde, integrante do Núcleo de Pesquisa Filosofia, Saúde e Educação 

Humanizada, da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa, da UFF, foi quem 

pessoalmente conduziu as entrevistas. Esse Núcleo de Pesquisa emprega o 

estudo fenomenológico para a abordagem dos temas pertinentes à filosofia, 

saúde e educação. No tocante ao relacionamento pessoal, ainda no mesmo 

domínio, a pesquisadora não estabeleceu previamente qualquer relação com os 

colaboradores da pesquisa, no entanto, o contato com indígenas Tukano remonta 

aos anos de 2009 a 2012, período no qual a pesquisadora trabalhou como 

coordenadora de enfermagem da Casa de Apoio à Saúde Indígena (CASAI) no 

Alto Rio Negro, antes de iniciar seus estudos como mestranda.  

Os entrevistados nada sabiam a respeito da pesquisadora e das razões 

e objetivos de sua pesquisa antes de serem convidados a colaborar, no momento 

da apresentação e leitura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), 

após o qual ficaram conhecendo o completo teor da pesquisa, cujas razões, 

interesses e suposições foram despertados a partir da vivência profissional da 

pesquisadora com indígenas, especialmente com os da etnia Tukano. Questões 

que envolviam choque entre a cultura biomédica e a cultura da Medicina 

tradicional indígena refletiam os preconceitos dos profissionais de saúde acerca 

de saberes, crenças e valores dos povos indígenas. Acredita-se na possibilidade 

de abordagens diferenciadas para a resolução dos problemas de saúde, que 

concilie ambas as culturas, de modo que uma sirva de suporte e complemento da 

outra. Acredita-se também que as práticas dos profissionais de saúde podem ser 

influenciadas por esse pensamento, sendo preciso que estes sejam formados e 

atualizados para tal. 

  Acerca do domínio 2, que trata do desenho do estudo, sua orientação 

metodológica consistiu na entrevista fenomenológica para a coleta dos dados e 

no método fenomenológico empírico para a análise destes. A seleção dos 

participantes foi intencional, tendo sido entrevistados somente indígenas da etnia 

Tukano, independentemente de gênero declarado, escolaridade e estado civil, e 

deveriam falar, ler e escrever em português e ser residentes e domiciliados na 

sede do município de São Gabriel da Cachoeira. A técnica da homogeneização foi 

utilizada para a seleção da amostra, pois embora as concepções coletivas de 
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saúde e doença dos Tukanos sejam influenciadas pelos saberes dos seus 

antepassados, também sofrem influências do contato com o “branco” e com a 

vida na cidade. 

 Não houve recusa de algum dos 39 colaboradores entrevistados, cuja 

abordagem a eles pela pesquisadora deu-se presencialmente e face a face, nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Dabaru e do Areal, as quais concentram o 

atendimento aos indígenas Tukanos. Destacam-se como características dos 

colaboradores a ampla maioria ter o ensino médio completo, ser casada e ter 

filhos, morar na sede e majoritariamente em casas de alvenaria. Esses 

colaboradores também mantêm residências nas comunidades indígenas. Utilizam 

com frequência o sistema de saúde indígena e o sistema público oficial quando se 

sentem doentes.  

 A entrevista fenomenológica constou de três perguntas claras e 

concisas, com livres respostas. Não foi realizado teste-piloto nem foram 

realizadas repetidas entrevistas. As perguntas da pesquisadora e as respostas 

dos colaboradores foram gravadas em mídia de áudio, previamente autorizadas 

por escrito pelos colaboradores, conforme consta do TCLE. Cada entrevista 

durou, em média, seis minutos. Sua transcrição não foi remetida aos 

colaboradores para comentários e/ou correções. Complementarmente, após as 

entrevistas, foram realizadas anotações em um diário de campo. A saturação de 

dados foi discutida na presente pesquisa. 

 A respeito da análise dos dados e dos relatórios que constituem o 

domínio 3, os dados foram codificados pela pesquisadora sem o auxílio de 

recursos codificadores. Os temas e os domínios emergiram dos objetivos da 

pesquisa; as categorias, bem como as unidades de significação, foram delineadas 

em função da frequência com que surgiram dos discursos dos colaboradores. 

Cada citação acerca dos temas foi identificada por um código alfanumérico e 

transcrita na discussão dos dados. Os principais temas foram apresentados nos 

resultados da pesquisa, havendo consistência entre os dados obtidos dos 

discursos. As discussões se limitaram aos casos relacionados ao objeto do 

estudo, não havendo desdobramentos em questões menores suscitadas pelo 

referido objeto. Não foi utilizado qualquer software para a codificação e/ou 

gerenciamento dos dados. Os participantes não forneceram feedback sobre os 
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resultados, que até fevereiro de 2019 ainda não lhes tinham sido apresentados, 

em virtude de a pesquisa estar em fase de conclusão.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Partindo da perspectiva dos indígenas Tukanos residentes na sede do 

município de São Gabriel da Cachoeira, foi possível desvelar de seus discursos 

concepções e práticas de promoção da saúde e de proteção contra doenças, 

revelando aspectos que ajudam a compreender o mundo-da-vida desse povo 

indígena. Um mundo no qual é preciso cuidar, prevenir, trabalhar e manter-se 

bem, sem doenças.  

 Ademais, uma vida que pode ser compreendida como sendo uma 

dádiva divina e da natureza e que ganha sentido quando se vive em harmonia, 

numa condição de tranquilidade e felicidade, e onde o trabalho ao se expressar, 

principalmente por atividades de estudo, cuidado e construção, assume papel de 

destaque e frequentemente se confunde com a própria vida e com a saúde. 

 As práticas de promoção da saúde e de prevenção de doenças do 

povo Tukano envolvem crenças na resolutividade do benzimento pelo pajé e no 

uso de plantas pelos raizeiros e ervateiros, para elaboração de remédios, como 

medidas terapêuticas da Medicina tradicional indígena, que não fragmenta ou 

compartimentaliza o homem.  

 Tais crenças não se dissociam de sua visão de mundo como um 

universo pleno de variadas formas de vida que habitam diversas dimensões e que 

se expressam de muitos modos. A diversidade de tudo e todos na natureza, 

incluindo o próprio homem, é posta e se expõe a despeito da vontade humana. A 

vida que pulsa no homem indígena o leva à necessidade de se relacionar e de 

desvelar as formas de vida que igualmente pulsam nos corpos dos Outros. Tal 

diversidade suscita a alteridade exposta no rosto nos encontros face a face, que 

evoca cuidado e responsabilidade, acerca da qual Emmanuel Lévinas construiu 

sua filosofia.  

 A sensibilidade indígena para perceber a necessidade de 

relacionamentos éticos com tudo e com todos reflete também sua capacidade de 

reportar-se à força criadora da natureza: é a espiritualidade, a fé humana que 

atribui um poder e capacidade transformadora ao que está acima e além da 

natureza e que a permeia e que, a exemplo de uma roda, tudo faz girar, tendo 

início e fim, cumprindo um ciclo que, embora pareça repetitivo e determinista, ora 

nos movendo para adiante ora nos fazendo retroceder, desvela nesses 
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movimentos infinitas combinações de elementos contextuais que possibilitam o 

equilíbrio e a harmonia tão necessários à existência de todos.  

 O modo como o indígena Tukano se conecta ao seu contexto de 

existência, influenciando e por ele sendo influenciado, tanto dá sentido à sua 

concepção de cuidado quanto busca sentido para o seu existir. Nessa premissa, 

desde cedo, culturalmente ele aprende no seu contexto existencial a buscar 

cuidar de si e dos outros pelos recursos na natureza, utilizando, por exemplo, 

ervas, raízes, caules, seiva e frutos e pelas relações com o sagrado. Do mesmo 

modo, aprende a desenvolver a sensibilidade para perceber o fenômeno do 

relacional, que o leva à essência das coisas necessárias à formação do seu 

conhecimento.  

 Com fundamento nos elementos factuais e conceituais mencionados, 

buscou-se propor a construção do cuidado em saúde indígena, consideradas as 

concepções, crenças saberes e práticas do povo Tukano sobre promoção da 

saúde e prevenção de doenças.  

 O olhar dos colaboradores sobre os atendimentos de saúde dos 

Tukanos identificou a necessidade de medidas de ajuste quanto à ampliação e 

presença mais acentuada dos profissionais de saúde nas comunidades para 

atenderem os indígenas aldeados; mais integração entre as unidades de saúde 

das distintas esferas do poder público; igualdade das condições e meios de 

atendimento aos indígenas; incremento na oferta de consultas, inclusive de 

especialidades; presença de especialistas; profissionais de saúde mais 

qualificados e mais valorizados; profissionais de saúde indígena atendendo os 

povos indígenas; mais apoio do poder municipal nos encaminhamentos para 

exames e consultas fora do município; mais oferta de medicamentos; valorização 

dos remédios caseiros; aprendizado básico de línguas indígenas pelos 

profissionais de saúde; articulação dos saberes e práticas dos especialistas da 

Medicina indígena com os da Biomedicina e incremento na visitação domiciliar de 

médicos e de AIS. 

 No cotidiano do atendimento à saúde indígena no hospital, nas UBS e 

nas comunidades rurais, considera-se que o encontro face a face do cuidado seja 

ocasião ímpar, demandando comportamentos e atitudes de alteridade por parte 

dos profissionais de saúde para levar em conta as subjetividades dos Outros, 

constituídos como pacientes-usuários indígenas. Muitos autores já concluíram 
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que o modelo assistencial vigente, fundado no paradigma biomédico, mostra-se 

insuficiente para atender às necessidades nas diversas dimensões do humano no 

cuidado em saúde. 

 A Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde 

(SESAI-MS) executa a política do setor, visando integrá-la ao sistema de saúde 

nacional e promover a universalidade, a integralidade e a igualdade/equidade do 

atendimento nos diversos níveis de complexidade, nas esferas do sistema público 

de saúde. 

  Os textos legais apresentados na presente pesquisa recomendam 

adaptações e ajustes das diversas unidades de saúde do sistema, para atender 

usuários indígenas nas suas necessidades e especificidades. Ainda hoje os 

resultados práticos são bastante tímidos, condição que tem sido estudada e 

discutida nas publicações em periódicos da área da saúde e em pesquisas 

científicas nas universidades brasileiras. 

 Considera-se que os ajustes e adaptações nas unidades assistenciais 

de saúde para o atendimento aos povos indígenas devam ser executados a partir 

de um projeto que envolva prioritariamente a capacitação dos profissionais não 

indígenas em todos os níveis, que atuem ou que venham a atuar na saúde 

indígena, em área urbana ou nas comunidades rurais. A prévia celebração de 

acordos de cooperação entre órgãos gestores da saúde e os estabelecimentos de 

ensino superior e médio faz-se necessária para a estruturação e a oferta desses 

cursos de capacitação. Quanto à estruturação, os referenciais teórico e filosófico 

precisam abordar temas tais como cultura e sociedade, diversidade e alteridade, 

Ética e Psicologia, entre outros de interesse.  

 Desse modo, o sistema filosófico de Emmanuel Lévinas, ao abordar a 

ética como filosofia-primeira e a alteridade como princípio para os 

relacionamentos humanos, oferece os elementos necessários à reflexão quanto à 

importância da mudança do comportamento dos profissionais de saúde nas 

relações de cuidado, a partir das necessidades do Outro, tanto na saúde indígena 

quanto nas distintas áreas de atuação dos profissionais de saúde com outros 

grupos populacionais, na medida em que a ética acolhe e subjetiviza o Outro e, 

desse modo, é a partir do Outro que o Eu constitui a si nas relações humanas.  

 Nesse escopo, propõe-se a elaboração de uma Cartilha Orientadora 

para Profissionais de Saúde que atuam em Área Indígena no Alto Rio Negro 
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como instrumento facilitador para as ações de cuidado em saúde naquela região, 

situando o leitor no âmbito de vida, saúde e doença, a partir dos conteúdos dos 

discursos Tukanos registrados; nas palavras indígenas mais comuns relacionadas 

ao tema abordado; nos conceitos filosóficos básicos de Lévinas e sua 

aplicabilidade prática naquele cenário de atuação; nas concepções de cuidado, 

num paradigma interdisciplinar e nas políticas públicas para a atenção à saúde 

dos povos indígenas, além de sugestões quantos às medidas gerenciais de 

adaptação e adequações das unidades prestadoras de serviços de saúde ao 

disposto nos textos legais apresentados. 

 A presente pesquisa enfocou uma população bastante específica. De 

acordo com a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde, outros 

grupos populacionais vulneráveis são considerados. Questões relacionadas à 

ética, à alteridade e tudo mais aqui abordado perpassam os relacionamentos de 

profissionais de saúde com esses grupos populacionais, no cotidiano das 

unidades prestadoras de assistência à saúde. Desse modo, os resultados desta 

pesquisa e sua aplicabilidade contêm elementos que contribuirão para o 

aprimoramento da qualidade da assistência e do conjunto de ações de cuidado, 

bem como com a efetividade das ações da política de humanização da saúde nos 

cenários das unidades públicas de atendimento, além do cumprimento dos 

princípios básicos do Sistema Único de Saúde (SUS), podendo estender-se tal 

abordagem a outros distintos grupos populacionais. 

Cumpre ainda destacar as limitações da presente pesquisa em função 

das características de seus colaboradores, na medida em que seus discursos 

certamente contêm a influência de mais contato interétnico com populações não 

indígenas; os efeitos do modo de vida urbano; o olhar acerca da realidade do 

ambiente e das relações com tudo e todos que fazem parte de suas vidas diárias 

e os seus comportamentos. Destaque-se, todavia, como contraponto, o forte 

vínculo desses colaboradores com as tradições e os modos de vida ligados à 

terra, às práticas culturais e à ancestralidade, ainda presentes em seus 

comportamentos e discursos, em razão de uma permanente itinerância que 

mantêm entre a área urbana onde residem e as áreas rurais de ocupação de seu 

território indígena, que se constituem em sítios de contato e realização de suas 

concepções de mundo e de vida. De certa forma, a originalidade do pensamento 

do povo Tukano também se expressa naqueles que residem na sede do 
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município e que colaboraram com a presente investigação, sem que 

necessariamente se tivesse de acessar e de abordar os habitantes das áreas 

rurais nas comunidades distribuídas naquele território. 

 Por fim, há de se considerar também o conceito de alteridade 

trabalhado neste estudo, em virtude da existência de outros conceitos formulados 

por filósofos e pensadores contemporâneos de distintas vertentes do 

pensamento. Num primeiro contato da pesquisadora com os escritos de 

Emmanuel Lévinas, seus pensamentos e concepções filosóficas logo se 

adequaram às ideias dela acerca de relacionamentos para o cuidado 

humanizado, construídas ao longo de sua trajetória de vida pessoal e profissional 

e experimentadas no cenário da assistência em contexto indígena. Entretanto, a 

adoção do referido referencial filosófico ainda deixa espaço para a pertinência das 

demais concepções filosóficas de alteridade, que sustentem a realização de 

pesquisas, cujos resultados corroborem ou não aqueles aqui divulgados, 

enriquecendo, desse modo, não somente o debate acadêmico de temas afetos à 

realidade existencial individual e coletiva, como as contribuições teórico-filosóficas 

que fundamentam a prática da assistência em saúde.   
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APÊNDICES E ANEXOS 

 

Apêndice A – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 
Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde 
Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Título do Projeto: Concepções de Saúde e Doença do Povo Tukano do Alto Rio 
Negro: uma Perspectiva a partir da Alteridade em Emmanuel Lévinas. 
Pesquisador Responsável: Enfª Diomedia Zacarias Teixeira 
Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal 
Fluminense/UFF.    
Telefone para contato com o pesquisador: (21) xxxxxxx 
E-mail do pesquisador: diomedia39@yahoo.com.br 
Responsável pela obtenção do TCLE: Enfª Diomedia Zacarias Teixeira 
Tempo de duração da entrevista: 1 hora. 
Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense 
(UFF): Rua Marquês do Paraná 303, 4° andar, prédio anexo ao Hospital Universitário 
Antonio Pedro. Horário de atendimento presencial: segunda à quinta de 08:00h às 
12:00h. 
Telefone/FAX do Comitê de Ética em Pesquisa da UFF: (21) 26299189  
E-mail do Comitê de Ética em Pesquisa da UFF: etica@vm.uff.br 
Endereço da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP:  Unidade II do 
Ministério da Saúde - SEPN 510 Norte Bloco “A” 1º Subsolo – Ed. Ex-Inan – Brasília 
(DF).  
Telefones do CONEP: (61) 3315.5878 ou (61) 3315.5879. 
 
Nome do (a) voluntário(a): _______________________________________________ 

  

O(A) Sr.(Sra.) está sendo convidado(a) a participar do projeto de 

pesquisa “Concepções de Saúde e Doença do Povo Tukano do Alto Rio Negro: 

uma Perspectiva a partir da Alteridade em Emmanuel Lévinas”, de 

responsabilidade da pesquisadora Enfª Diomedia Zacarias Teixeira, mestranda 

do Programa de Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde, sob 

orientação da Prof. Drª Rose Mary Rosa Costa Andrade Silva e coorientação 

da Prof. Drª Eliane Ramos Pereira. 

O objetivo central do estudo é ompreender o mundo-da-vida do povo 

Tukano, partindo de suas concepções de saúde e doença, sob o pressuposto 

da Alteridade, em Emmanuel Lévinas. 
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Os objetivos específicos são:  

 

a) Descrever as concepções de saúde e doença desse povo associadas à 

alteridade e suas contribuições para os ajustes das práticas profissionais 

e o atendimento das necessidades e especificidades de saúde dos 

povos indígenas.  

b) Construir uma proposta de intervenção em saúde, em consonância com 

as concepções indígenas de saúde e de doença, a partir da experiência 

de escuta dos indígenas.  

  

A entrevista terá a seguinte questão norteadora: as considerações das 

concepções indígenas de saúde e de doença conjugadas ao pressuposto da 

alteridade poderão contribuir para o ajuste das práticas profissionais, visando 

atender às necessidades e especificidades indígenas por saúde e, desse 

modo, promover a equidade. 

Sua participação nesta pesquisa consiste nas respostas que o(a) Sr.(a) 

dará às três perguntas feitas pelo pesquisador. Tais perguntas se referem aos 

objetivos central e específicos descritos. 

A entrevista ocorrerá na Secretaria Municipal de Saúde de São Gabriel 

da Cachoeira (SEMSA-SGC), num único encontro, individualmente, numa sala 

reservada para tal, preservando-se o ambiente de sigilo.  

Cumpre destacar que a entrevista não será filmada em qualquer 

momento. 

O tempo da entrevista dependerá do seu modo de responder às 

perguntas formuladas, no entanto, estima-se a duração máxima de 1 hora, para 

não lhe causar desconforto ou vir a constituir-se em contratempo para o(a) 

Sr.(a). 

Se o(a) Sr.(a) autorizar, enquanto responde às perguntas sua voz será 

gravada. Desse modo, a nossa fala nesse período de tempo será armazenada 

num gravador de áudio e mantida arquivada, para que depois possa ser 

novamente ouvida, a fim de que seja escrita e analisada posteriormente pela 

pesquisadora.   

O arquivamento da gravação preserva a origem, dá confiança às 

informações e atende à exigência contida na alínea f do item XI da Resolução 
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do Conselho Nacional de Saúde nº 466 de 12 de dezembro de 2012: “Do 

pesquisador responsável: manter os dados da pesquisa em arquivo, físico ou 

digital, sob sua guarda e responsabilidade, por um período de 5 anos após o 

término da pesquisa” (BRASIL, 2012).  

Em virtude de a pesquisa trabalhar com concepções sobre saúde e 

doença, considera-se-lhe um risco potencial mínimo. E nos casos em que, 

durante as entrevistas, o(a) Sr.(a) sentir desconforto físico e/ou emocional 

relacionado ou não às perguntas, a entrevista será imediatamente interrompida 

e serão tomadas as providências que os casos requererem, a partir dos 

recursos existentes na SEMSA, a fim de restaurar seu equilíbrio e bem-estar.  

Esta pesquisadora é enfermeira e está apta a prestar o primeiro 

atendimento. Os casos que não possam ser sanados por ela serão 

encaminhados ao único hospital da cidade em ambulância da SEMSA, 

acompanhados da pesquisadora e de outro profissional que se fizer 

necessário. 

Em caso de danos pessoais decorrentes de sua participação neste 

estudo, o(a) Sr.(a) terá direito à indenização proporcional. 

 Os benefícios esperados desta pesquisa para o povo Tukano em 

particular e para as populações indígenas como um todo estão na possibilidade 

de ajuste das práticas profissionais de saúde em qualquer ambiente de 

atendimento, visando atender às recomendações da Lei 8.080/90 (Lei do SUS), 

no que se refere ao disposto no art. 19-F – considerar as especificidades da 

cultura indígena e pautar-se por uma abordagem diferenciada – e no parágrafo 

2º do art. 19-G – adaptações do SUS na sua estrutura e organização para o 

atendimento às populações indígenas. Visam, também, às recomendações da 

Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI-2002) 

quanto à capacitação de recursos humanos para atuarem no contexto da 

saúde indígena, considerando-se as especificidades desses povos e a 

articulação dos sistemas tradicionais indígenas de saúde ao sistema biomédico 

ocidental. Desse modo, esta pesquisa poderá contribuir para o conforto, a 

satisfação e o bem-estar dos usuários indígenas do sistema de saúde nacional.  

O(A) Sr.(a) poderá esclarecer com a pesquisadora dúvidas relativas aos 

procedimentos já realizados ou a serem realizados em qualquer etapa ou fase 

da pesquisa. 
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Considerando-se que sua participação nesta pesquisa é voluntária, seu 

consentimento poderá ser retirado a qualquer momento sem justificativas, 

mediante comunicação verbal ou por escrito à pesquisadora, presencial ou 

remotamente, utilizando-se dos recursos disponíveis para tal e ao seu alcance, 

antes da conclusão da pesquisa.  

Este documento está elaborado em duas vias, sendo uma entregue 

ao(à) Sr.(a) no ato de sua assinatura e a outra arquivada pelo pesquisador. 

Os resultados da pesquisa serão de responsabilidade do pesquisador e 

tornados públicos em trabalhos e/ou revistas científicas. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas 

que trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres 

humanos sejam aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo 

Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os 

benefícios e riscos, procurando minimizá-los, e busca garantir que os 

participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados. Assim, os CEPs 

procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando 

sua autonomia e participação voluntária. O(A) Sr.(a) e a comunidade, em geral, 

poderão em qualquer fase de desenvolvimento do estudo entrar em contato 

com o CEP da Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro, 

para informações adicionais  

 

Eu, _______________________________________________, declaro 

ter sido informado(a) e esclarecido(a) quanto ao teor deste documento e 

concordo em participar, como voluntário(a), do projeto de pesquisa aqui 

descrito. Declaro também que recebi uma via deste documento, que vai por 

mim assinado e rubricado em todas as suas páginas, juntamente com a 

assinatura e rubrica da pesquisadora. 

 

 (assinatura do participante) 

Autorizo a gravação da entrevista (  ) Sim    (  ) Não 

 

(assinatura do participante) 
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O presente Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) vai por 

mim assinado e rubricado em todas as páginas. 

 

(assinatura do pesquisador) 

 

________________________, _____ de ____________ de _______ 

 

 

Assinatura do Participante 

 

 

Assinatura do Pesquisador 

 

 

Nome e Assinatura da Testemunha 1 

 

 

Nome e Assinatura da Testemunha 2 
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Apêndice B – Roteiro para entrevista 

                                                       

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 

Programa de Pós-Graduação em Ciências do Cuidado 
em Saúde  

                Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado 
em Saúde 

 

                  

 

 

 

 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

IDENTIFICAÇÃO (LETRA e Nº) 
 

SEXO F (   ) M (   ) DATA DA ENTREVISTA ___/___/ 2018 

QUESTÃO NORTEADORA 
As considerações das concepções indígenas de saúde e de doença conjugadas 
ao pressuposto da alteridade poderão contribuir para o ajuste das práticas 
profissionais, visando atender às necessidades e especificidades indígenas por 
saúde e desse modo promover a equidade. 

OBJETIVOS 
GERAL: Compreender o mundo-da-vida do povo Tukano, partindo de suas 
concepções de saúde e doença, sob o pressuposto da Alteridade em Emmanuel 
Lévinas. 
ESPECÍFICOS:  

a) Descrever as concepções de saúde e doença desse povo, associadas à 
alteridade, como contribuições para os ajustes das práticas profissionais e o 
atendimento das necessidades e especificidades de saúde dos povos 
indígenas em geral. 

b) Construir uma proposta de intervenção em saúde, em consonância com as 
concepções indígenas de saúde e de doença, a partir da experiência de 
escuta dos indígenas. 

PERGUNTAS 
1. COMO O POVO TUKANO ENTENDE A VIDA E COMO O (A) SR.(A) 

PRATICA OS ENSINAMENTOS E CRENÇAS DE SEU POVO PARA TER 
SAÚDE E SE PROTEGER DAS DOENÇAS? 

2. O QUE PARA O(A) SR.(A) É TER SAÚDE E SE PROTEGER DAS 
DOENÇAS? 

3. DE QUE FORMA O (A) SR.(A) ENTENDE QUE DEVERIA SER O 
ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS INDÍGENAS? ATENDIMENTO DE 
SAÚDE AOS INDÍGENAS? 
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Anexo A – Declarações de anuência das instituições 
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Anexo B – Carta de apresentação 
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Anexo C – Declaração de compromisso da pesquisadora 
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Anexo D – Parecer ético 

 

 

               

 

 


