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Doenças sexualmente transmissíveis e 
aids entre indígenas do Distrito Sanitário 
Especial Indígena do Mato Grosso do Sul 
de 2001 a 2005
A presente pesquisa teve como objetivo levantar o número de casos de doenças sexualmente transmissíveis e AIDS en-
tre a população indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul entre os anos de 2001 a 2005. 
O estudo se configurou como uma pesquisa quantitativa, utilizando dados secundários do SINAN e da Fundação Nacio-
nal de Saúde. Os resultados encontrados demonstraram que de 2001 a 2003, as notificações de casos de AIDS entre 
homens indígenas aumentou 200%, enquanto que entre as mulheres indígenas as notificações no mesmo período au-
mentaram 400%. Em 2000, inexistiam notificações de casos entre mulheres, já entre homens havia dois casos. Porém, 
até junho de 2004, ocorreu a equiparação das notificações entre os sexos. As notificações de casos de AIDS registradas 
em população indígena residente nas aldeias do Estado, no período de 2003 a abril de 2006, totalizaram 23 casos, des-
tes, 13 são homens e 10 são mulheres, e, entre estas, 6 eram gestantes. Verificou-se que o maior número de casos de 
doenças sexualmente transmissíveis são doenças relacionadas ao sexo feminino, como por exemplo, as vulvovaginites, 
tricomoniase, gardnerelas, síndrome do corrimento vaginal, e outras. Assim como em outras comunidades, as mulheres 
indígenas vêm se constituindo o grupo mais vulnerável, e portanto, as que mais sofrem o impacto das mudanças sócio-
culturais que afetam o grupo.
Descritores: população indígena, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, doenças sexualmente transmissíveis. 

This research aimed to raise the number of cases of sexually transmitted diseases and HIV/AIDS among the indigenous 
population of the Indigenous Special Sanitary District of Mato Grosso do Sul (Distrito Sanitário Especial Indígena de 
Mato Grosso do Sul), Brazil, from 2001 to 2005. The study took shape as a quantitative research, using secondary data 
from SINAN and the Fundação Nacional de Saúde, Brazil. The results showed that, from 2001 to 2003, notifications of 
HIV/AIDS cases among indigenous men increased 200%, while notifications among indigenous women in the same pe-
riod increased 400%. In 2000, there was no reports of cases among women, but among men there were two cases. Ho-
wever, until June 2004, there was equalization of reports between the genres. From 2003 to April 2006, reports of HIV/
AIDS cases among indigenous population living in tribes of the state added up to 23 (13 men and 10 women). Among 
these, six were pregnant. It was verified that the largest number of cases of sexually transmitted diseases are related 
to women’s health, such as the vulvovaginitis, trichomoniasis, Gardnerella and vaginal discharge, among others. As in 
other communities, indigenous women come to constitute the most vulnerable group and they are the ones who suffer 
most from the impact of socio-cultural changes affecting the group.
Descriptors: indigenous population, Acquired Immunodeficiency Syndrome, sexually transmitted diseases. 

Esta investigación tuvo como objetivo describir el número de casos de enfermedades de transmisión sexual y el SIDA 
entre la población indígena del Distrito Sanitario Especial Indígena de Mato Grosso do Sul, Brasil, entre los años 2001 
a 2005. Es una investigación cuantitativa, utilizando datos secundarios de SINAN y de la Fundação Nacional de Saúde, 
Brasil. Los resultados mostraron que, desde 2001 hasta 2003, las notificaciones de casos de SIDA entre los hombres 
indígenas aumentaron un 200%, mientras que, entre las mujeres indígenas, las notificaciones en el mismo período au-
mentaron 400%. En el año 2000, no hubo informes de casos entre las mujeres, pero entre los hombres había dos casos. 
Sin embargo, hasta junio de 2004, hubo una equivaléncia de los informes entre los sexos. Los informes de casos de 
SIDA en la población indígena que vivía en los pueblos del Estado, de 2003 a abril de 2006, fue de 23 casos, de los 
cuales 13 eran hombres y 10 eran mujeres. Entre ellas, 6 estaban embarazadas. Se encontró que el mayor número de 
casos de enfermedades de transmisión sexual son enfermedades relacionadas con la mujer, tales como la vulvovaginitis, 
tricomoniasis, gardnerella, síndrome de flujo vaginal, entre otras. Asi, como en otras comunidades, las mujeres indíge-
nas vienen a constituir el grupo lo más vulnerable y, por lo tanto, lo más afectado por el impacto de los cambios socio-
culturales que influyen en el grupo. 
Descriptores: población indígena, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, enfermedades de transmisión sexual.
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INTRODUÇÃO

Segundo informações contidas na segunda edição da Polí-
tica de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, os mesmos 

estão presentes em todos os estados brasileiros, como grupos 
étnicos organizados, com exceção dos estados do Piauí e Rio 
Grande do Norte. Cerca de 60% desta po-
pulação se concentram na região Centro-
Oeste e Norte. As demais, no Nordeste, 
Leste e Sul do País1.

A população indígena no Brasil é estima-
da, em 370.000 pessoas, pertencentes a 210 
povos, falando 170 línguas distintas identi-
fi cadas. Tais populações apresentam como 
característica principal a heterogeneidade 
cultural, uma maneira própria de entender, 
de se organizar, de olhar o mundo, com uma 
organização social própria, organização po-
lítica e econômica, e as relações que estabe-
lecem com o meio1. 

Cabe observar que essas informações 
não incluem os índios que vivem, hoje, 
nos centros urbanos do Brasil. Estes gru-
pos concentram-se em cidades, como Ma-
naus e Manacapuru (AM), Campo Grande 
e Dourados (MS), Águas Belas (PE), São 
Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), 
Chapecó (SC) e Londrina (PR). A conse-
qüência desse conjunto de fatores resultou 
em grandes contingentes populacionais de 
índios residentes em áreas urbanas, e sujei-
tas aos problemas sociais e de saúde típi-
cos da comunidade tradicional2. 

A população indígena de Mato Grosso do 
Sul compõe-se por 54.429 pessoas, sendo 
considerada a segunda maior do país, supe-
rada apenas pelo estado do Amazonas. As etnias que compõem 

esta população são: Guarani (Kaiowa e Nãndeva), Guató, Ka-
diwéu, Terena (chamados Guaicuru). Ofayé-Xavante, e os que 
ainda estão em processo de reconhecimento: os Kinikinaus e os 
Kamba (originários da Bolívia) que vivem, atualmente, na peri-
feria da cidade de Corumbá3.

O quadro epidemiológico das populações indígenas brasilei-
ras é marcado por altas taxas de desnutrição, infecções respira-
tórias e intestinais, devido à miséria que determina a carência 
alimentar e agrava essa vulnerabilidade. Dessa forma, aparecem 
a malária e a tuberculose, doenças preveníveis por vacinação, 
doenças endêmicas e de consequências nefastas em grupos que 
não dispõem de tratamento como é o caso dos índios. As doen-
ças sexualmente transmissíveis possuem uma estreita relação com 
as concepções étnicas acerca do sexo e da sexualidade1.

Essas doenças estão ligadas às condições precárias de vida, 
falta de saneamento, de alimentação adequada e de perspec-
tivas a que estão expostos. Soma-se a esse quadro, o aumento 
das doenças sexualmente transmissíveis, o aparecimento da 
AIDS e o consumo exagerado de bebidas alcoólicas4. 

As doenças sexualmente transmissíveis (DST) estão entre os 
problemas mais comuns de saúde pública em todo o mundo. 
Nos países industrializados, ocorre um novo caso de DST em 
cada 100 pessoas por ano, e, nos países subdesenvolvidos, as 
DST estão entre as cinco principais causas de procura por ser-

viços de saúde. Além de serem o principal 
facilitador da transmissão do HIV, algumas 
delas podem evoluir para complicações 
graves e até a morte; e, se não tratadas a 
tempo, podem ser transmitidas ao feto 
e causar grandes impactos psicológicos, 
além do impacto social e econômico5. 

O número de pessoas vivendo com Aids, 
que era de 35 milhões, em 2001, foi para 38 
milhões, em 2003 e continua aumentando6.

Na América Latina, cerca de 1,3 milhões 
de pessoas estão contaminados. Entre os 
adultos, 25% são mulheres. De acordo com 
dados do Ministério da Saúde, presume-se 
que no Brasil o número de portadores ultra-
passe 500 mil. De 1980 até maio de 2000, 
mais de 190.000 casos foram registrados. 
Dos casos acumulados, 25% ocorreram em 
mulheres - cerca de metade delas na faixa 
etária dos 20 a 34 anos. Atualmente, entre 
os casos novos de Aids, há dois homens 
para cada mulher. A participação feminina 
na doença tem, portanto, aumentado7.

Uma atenção muito mais vigorosa aos 
fatores estruturais relacionados à vulnerabi-
lidade e ao impacto do HIV foi evidenciada 
nas apresentações sobre “empowerment” 
de comunidades, como populações indíge-
nas, gays, trabalhadoras do sexo e mulhe-
res8. Entre os aspectos de vulnerabilidade, 

destacam-se a pobreza; a exclusão de base racial; a rigidez de 
papéis e condutas nas relações de gênero; a intolerância à di-
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“ENTRE OS ANOS 2004 E 
2005, CONFORME OBSERVADO 
NAS FIGURAS 4 E 5,  HOUVE 
AUMENTO CONSIDERÁVEL 

DE NÚMERO DE CASOS 
NOTIFICADOS, DESTACANDO-SE 

ALGUMAS DOENÇAS, COMO 
SÍFILIS, GARDNERELLA E 

TRICOMONÍASE. TAIS DADOS 
CHAMAM ATENÇÃO DEVIDO 

ÀS INÚMERAS COMPLICAÇÕES 
DESTAS DOENÇAS, COMO A 

SÍFILIS, QUE SE NÃO TRATADA 
ADEQUADAMENTE OU 

DIAGNOSTICADA TARDIAMENTE 
PODERÁ PROVOCAR SITUAÇÕES 
IRREVERSÍVEIS AO CONCEPTO”
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versidade, especialmente de orientação sexual; o limitado diálo-
go com as novas gerações e a consequente incompreensão dos 
seus valores e projetos.

O primeiro caso de Aids notificado, entre a população in-
dígena, ocorreu na Região Sul, em 1988. Correções posterio-
res sobre esses dados de notificação revelaram o registro de 
um caso, em 1987, no estado de Mato Grosso. O primeiro 
estudo de investigação sistemática de caso de AIDS, entre os 
índios, foi realizado em 1998, com o levantamento da situa-
ção de risco e vulnerabilidade dos Tiriyó, nas terras indígenas 
do Tumucumaque, fronteira com o Suriname e Guiana Fran-
cesa. Nessa ocasião foram notificados dois casos da doença9. 
O problema vem aumentando ano a ano, e a epidemia cresce 
e se expande entre índios residentes em áreas urbanas, mas, 
também, em residentes nas aldeias.

Portanto, diante deste cenário a presente pesquisa teve 
como objetivo levantar o número de casos de doenças sexu-
almente transmissíveis e AIDS entre a população indígena do 
Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul 
entre os anos de 2001 a 2005. 

METODOLOGIA
Este estudo se configura como uma pesquisa quantitativa, des-
critiva, transversal. A pesquisa foi realizada utilizando dados se-
cundários fornecidos pela Fundação Nacional de Saúde (FUNA-
SA) e do Sistema de Notificação de Agravos (SINAN) do Estado 
de Mato Grosso do Sul (MS). Tais notificações são lançadas no 
SINAN, de acordo com os Municípios de origem e enviadas có-
pias para o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)/MS. 

Os princípios éticos atenderam as exigências da Resolução 
196/1996 e da Resolução nº 304/20010. Para atender tal reso-
lução, foi necessário o parecer favorável da Comissão de Éti-
ca em Pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul, protocolo sob número 521/05 e da Comissão Nacional 
de Ética em Pesquisa protocolo sob número 1887/ 2005, além 
de autorização das lideranças indígenas, FUNASA e da Fun-
dação Nacional do Índio (FUNAI). Após a coleta dos dados e 
organização, os mesmos foram descritos através de tabelas e 
gráficos e analisados.

RESULTADOS
A partir de 2001 foi incluído a variável raça/cor em sistemas 
como o Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(SINAN), onde os boletins epidemiológicos passam a trazer 
informações importantes sobre grupos que anteriormente não 
eram distinguidos nos registros de casos. 

Em 2000, o número de casos ignorados no critério raça/
cor era de 92,4% para homens e 90,2% para mulheres, com 
decréscimo no decorrer dos anos, chegando até 14,6% para 
homens e 14,4% para mulheres, em 2004. Nos casos igno-
rados, pode haver indígenas, principalmente entre mulheres, 
onde a subnotificação, na categoria raça/cor, era de quase 5% 
maior, no ano de 2004.

No gráfico 1, é possível constatar que, de 2001 a 2003, 
as notificações entre homens indígenas aumentou 200%, en-
quanto que entre as mulheres indígenas as notificações no 
mesmo período aumentaram 400%. Em 2000, inexistiam 
notificações de casos entre mulheres, já entre homens havia 
dois casos. Até junho de 2004, ocorreu equiparação das no-

tificações entre sexos.
No período de 1986 a 2001, a Coordenação Nacional de 

DST/HIV/Aids notificou 52 casos de AIDS entre as populações 
indígenas em todo o Brasil11,12, atingindo, principalmente, aque-
les que tinham contatos regulares com as cidades próximas. 
Hoje, o contingente de indígenas que vivem em centros urba-
nos e proximidades, e que são os mais atingidos pela epidemia, 
encontram-se na região Centro-Oeste, em especial no Estado do 
Mato Grosso do Sul. Este Estado registrou o maior número de 
casos, sendo que as mulheres são maioria dos indivíduos infec-
tados. Uma das peculiaridades do Estado é o fato de ele agregar 
o maior número de índios residentes em áreas urbanas. 

As condições de vulnerabilidade entre populações indíge-
nas, frente às DST/HIV/Aids, não podem estar somente asso-
ciadas à proximidade do centros urbanos, pois,  um estudo 
revelou que 84% das mulheres examinadas  apresentavam 

Gráfico 1. Casos de AIDS notificados em população indígena 
entre janeiro de 200 a junho de 2004. Mato Grosso do Sul.
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Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa 
Nacional de DST/AIDS, março de 2005.
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Gráfico 2. Casos notificados de doenças sexualmente 
transmissíveis do DSEI de Mato Grosso do Sul 
Ano 2001 (n=71)
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Fonte: Fundação Nacional de Saúde - Distrito Sanitário Especial Indígena 
de Mato Grosso do Sul, 2005.
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atipias celulares de natureza inflamatórias, decorrentes de 
infecções genitais sexualmente transmitidas13. O HTLV(vírus 
linfotrófico de células T humanas - da família do HIV) “é en-
dêmico entre ameríndios, especialmente entre os índios bra-
sileiros, sendo que a Amazônia brasileira é a maior área en-
dêmica para o vírus”14. 

Nos gráficos 2,3, 4 e 5 que se seguem constam as notifi-
cações de casos de doenças sexualmente transmissíveis, nos 
anos de 2001 a 2005, do DSEI/MS.

Em 2001 o atendimento multiprofissional em aldeias indí-
genas do estado começa a ser implantado, refletindo desta 
forma no número de notificações de doenças sexualmente 
transmissíveis no reduzido número de profissionais atenden-
do tais populações. Também se verificou que a doença de 

Gráfico 5. Casos notificados de doenças sexualmente transmissíveis do DSEI de MS - Ano 2004 (n=676)
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Fonte: Fundação Nacional de Saúde - Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul, 2006.
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Gráfico 4. Casos notificados de doenças sexualmente 
transmissíveis do DSEI de Mato Grosso do Sul 
Ano 2003 (n=522)
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Fonte: Fundação Nacional de Saúde - Distrito Sanitário Especial Indígena 
de Mato Grosso do Sul, 2005.
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Gráfico 3. Casos notificados de doenças sexualmente 
transmissíveis do DSEI de MS - Ano 2002 (n=96)
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Grosso do Sul, 2005.
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maior notificação é a tricomoníase.
No gráfico 3 (2002) observa-se pequeno aumento do número 

de notificação o que se pode atribuir à campanha de exames 
preventivos de câncer de colo uterino, conforme o DSEI/MS.

No final de 2002, os profissionais atuantes em aldeias in-
dígenas receberam capacitação em abordagem Sindrômica 
em Doenças Sexualmente Transmissíveis e as atividades de 
prevenção se restringiam à distribuição de preservativos e al-
gumas atividades educativas pontuais.

No gráfico  4 (2003) observa-se um aumento no número de 
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Gráfico 6. Casos notificados de doenças sexualmente transmissíveis do DSEI/ MS - Ano 2005 (n=729)
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Fonte: Fundação Nacional de Saúde - Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul, 2006.
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notificações. Esse aumento está relacionado com o início da 
implantação do Programa DST/HIV/AIDS, em comunidades 
indígenas e o estabelecimento do fluxo de notificações ao 
DSEI / MS e Municípios.

No gráfico 5 (2004) observa-se que doenças como tricomoniase, 
sífilis e gardenerela apresentam-se com o maior número de casos.

Entre os anos 2004 e 2005, conforme observado nos qua-
dros 4 e 5, houve aumento considerável de número de casos 
notificados, destacando-se algumas doenças, como sífilis, 
gardnerella e tricomoníase. Tais dados chamam atenção devi-
do às inúmeras complicações destas doenças, como a sífilis, 
que se não tratada adequadamente ou diagnosticada tardia-
mente poderá provocar situações irreversíveis ao concepto.

Este aumento pode estar relacionado a maior oferta do ser-
viço, aumento de equipes  multiprofissionais atuando em áre-
as indígenas e também à busca ativa de casos e sintomáticos. 

Em relação ao número de casos de AIDS no Estado de Mato 
Grosso do Sul, segundo dados fornecidos pela Coordenação 
Estadual de DST/HIV/AIDS – MS, a ocorrência em popula-
ção indígena em todo o Estado, incluindo, nestes, os residen-
tes em área urbana, está distribuído por ano de notificação, 
como segue na tabela 1.

Na tabela 1, observa-se que as notificações entre mulhe-
res aumentou, especialmente entre os anos de 2004 e 2005, 
acompanhando a tendência mundial da epidemia.

Somando-se aos casos notificados de crianças, este número 
chega a 31, até dezembro de 2005, segundo informações da Co-
ordenação Estadual de DST/HIV/AIDS de Mato Grosso do Sul.

Entre as notificações de casos de AIDS registradas em po-
pulação indígena residente nas aldeias do Estado, no período 
de 2003 a abril de 2006, se obteve 23 casos, destes, 13 são 
homens e 10 são mulheres (conforme tabela 2), e, entre estas, 
6 eram gestantes, diagnosticadas por intermédio do programa 
de proteção à gestante, onde são oferecidos, 14 tipos de exa-
mes diagnósticos, dentre eles encontram–se o anti-HIV, hepa-

Tricomoníase

Tabela 1. Casos de Aids por Sexo segundo Ano de 
Notificação em população indígena adulta de Mato 
Grosso do Sul (n= 23)*

Ano da Notificação
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

TOTAL 

Masculino
4

0

0

1

0

0

5

3

13

Feminino
0

0

0

0

0

1

4

5

10

Total
4

0

0

1

0

1

9

8

23

Fonte: Coordenação Estadual de DST/ HIV/AIDS de Mato Grosso do Sul, 
2006. *Dados até dezembro de 2005. 

Tabela 2. Casos notificados de Aids segundo sexo em 
população indígena residente em aldeias do Mato Grosso 
do Sul (n=23)

Sexo
Masculino

Feminino

TOTAL

Número de casos
13

10

23

Fonte: Fundação Nacional de Saúde - Distrito Sanitário Especial Indígena 
de Mato Grosso do Sul, 2006.

tite B e C, citomegalovírus, toxoplasmose, sífilis, e outros15. 
Chama a atenção o fato de que grande parte destas notifi-

cações se concentra na região Sul do Estado. Segundo dados 
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fornecidos pela FUNASA/DSEI/MS, a etnia Kaiowá/Guarani 
concentra o maior número de notificações, especialmente as 
cidades atendidas pelo Pólo Base de Dourados. 

Estas aldeias encontram–se geograficamente próximas às ci-
dades e a principal renda da família é o trabalho dos homens 
nas usinas e fazendas. “Tais contratos com as Usinas de açúcar e 
álcool do Estado são de, aproximadamente, 45 dias”. Nesse pe-
ríodo, os homens permanecem trabalhando nas usinas, algumas 
delas muito próximas às cidades, o que favorece o contato dos 
homens com a prostituição e doenças das mais variadas, entre 
elas as DST. Daí pode-se levantar, também, a hipótese de desa-
gregação familiar que este grupo vem enfrentando para garantir 
a sobrevivência da família16. 

CONCLUSÃO
De acordo com o levantamento do número de doenças notifi-
cadas, verifica-se que o maior número de doenças sexualmen-
te transmissíveis são doenças relacionadas ao sexo feminino, 
como por exemplo, as vulvovaginites, gardnerelas, síndrome do 
corrimento vaginal, entre outras. Portanto, assim como em ou-
tras comunidades, as mulheres indígenas vêm se constituindo o 
grupo mais vulnerável e, portanto, as que mais sofrem o impacto 
das mudanças sócio-culturais que afetam o grupo. 

As mulheres jovens são as mais afetadas e sua vulnerabili-
dade pode estar associada a vários fatores, que só podem ser 
analisadas, se evidenciados os diferenciais de vulnerabilida-
de da população.                                   
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