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APRESENTAÇÃO

Maria Augusta Bessa Rebelo 

O diálogo aqui apresentado ocorreu no painel da Ágora que 
é um espaço de debate virtual idealizado pela Associação Brasileira 
de Saúde Coletiva (Abrasco), que vem desenvolvendo debates 
qualificados com diferentes temáticas. Esse diálogo foi uma iniciativa 
do Grupo Temático de Saúde Bucal Coletiva (GT-SBC), juntamente com 
o Grupo Temático de Saúde Indígena, o que possibilitou nos reunirmos 
aqui e dialogar com as Ciências Sociais e Humanas, com pessoas 
experientes, com diferentes saberes, com brilhantes trajetórias de 
compromisso com o cuidado aos povos indígenas. A odontologia é 
uma área com forte componente técnico, mas a área de saúde bucal 
coletiva tem tido um crescimento de grande relevância nos estudos 
com desigualdades e determinantes sociais, e aí eu me refiro também 
aos estudos de saúde bucal dos povos indígenas, que possuem artigos 
publicados, dissertações e teses. Eu gostaria de ressaltar aqui que em 
2012, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) fez uma recomendação 
ao Ministério da Saúde para realização do primeiro levantamento 
epidemiológico para avaliar as condições de saúde bucal dos povos 
indígenas. Então, a Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) organizou 
um grupo de trabalho e, desde 2017, foram realizadas oficinas que 
geraram um projeto denominado Inquérito Nacional da Saúde Bucal 
dos Povos Indígenas. A amostra prevista foi de 65 mil indígenas, 
representativa por Departamento de Saúde Indígena (DSEI), para que 
tivéssemos visibilidade das condições de saúde bucal, considerando 
as diferentes condições de vida, aspectos culturais e territoriais frente 
às diversidades existentes. O projeto foi uma construção coletiva com 
pesquisadores de diversas Instituições de Ensino Superior (IES) do 
país (UFAM, UFPA, FIOCRUZ, USP-SP, UNB, UESB). Entretanto, obteve 
Interrupção Administrativa do Termo de Execução Descentralizada – 
em abril de 2020, mas esperamos que isto seja revisto e o projeto 
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retomado pois representaria um marco histórico na política nacional de 
saúde indígena e permitiria que fosse avaliado os quase 20 anos de 
implantação do subsistema.

Ana Lúcia Pontes - Gostaria de agradecer a parceria com o GT 
de Saúde Bucal Coletiva, que propôs esse desafio de organizarmos um 
debate conjunto em que a gente não se focasse no sentido stricto sensu 
da saúde bucal, que a gente discutisse cuidado. E, queríamos que fos-
se uma Ágora voltado para os profissionais de saúde, que provocasse 
os trabalhadores do serviço a refletirem sobre o que significa atuar na 
atenção à saúde com povos indígenas, pensando num território que 
tem uma multiplicidade de sistemas médicos. O desafio que temos no 
subsistema de saúde é como a lógica do sistema oficial, marcado pelo 
conhecimento médico-científico, dialoga com povos e sociedades que 
têm concepções e sistemas médicos próprios, ou seja, a base da orga-
nização da atenção está construída no desafio da complementaridade. 
A proposta deste debate foi fazer provocações desde uma perspectiva 
prática, mas também teórica. Enfim, então é uma satisfação enorme 
essa parceria, que se iniciou no inquérito de saúde bucal, mas a gente 
avança agora em outras pontes dentro dessa perspectiva ampliada do 
campo da saúde bucal nessa interface com o cuidado.

ATENÇÃO DIFERENCIADA EM SAÚDE 
BUCAL ENTRE POVOS INDÍGENAS 

Rui Arantes

Eu vou falar sobre a atenção diferenciada na saúde bucal no 
contexto indígena muito baseado na minha experiência de campo, 
na experiência do meu trabalho com os povos indígenas, que é 
principalmente nas aldeias do centro-oeste, com o povo Xavante e na 
Terra Indígena Xingu. Vou tentar levantar algumas questões em relação 
aos cuidados em saúde e atenção diferenciada. 
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Eu vou começar mostrando essa linha do tempo que é um breve 
histórico da relação entre o Estado brasileiro com a saúde indígena, 
mas que cobre um período de 100 anos, de 1910 até 2010 (Figura 1).

Figura 1. Linha do tempo representando um breve histórico 
da relação entre o Estado brasileiro com a saúde indígena, 

em um período de 100 anos, 1910 até 2010. 

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde. 

Programa de Qualificação de Agentes Indígenas de Saúde (AIS) e Agentes 
Indígenas de Saneamento (AISAN) / Ministério da Saúde, Secretaria de 

Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Departamento de Gestão 
da Educação na Saúde. – Brasília : Ministério da Saúde, 2016.

Foi muito recentemente, em 2002, que o Estado brasileiro 
implementou políticas efetivas para atenção à saúde dos povos 
indígenas, com a aprovação da Política Nacional de Atenção à Saúde aos 
Povos Indígenas (PNASPI). Antes disso, as ações de atenção à saúde 
para os povos indígenas eram pontuais, em um estilo campanhista, 
com baixa cobertura e que deixava boa parte da população indígena 
desassistida. Posteriormente, na época em que a Fundação Nacional 
do Índio (FUNAI) era responsável pela saúde indígena, as ações de 
saúde eram realizadas por equipes volantes de saúde que passavam 
esporadicamente pelas aldeias para prestar algum serviço médico.  
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Na década de 1980, o movimento indígena começa a se 
articular e a chamar atenção para a necessidade de o Estado 
brasileiro prover uma assistência à saúde de forma mais efetiva. Essas 
demandas ganham força e se concretizam com a primeira conferência 
nacional de proteção à saúde indígena (1986), com o movimento da 
reforma sanitária e com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Finalmente, em 1999, criou-se um Subsistema de Saúde, dentro do 
SUS, específico para realizar a atenção à saúde dos povos indígenas 
no Brasil, e somente em 2010 foi criada uma Secretaria, ligada ao 
Ministério da Saúde, responsável pela organização e pela gerência 
desse subsistema. Então, percebe-se que ao longo do tempo os povos 
indígenas tiveram que ser autossuficientes em relação aos cuidados 
com a saúde. Dispunham somente de seus próprios sistemas médicos, 
específicos de cada povo indígena, para atender às demandas do 
processo saúde-doença em suas comunidades.

Como marcos legais atuais temos a Lei Arouca de 1999, que 
instituiu o subsistema e a política nacional de atenção à saúde dos povos 
indígenas, aprovada em 2002, e que traz as diretrizes de organização 
desse subsistema do SUS. Dentre as diretrizes apontadas pela Política 
Nacional de Saúde, eu gostaria de destacar duas, que tem muito a 
ver com o que estamos discutindo aqui hoje. Que é a preparação 
de recursos humanos para a atuação em contexto intercultural e a 
articulação com sistemas tradicionais indígenas de saúde.

A gente sabe que o Brasil é um dos países com maior diversidade 
sociocultural indígena do mundo, com mais de trezentos povos indígenas, 
cada um deles com seus próprios sistemas médicos, com seus próprios 
rituais de cura e itinerários terapêuticos incluindo a saúde bucal.

Por exemplo, o povo Kinsedjê nos apresenta uma forma de 
tratamento de pulpite, utilizada antigamente, baseada na cauterização da 
polpa. Eles faziam a cauterização aquecendo uma pedrinha presa a um 
bastão de madeira, que era levada ao dente bem quente para cauterizar 
a polpa com o objetivo de interromper esse processo inflamatório.
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Quando prestamos serviços de saúde em um contexto indígena, 
levamos os nossos conceitos da biomedicina. Entretanto, temos que ter 
bem clara a noção de que não estamos chegando em um campo vazio 
de conhecimento, que nosso conhecimento não é o único. É importante 
considerar que iremos interagir com os conhecimentos tradicionais do 
sistema médico indígena, com maneiras próprias de encarar o processo 
saúde-doença. Levaremos nosso conhecimento sobre cuidados em 
saúde que será, para os indígenas, mais um conhecimento e não 
o único. É muito importante, portanto, nesse processo de interação 
para estruturação dos cuidados em saúde, a gente abrir espaços de 
diálogo, estabelecer uma comunicação efetiva para entender quais 
são as concepções de saúde e de doença dessas comunidades, para 
conhecer o que eles consideram um problema de saúde e como eles 
enfrentam esses problemas. Quanto mais amplo forem esses espaços 
de comunicação, de diálogo, envolvendo desde os jovens, adultos, 
mulheres, até os anciões, pajés xamãs etc., mais chances temos para 
entender como atuar dentro das comunidades indígenas e implantar 
medidas de saúde, de cuidado que sejam culturalmente adequadas.

Eu vou relatar brevemente a minha experiência com os Xavan-
tes para ilustrar o que eu falei. Eu cheguei para atuar como dentista 
entre os Xavantes em 1994, naquela época havia muitos anos que a 
aldeia não era visitada por um odontólogo, ou por um “arrancador de 
dentes”, como os Xavantes chamam, na própria língua, o profissional 
dentista. Isso já é um indicativo do tipo de cuidado que esses profis-
sionais prestavam nas aldeias até então. Os Xavantes têm tradicio-
nalmente uma maneira muito simples de autocuidado com a saúde 
bucal que é baseada em um bochecho com água, associada ao uso 
de um palito para retirar os detritos que ficam presos entre os dentes 
e uma tira de palha que eles usam para fazer a limpeza da língua. Eles 
também usam, para aliviar o processo inflamatório causado por um 
abscesso bucal, a escarificação da pele com uma haste de bambu 
bem afiada na região afetada pelo abcesso.
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Quando eu cheguei na aldeia e começamos a conversar 
sobre a questão da cárie, havia uma percepção de que a cárie estava 
sendo um problema cada vez mais presente, cada vez mais grave na 
população. No primeiro levantamento de saúde bucal que eu fiz nesta 
comunidade, em 1997, em que comparei o índice de cárie com dados 
disponíveis para períodos anteriores, foi possível perceber o quanto 
esse problema se agravou ao longo das últimas décadas. Os primeiros 
dados disponíveis sobre cárie são de 1962, quando uma equipe de 
pesquisadores coordenada por James Neel fez um levantamento de 
saúde nesta mesma comunidade Xavante que incluía avaliação de 
saúde bucal. Nessa época, crianças, jovens e adultos tinham em média 
menos de um dente afetado por cárie. Em 1991, um novo levantamento 
foi feito por outro pesquisador no qual foi possível observar um aumento 
significativo do CPOD (índice de cárie que é composto pela soma de 
dentes (D) cariados (C), perdidos (P) e obturados (O)). Para a faixa 
etária de 20 a 34 anos, havia em média oito dentes afetados por cárie. 
E, em 1997, eu confirmei essa tendência de degeneração nas arcadas 
dentárias da população (Tabela 1). 

Tabela 1.  Médias do índice CPOD resultantes de levantamentos 
epidemiológicos realizados entre Xavantes em diferentes 

ocasiões, segundo idade, sexos combinados. Aldeia 
Pimentel Barbosa (Etenheritipá), Mato Grosso, Brasil.

Idade (anos)
1962 1991 1997

n média N média n média

06-12 14 0,2 35 0,4 60 1,1

13-19 21 0,3 25 1,2 37 4,5

20-34 17 0,7 23 8,1 46 9,7

35-44 5 2,4 10 9,1 24 14,3

45 ou + 3 3,6 18 13,8 16 17,8

Fonte:  ARANTES R., SANTOS R.V, COIMBRA JR. C.E.A. Saúde 
bucal na população indígena Xavante de Pimentel Barbosa, Mato 

Grosso, Brasil. Cadernos de Saúde Pública 2001 17: 375-384. 
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Então, baseado nessas informações e na percepção da própria 
comunidade, a gente implantou um programa de saúde bucal, viabiliza-
do por meio de uma parceria pública-privada, para tentar reverter essa 
situação de degeneração da saúde bucal da população. O projeto de 
promoção de saúde bucal Xavante era baseado em três componentes 
principais. Um componente preventivo fundamentado na disponibiliza-
ção de flúor. O outro componente, educacional, é muito importante, uma 
vez que a gente estava discutindo novas práticas de autocuidado com 
a saúde. E o terceiro componente era o assistencial, que constituía no 
atendimento clínico para prestar assistência básica em saúde bucal e 
um subcomponente epidemiológico para fazer o acompanhamento das 
condições de saúde bucal ao longo do tempo. O projeto se estendeu 
por um período de 10 anos. Nesse período foi produzido material di-
dático, confeccionado pelos próprios indígenas, para discutir questões 
sobre práticas de autocuidado e prevenção de cárie.

Utilizamos recursos de áudio visual (vídeo) que é muito eficiente 
na comunicação com os indígenas porque eles têm uma tradição oral 
de difundir o conhecimento. Foi produzido também material educativo 
impresso para ser usado na escola como cartilha e jogos educativos, 
todos na língua Xavante com tradução para o português. Fizemos 
também uma capacitação de agentes indígenas de saúde para eles 
trabalharem no componente preventivo, estimulando as crianças no 
autocuidado, ensinando o uso correto da escova de dente e do creme 
dental que eram totalmente desconhecidos da população. Esses 
profissionais faziam escovação supervisionada, aplicação de flúor nas 
crianças e jovens e posteriormente nos adultos também. 

Ao longo do tempo foram feitos levantamento epidemiológicos 
regulares para avaliar o impacto dessas ações nas condições de saúde 
bucal da população. O acompanhamento epidemiológico permitiu 
identificar subgrupos mais expostos ao risco de cárie e redirecionar 
as ações do programa.  Entre 1999 e 2004, acompanhamos um grupo 
de 128 pessoas, sendo 65 mulheres e 63 homens, para conhecer a 
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incidência de cárie na população. Observou-se que o maior incremento 
de cárie no período foi entre os adultos de 20 a 34 anos. Em média, eles 
tiveram três novos dentes afetados por cárie. Entretanto, ao desagregar 
os dados por sexo, notamos uma diferença muito grande no risco de 
cárie entre homens e mulheres. Enquanto os homens apresentaram, 
em média, apenas um novo dente cariado, as mulheres tiveram mais 
de quatro dentes afetados por cárie no período. O risco relativo para 
cárie entre as mulheres foi quatro vezes maior em relação aos homens. 
Essa informação foi muito importante para redirecionar as ações do 
programa que estavam muito focadas na faixa etária escolar para a 
faixa etária adulta e mais especificamente para as mulheres. Essa 
experiência mostra a importância das informações epidemiológicas na 
estruturação e planejamento das ações em saúde.

E para terminar, gostaria de destacar o trecho de um texto 
de Menéndez (2003)1 sobre atenção diferenciada no qual ele 
escreve “os cuidados diferenciados não pressupõem incorporar 
mecanicamente as práticas tradicionais aos serviços de saúde, mas 
sim fortalecer as ligações entre os serviços de atenção primária e as 
práticas indígenas de autocuidado”.

A PERSPECTIVA DOS KUMUÃS NO CENTRO 
DE MEDICINA INDÍGENA DE MANAUS    

João Paulo Barreto

Primeiramente gostaria de agradecer o convite para participar 
deste painel tão importante, sobretudo levando em conta os 
pesquisadores, formadores de opinião e formadores de políticas 
públicas. O Rui Arabtes já tocou em vários assuntos e a minha fala vai 

1 Menéndez, E. L. (2003). Modelos de atención de los padecimientos: de exclusiones 
teóricas y articulaciones prácticas. Ciência & saúde coletiva, 8, 185-207.
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nessa linha. A covid-19 nos oportuniza levantar várias questões, sejam 
econômicas, políticas, sociais, ambientais etc. O ponto que quero 
colocar aqui é exatamente os modelos de conhecimento, o modelo 
de conhecimento que é ocidental, biomédico, que considera o corpo 
biológico e nosso modelo de cuidado do corpo, que é indígena. Eu não 
vou poder aprofundar de forma mais detalhada, mas vou tentar expor 
de forma mais geral possível para começarmos a conversa, como 
propõe o painel, que é um diálogo. 

Devo dizer que para nós, a covid-19 não é novidade. Ao longo do 
contato com o mundo ocidental com seu modo de pensar, de constru-
ção de sociedade e com cuidado com o corpo, nós, povos indígenas, 
viemos enfrentando epidemias ou pandemias desde a violência e exter-
mínios de grupos étnicos até doenças como coqueluche, gripe, saram-
po. Como não bastasse isso, nós, povos indígenas, fomos obrigados 
a negar o nosso sistema de conhecimento, fomos obrigados a negar 
nossa cultura, nossas práticas, nossa língua, nossos territórios e nosso 
sistema de pensamento e, sobretudo, os nossos especialistas, conheci-
dos como pajés, ou como costumo dizer, apelidados como pajés.

Lamentavelmente, esse modelo ocidental equiparou o nosso 
especialista à uma figura de bruxo, na tendência de que, fazendo uma 
comparação imediata com o bruxo europeu, aquele que produzia, fazia 
bruxaria, curandeirismo ou transformava poções de água ou qualquer 
elemento em uma magia. Considerando os nossos especialistas nesse 
patamar, de bruxo, foram consideradas como figuras religiosas para 
falar sobre os nossos conhecimentos.

Líder religioso é um conceito ocidental que vem da lógica da 
religião. Ritual também vem dessa lógica de compreensão, assim como 
o uso de termos como sagrado, espírito, todas essas categorias que 
são usados para falar do nosso conhecimento e do sistema terapêutico 
indígena. O que quero ressaltar é que o modelo de conhecimento 
indígena perpassa por outras óticas.
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Na apresentação anterior Rui falou de forma mais detalhada 
um pouco sobre isso, sobre como funciona o cuidado dos dentes 
do ponto de vista do conhecimento indígena. Mas, não é só isso, o 
cuidado com o corpo perpassa pelo ciclo da vida, ou melhor, pela 
transformação do corpo. Por exemplo, a mulher quando começa a 
menstruar não pode comer determinados alimentos, porque pode 
produzir doenças, entre elas, a cárie, ela só pode comer depois que 
fizer “Bahsese” ou “benzimento”.

Benzimento também é uma palavra que não gosto de usar, 
porque a palavra é de cunho religioso, cabe bem para conhecimento 
religioso falar disso, mas eu prefiro falar de Bahsese. O que seria Bah-
sese? Em poucas palavras, em primeiro lugar, são fórmulas terapêuti-
cas e, em segundo, é a maneira de manipular metaquimicamente as 
substâncias curativas. Portanto, quando algum especialista toma água 
ou qualquer elemento e começa a versar sobre esse elemento, ele não 
está rezando, não está falando com espíritos e muito menos com es-
píritos mortos; ele está invocando substâncias curativas contidas nos 
vegetais, nos animais, nos minerais. Eu costumo dizer que, em vez 
de manipular quimicamente, ou seja, ir lá na floresta, pegar as folhas, 
misturar, extrair uma substância, ele vai manipular metaquimicamente 
essa substância, portanto ela tem um efeito e é remédio, que perpassa 
por essa lógica. Nesse sentido, a ciência tem grande dificuldade de 
compreender isso. Aliás, não admite isso, essa maneira das fórmulas 
terapêuticas como ela é. Nós temos sofrido muito isso.

Poderia relatar vários fatos aqui de como a ciência é incapaz 
de compreender e de admitir outros modelos de conhecimento. 
Vocês devem saber sobre o caso da minha sobrinha, razão pelo qual 
nós criamos o Centro de Medicina Indígena que está funcionando 
há três anos. Nesse período, nós já atendemos em torno de 3,5 mil 
pessoas, com diversos problemas. Para a surpresa nossa, a maioria 
absoluta foi de não-indígenas. Aí tem outra questão que as pessoas 
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apontam: “Por que que nós, indígenas, não frequentamos lá?”. Como 
sabem, Manaus é uma grande aldeia; nós somos mais de 40 mil 
indígenas morando aqui. E cada grupo já tem o seu referencial de 
especialista. Por isso falamos: assim como o não-indígena deposita 
a sua saúde, sua vida ou qualidade de vida na mão dos médicos, 
nós, ao contrário, depositamos a nossa qualidade de vida na mão 
dos nossos especialistas. Portanto, a gente só vai ao médico se o 
nosso especialista não resolver, do contrário vocês fazem o mesmo, 
vão primeiro ao médico e quando ele não resolve, vocês vão buscar 
outras alternativas. Então, a gente percebe perfeitamente a nossa 
necessidade de promover diálogo e levar essas diferenças a sério.

Uma coisa que eu quero colocar a todos vocês é que eu já fui 
e participei de vários congressos e vários seminários, fóruns. Foi num 
fórum promovido pela Fiocruz, em Manus, que conheci Ana Lucia Pontes, 
coordenadora do GT de Saúde Indígena/ Abrasco. É muito comum a 
gente ouvir sobre as Práticas Integrativas e Complementares (PICs), 
que hoje estão em moda. Durante participação na 16ª Conferência 
Nacional de Saúde, tinha uma tenda de PICs e na entrada estava lá o 
mapa do Brasil com as práticas integrativas. Fiquei feliz, pois eu queria 
ver se os índios também estariam ali colocados, mas não, tinha reiki, 
tinha acupuntura, tinha isso e aquilo outro. Perguntei para a pessoa que 
estava me acompanhando: “E os indígenas? Cadê? Não fazem parte 
das práticas integrativas?”. Não sei se por maldade, ingenuidade ou 
outra questão a pessoa disse simplesmente: “Não, os índios não têm 
medicina, eles têm conhecimento tradicional, alternativo e que não está 
comprovado ainda pela ciência”. Eu falei “Ah é?”. O ocorrido me chamou 
muito a atenção, por isso esse painel é muito importante para mim; para 
chamar atenção para promoção de diálogo de fato, de direito.

Outra questão que eu devo completar para finalizar é que esses 
programas dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) estão 
transformando as sociedades indígenas em quase “dependentes 
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químicos”. Nós estamos, literalmente, drogados. É muito comum 
a gente ver grandes administradores desses programas formarem 
profissionais, grupo de profissionais multidisciplinares e aí levam 
pedagogo, antropólogo, sociólogo, pediatra, nutricionista, dentista, 
médico, enfermeiro, agente de saúde, mas não levam o especialista 
indígena com eles. Literalmente, esses especialistas são escanteados 
e desprezados; estão lá esquecidos e deveriam estar cuidando do 
povo. Quando morre alguém começam as lamentações. Uma coisa é 
olhar a morte, outra coisa é olhar a morte não como um fim, mas como 
um processo. Assim, a minha questão é: O que nós, nova geração, 
estamos fazendo para que continuemos? Só vão ficar lamentando? 
Onde está a política pública que possa levar a sério essas diferenças? 
E considerar nossos especialistas de fato e de direito? Essa é minha 
colocação e provocação para o debate e muito obrigado.

REFLEXÕES DO CAMPO DA ANTROPOLOGIA 
DA SAÚDE PARA PENSAR OS DIÁLOGOS 
ENTRE SISTEMAS MÉDICOS E AUTOATENÇÃO

Esther Jean Langdon 

É um enorme prazer estar nesta mesa com pessoas que 
conheço e respeito. Conheço o trabalho de Rui Arantes há muitos anos, 
através dos encontros deste GT de Saúde Indígena. João Paulo não 
deve lembrar, mas participei com ele no Colóquio Saberes e Ciência 
Plural, organizado pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 
- (INCT) Brasil Plural, em Manaus, em 2014. João Paulo Barreto fez 
parte de uma mesa redonda de alunos indígenas que realizavam pós-
graduação em antropologia. Nunca me esqueço de suas reflexões, 
como indígena e filho de kumu, sobre a sua vivência no campo de 
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estudos em antropologia e o contraste com os saberes indígenas2. 
A fala foi tão marcante que ainda hoje recomendo seus comentários 
para meus alunos na Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC). Seguindo essas duas apresentações, é certo que vou repetir 
algumas ideias que foram colocadas, mas em uma ótica um pouco 
diferente. Especificamente, espero problematizar a noção de atenção 
diferenciada e de como esta opera na política de saúde indígena.

O trabalho apresentado por Rui Arantes demonstra um grande 
esforço de um profissional de saúde em oferecer serviços que visam 
satisfazer os princípios da política de “atenção diferenciada”. Desde 
que cheguei no Brasil, 37 anos atrás, venho realizando junto com meus 
alunos pesquisas em saúde indígena. Além de examinar as práticas e 
saberes desses povos para resolver suas aflições, temos investigado a 
maneira que os serviços satisfazem, ou não, os princípios de atenção 
diferenciada, como definido pela Política Nacional de Atenção à Saúde 
dos Povos Indígenas (PNASPI), aprovada em 2002. Utilizando o método 
etnográfico, temos acompanhado o cotidiano dos Agentes Indígenas 
de Saúde (AIS) e as interações entre as Equipes Multidisciplinares em 
Saúde Indígena (EMSI) e as suas comunidades. A PNASPI é muito clara 
em várias de suas diretrizes sobre a importância das práticas indígenas 
e da articulação destas práticas por parte das equipes de saúde. 
Porém, na prática cotidiana dos EMSI, há em geral pouca evidência de 
que este conceito se tornou uma realidade. Por isso, resultam os vários 
problemas que foram apresentados por João Paulo Barreto.

A meu ver, as implicações do conceito de atenção diferenciada 
como práxis não estão desenvolvidas ou claras para a maior parte dos 
profissionais que estão alocados nas equipes de saúde trabalhando nas 
terras indígenas. O problema central não está nas diretrizes da PNASPI, 

2 BARRETO, J.P.L. 2017. Papera kumu: caminho de formação de xamã de leituras. In Saberes 
e Ciência Plural: Diálogos e Interculturalidade em Antropologia. D. L.O. Montardo, M.R.C.F. 
Rufino, org. Florianópolis, Editora da UFSC. pp. 151-160. https://brasilplural.paginas.ufsc.
br/colecao-brasil-plural/
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mas na falta do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASI-SUS) 
em estimular uma reflexão profunda nos profissionais sobre como é 
praticada a atenção diferenciada nas relações cotidianas dos serviços 
de saúde. Entre as diretrizes do documento da PNASPI, publicado 
em 2002, encontramos afirmações importantes sobre este conceito: 
que os sistemas tradicionais são holísticos; que os saberes devem 
ser respeitados; que deve haver articulação entre as práticas; e que 
os serviços não devem substituir os saberes e as práticas tradicionais. 
Porém, a necessidade de relações horizontais não é explorada na 
PNASPI, nem tampouco na formação dos profissionais de saúde que 
trabalham entre os povos indígenas.

Em 2004, a Portaria 70/GM de 20/013 que trata das diretrizes 
da gestão da Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena reafirma 
que: “A implantação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos 
Povos Indígenas deve respeitar as culturas e os valores de cada etnia, 
bem como integrar as ações da medicina tradicional com as práticas 
de saúde adotadas pelas comunidades indígenas” (Artigo 1, IX). A 
mesma portaria delega aos DSEI a responsabilidade de “Articular as 
práticas de Saúde Indígena com a medicina tradicional, respeitando 
as características culturais indígenas” (Artigo 6, VIII). Integrar e articular 
referem-se às estratégias com implicações culturais e políticas 
diferentes, dado o fato de que não há equivalência entre a saúde no 
enquadre da biomedicina e o campo dos cuidados de saúde como 
se constitui em culturas indígenas. O primeiro termo, integrar, traz 
vários problemas oriundos da hegemonia do saber biomédico. Além 
de hierarquizar os saberes, a ciência médica se vê responsável pela 
validação das práticas indígenas, escolhendo o que é adequado para 
ser integrado à assistência terapêutica. O segundo, articular, abre mais 
possibilidade de autonomia para os indígenas, porém precisa de uma 
metodologia adequada para que os diferentes discursos e práticas em 
saúde possam entrar em diálogo de maneira horizontal. 

3 Diário Oficial da União. de 22/01/2004-01-23. Seção 1. p.54-55.
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João Paulo Barreto apontou para algumas dessas questões. 
Integração implica instrumentalização de técnicas e ignora o contexto 
e a existência de outros saberes. Rui Arantes explicou muito bem que 
os serviços de saúde não entram num vácuo, que os profissionais não 
chegam a um grupo de pessoas que não entendem nada de saúde. 
Eles chegam em um contexto de pluralismo médico, um contexto em 
que há vários conhecimentos de saúde circulando e várias práticas 
circulando também. O objetivo de integrar trata da identificação, como 
apontou João Paulo Barreto, do que nossa ciência reconhece como 
eficaz, sem reconhecer a existência de outros saberes atrás dessas 
práticas. Tradicionalmente, nosso raciocínio e método “científico” 
ignoram o fundo experiencial de outros conhecimentos ou o rotulam 
como superstição, magia ou bruxaria. No sentido de que essas 
questões não são relevantes, estamos preocupados com técnicas e a 
eficácia científica dessas técnicas.

Um outro problema na desigualdade entre os sistemas de sabe-
res se encontra na homogeneização das diversidades em saúdes indí-
genas para uma definição única de o que é “medicina indígena”. João 
Paulo Barreto demostrou isto de forma clara. Frente à multiplicidade de 
medicinas indígenas e aos preconceitos sobre a saúde indígena como 
sistema de conhecimento, raramente os profissionais de saúde con-
seguem perceber a diversidade e especificidade do povo com quem 
estão trabalhando.

Esta visão estereotipada de saúde indígena é também 
reducionista, um ponto que quero explorar um pouco mais. Caracterizo 
como reducionista porque a tendência, quando procuram incorporar 
a “medicina indígena”, é de buscar especialistas ou práticas que 
reconhecemos como equivalentes às nossas, tais como a parteira ou 
o pajé ou plantas que têm substâncias terapêuticas comprovadas. 
Tal procura ignora não somente toda a complexidade e circulação de 
conhecimentos entre os especialistas, mas ignora também a legitimidade 
das estratégias, saberes e técnicas da população em geral.
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O campo de saúde para os povos indígenas não corresponde 
ao campo de saúde como concebido pela ciência biomédica científica, 
nem pelas políticas públicas em saúde, que enfocam o corpo individual 
biológico. A noção de bem viver e as estratégias de reprodução bios-
social remetem a um campo de saúde muito maior, construído através 
de saberes e interações com o ambiente, com os contextos históricos 
e com os coletivos. Concordando com Rui Arantes, na sua referência a 
Menéndez (2003), a biomedicina conceitua a doença como um proces-
so biológico, a-histórico e universal, desenvolvido igualmente em qual-
quer indivíduo e em qualquer população - independente do contexto.

Assim, a diretriz de integrar a saúde indígena é contrária aos 
princípios de diálogo, modo comunicacional que é necessário para a 
realização de atenção diferenciada. É contrária ainda ao reconhecimento 
da diversidade de saberes e autonomia, enquanto a noção de articulação 
conota o reconhecimento e o diálogo com as práticas de autoatenção. 
Rui Arantes já mencionou este conceito de Menéndez (2003), um 
conceito que se distingue da noção de “autocuidado”. Autocuidado 
trata do julgamento do profissional de saúde sobre o comportamento 
e o cumprimento do paciente das indicações médicas. As práticas de 
autoatenção tratam das estratégias relativamente autônomas que os 
grupos domésticos usam para prevenir e resolver suas aflições. São 
principalmente as famílias do doente que articulam, escolhem e avaliam 
as possibilidades de tratamentos terapêuticos. Buscam, entre todas as 
possibilidades, o que eles percebem como adequado para resolver o 
mal-estar. Neste sentido, as práticas de autoatenção não tratam dos 
especialistas como os atores principais, mas dos grupos familiares que 
estão em constante articulação não só com a biomedicina, nem tão 
somente com as práticas do grupo, mas também com outros modelos 
de atenção presentes nos seus circuitos terapêuticos. 

Dentro deste contexto de pluralismo médico, as relações entre a 
equipe médica e os usuários indígenas são verticais ou unidirecionais. 
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Como João Paulo Barreto enfatizou, não há diálogo entre as equipes 
que trabalham com populações indígenas. 

Resumindo, o obstáculo para a realização plena da atenção 
diferenciada, segundo os princípios da PNASPI, trata dos problemas 
relacionais e de comunicação entre os profissionais de saúde e os 
povos atendidos. O objetivo não deve ser treinar os profissionais em 
medicina indígena para incorporarem práticas ou aprenderem outra 
ciência, mas sim de preparar os profissionais no sentido de desenvolver 
estratégias para construir um diálogo no sentido pleno da palavra, 
reconhecendo a diversidade de saberes e a autonomia dos povos 
indígenas em articular entre os diferentes modelos de atenção. Diálogo 
exige escuta e horizontalidade, não exige concordância. Atenção 
diferenciada precisa ser concebida como uma práxis relacional que 
estimula e valoriza o diálogo e a articulação entre práticas e saberes. 

A horizontalidade necessária para atenção diferenciada não faz 
parte da burocracia e organização das instituições médicas. As relações 
entre as equipes médicas são hierárquicas e a relação profissional-
paciente também é hierárquica. Atenção diferenciada, como relações 
horizontais, implica também que os serviços médicos devem ceder 
espaço no controle de saúde, abrindo-se para a participação das 
comunidades indígenas, observando suas demandas e seus saberes. 
Os profissionais de saúde devem reconhecer suas limitações, tanto 
em saber quanto em controle sobre as vidas dos indígenas. Os 
indígenas vêm afirmando a demanda para os serviços da biomedicina 
desde a primeira conferência. Esta demanda vem junto à demanda de 
participação e de articulação de saberes. Programas nacionais de saúde 
gerenciados em Brasília representam, em certo sentido, a extensão de 
tutela, enquanto as comunidades indígenas estão pedindo espaços 
para participarem, avaliarem e dialogarem. Concluindo, a questão de 
atenção diferenciada ainda não está resolvida para mim. João Paulo 
deixou isto muito claro. A resolução não está dentro da competência 
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ou formação da ciência médica. A questão central é de como formar 
profissionais de saúde que praticam estratégias que promovam o 
diálogo com os membros das comunidades e seus saberes e não só 
que mandem os pacientes indígenas tomarem seus remédios. 

DEBATE

Luiza Garnelo − Estou aqui me deliciando com essa Ágora, que 
é um verdadeiro exercício de antropologia cruzada, em que a gente 
tem diversos pontos de vista que se entrecruzam e se complementam, 
produzindo uma ampla diversidade de aspectos relevantes para o debate 
sobre a saúde indígena. Vou falar sobre alguns pontos das falas e em 
respeito aos apresentadores, na sequência mesmo das apresentações.

Rui Arantes nos traz uma experiência, que é rara na verdade, 
em que se tem uma pessoa que há muitos anos acompanha, presta 
cuidados, reflete sobre o trabalho feito e gera produtivas análises 
sobre as condições de saúde bucal de certos grupos indígenas no 
centro do Brasil. Então, é de fato uma característica difícil de encontrar: 
termos um acompanhamento longitudinal bastante duradouro feito 
por um profissional muito qualificado e com grande experiência no 
campo da saúde indígena.

Rui Arantes explora uma ideia chave que é atenção diferenciada 
na ótica de uma interface entre a atenção primária à saúde e os cuidados 
tradicionais indígenas para com a saúde bucal. Nesse compasso ele traz 
uma reflexão sobre a saúde indígena enquanto campo político, mostrando 
quão antiga é essa interação entre as populações indígenas e o Estado 
brasileiro com respeito à saúde. É antiga, mas com altos e baixos, na 
verdade mais baixos do que altos. Essa relação de contato, violenta e 
assimétrica, molda, portanto, a política atual que temos na saúde indígena. 
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Também é interessante – ainda que triste – a expressão 
contida no estudo de caso apresentado por Rui Arantes, daquilo que 
chamamos de determinantes sociais em saúde. Ou seja, à medida 
em que a relação de contato avança mudando as condições de vida 
e de alimentação dos Xavantes, a saúde bucal piora sensivelmente 
no grupo. O palestrante traz um esforço consistente de apreender a 
dimensão longitudinal da saúde bucal Xavante, algo que difere um 
tanto do pensamento epidemiológico e biomédico em particular, muito 
marcado pelo transversal, ou seja, pelas situações que ocorrem em 
momento específico em que você vai lá e faz a sua pesquisa. Reitero 
que se trata de uma situação privilegiada e singular, porque o longo 
acompanhamento que faz do povo Xavante tem permitido que Rui 
Arantes consiga demonstrar a piora das condições de saúde bucal 
deste povo, à medida que o contato interétnico se aprofunda. O que 
gostaríamos é que no futuro Rui Arante pudesse nos trazer dados 
que demonstrem melhora da saúde bucal em função dos cuidados 
que estão sendo adotados nos grupos que ele acompanha. Mas 
infelizmente, ainda não temos esse panorama nesse momento. Não se 
trata de uma crítica à fala do Rui Arante e nem de sua trajetória exemplar. 
Trata-se de reconhecer as características da ciência biomédica e sua 
incapacidade de lidar com o outro de modo a superar as limitações da 
técnica e da política de saúde atualmente vigentes.

A fala de João Paulo Barreto é marcada pela inteireza, típica do 
pensamento indígena. Este palestrante nos traz alguns pontos muito 
importantes, mas para explorá-los preciso retomar a fala de Esther 
Jean Langdon, que explorou bastante essa questão.

Dentre os aspectos que destaco na fala de João Paulo Barreto é 
o entendimento do que o grupo Tukano – lugar de fala deste palestrante 
– bem como outros grupos de tradição rionegrina, tem sobre a saúde e 
a doença. João Paulo Barreto nos mostra com clareza que a doença é 
um evento que só pode ser entendido como processo longitudinal, ou 
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seja: o que se manifesta como patologia hoje só pode ser entendido na 
reconstrução da história da vida social e biológica da pessoa. 

Nós, que praticamos a ciência biomédica, que estudamos 
a semiologia e aprendemos a fazer a anamnese dos doentes que 
atendemos, temos um ponto de partida crucial que aprendido no 
ensino médico e que molda nosso raciocínio clínico: é a história da 
doença atual expressa nas perguntas: “Como você está se sentindo 
agora, neste momento?”, “Quais são as queixas que lhe trouxeram ao 
médico?”. Ou seja, no recorte que a biomedicina faz, enquanto técnica 
vinculada a um campo de conhecimento específico, somos treinados 
para ignorar tanto as doenças pregressas quanto outros elementos da 
história de vida, da história de saúde dessa pessoa. Esse é o trajeto 
que percorremos para construir a história da doença dela, algo que no 
jargão médico é chamado de HDA (história da doença atual).

Esse modelo era relativamente eficiente e até interessante 
quando se lidava essencialmente com as doenças infecciosas. Não 
vou dizer que era perfeito porque no uso desse modelo da HDA ignora-
se a desigualdade social, ignora-se as condições de vida subjacentes 
ao quadro dos atuais sintomas. Entretanto, é um modelo explicativo 
de doença que gera ferramentas de intervenção bastante eficientes, 
inclusive porque os processos infecciosos são autolimitados e auto 
resolutivos. A pessoa cura ou morre, não tem muito um meio termo no 
desfecho da doença infecciosa, em que pese algumas exceções em 
que o quadro cronifica.

Esse modelo explicativo de doença antecede historicamente 
as práticas médicas que contemporaneamente moldam o desenvolvi-
mento da biomedicina, inclusive no campo da saúde indígena. O mo-
delo calcado nas doenças infecciosas também acabou sendo trans-
plantado para a abordagem das doenças crônicas não transmissíveis, 
cuja gênese e forma de adoecimento são muito mais afetas à noção 
que João Paulo Barreto nos traz, do que o caminho da HDA.
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A fala de João Paulo Barreto nos dá conta de que quando 
falamos dos eventos patológicos só é possível explicá-los e entendê-
los mediante a compreensão dos acontecimentos de vida das pessoas, 
ou seja, as transformações ocorridas ao longo de sua existência 
e suas repercussões na corporalidade delas. Ou seja, é importante 
investigar o que a pessoa doente fez ou deixou de fazer no cotidiano 
para preservar ou ameaçar a saúde; os cuidados que recebeu quando 
era bebê; se o pai e a mãe dessa pessoa cumpriram os rituais de 
nascimento, em particular as dietas pós-natais. Também é relevante 
escrutinar ocorrências ligadas à feminilidade como a menstruação, 
a gestação, aleitamento etc. Ou seja, do ponto de vista indígena, a 
história da doença atual é absolutamente insuficiente para entender os 
eventos patológicos, porque estes são concebidos como processos 
longitudinais cuja gênese remete à própria vida adoecida.

Tal modelo explicativo de doença demonstra o quão surdos se 
mostram os agentes de medicina oficial com os modelos indígenas de 
cura e suas demandas por cuidados de saúde. O modelo biomédico 
é moldado pela preocupação com o transversal, com o aqui e o agora 
dos sintomas e sua imediata supressão. Já no ponto de vista indígena, 
exemplificado pelas ideias apresentadas por João Paulo, não existe 
doença atual. O que existe é a doença produzida ao longo da vida e é 
nesta dimensão que se deve estabelecer o processo de cura. 

Entretanto, há pontos de interface que podem não ser 
imediatamente perceptíveis, mas estão lá. 

Se examinarmos a concepção biomédica atual relativa às 
doenças ou condições crônicas não transmissíveis pode-se verificar 
dimensões de interseção com a interpretação indígena do processo 
saúde-doença. Quer dizer, se uma pessoa hoje tem hipertensão ou 
diabetes a origem desses eventos tem que ser buscada na história 
de vida, do sedentarismo, do fumo, do perfil do consumo alimentar e 
– sobretudo – nas relações sociais e econômicas, representadas aqui 
pela indústria alimentícia, pelos níveis de estresse, do perfil laborativo, 
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etc. A mudança do perfil epidemiológico no mundo não indígena 
reposicionou os modelos interpretativos de doença evidenciando-se 
que a busca dos índios de buscar explicações para tais eventos na 
dimensão relacional da vida é, afinal, mais adequada em comparação 
às estratégias priorização da queixa atual.

Entretanto, no dia a dia as práticas dos profissionais de saúde na 
rede assistencial – moldadas pelo modelo transversal da HDA – nos dão 
uma ideia muito disjuntiva entre as interpretações indígenas e biomédicas, 
o que certamente dificulta a efetivação da atenção diferenciada.

Quero ressaltar que os argumentos que esgrimo até aqui 
se referem apenas às dimensões materiais e sociais do processo 
saúde-doença. Entretanto, a fala de João Paulo Barreto apresenta 
outra dimensão relevante para a saúde das pessoas. Fiel ao modo 
indígena de interpretar o mundo, João Paulo Barreto enfatiza também 
a importância dos aspectos espirituais, dos sentimentos e dos valores 
partilhados e que dão liga à vida social.

Chamo atenção para estes aspectos da fala de nosso pa-
lestrante para interligar tais ditos com uma das importantes mani-
festações feitas por Esther Jean Langdon em sua palestra, que é a 
menção às diversidades. A fala de Esther Jean Langdon nos conduz 
ao questionamento da ideia biomédica de que a doença seja uma 
manifestação universal que se repete em tempos e lugares diversos, 
mas guarda as mesmas características o que lhe confere um caráter 
universal. Tal ideia está em contradição direta com a ideia vigente no 
pensamento indígena de que o adoecimento seja sempre um evento 
singular subjetivamente vivenciado, ou seja, nos termos de João Pau-
lo Barreto, algo construído e explicado apenas para e em trajetórias 
singulares de vida. Assim, o ponto de vista indígena efetua um des-
monte do que o saber médico caracteriza como “caso clínico”, isto é, 
um conjunto relativamente invariável de sinais e sintomas, utilizados 
corriqueiramente na formação médica, que sustenta a pretensão uni-
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versalista da abordagem médica, na sua ambição de transcender o 
singular e alcançar o universal.

Nesse sentido, a palestrante Esther Jean Langdon reitera a 
necessidade de que o subsistema de saúde indígena aceite a premissa 
de que no mundo indígena não há uma ideia universal de doença. O que 
se tem é uma diversidade de modelos explicativos de doença – e das 
práticas de cura a eles associadas – que varia para cada etnia atendida 
pelo Subsistema de Saúde Indígena (SASI). Esther Jean Langdon, 
aponta que isso ocorre porque a concepção de doença não se separa 
da concepção de mundo e da cosmologia produzida por cada grupo. 
É uma singularidade do pensamento ocidental o afunilamento que 
fizemos em torno da explicação biológica, tomando esse atalho para 
podermos abstrair os contextos singulares e ambicionar a validade 
universal dos modelos explicativos médicos.

Embora todos os dias a realidade nos aponte as limitações 
de nossas pretensões universalistas – vide o avanço dos modelos 
explicativos das condições e doenças crônicas e não transmissíveis, 
fortemente ligadas às variáveis contextuais e socioambientais – 
prosseguimos na pretensão de tratar a doença como evento auto 
evidente como generalizável.

Não se nega aqui que a dimensão biológica da doença 
sustenta a pretensão universalista do modelo biomédico, uma vez 
que partilhamos os mesmos atributos corporais dados por nossa 
humanidade comum.  Porém, ainda que os saberes médicos tenham 
experimentado um vertiginoso avanço nos modelos explicativos e nos 
recursos terapêuticos daí decorrentes, persiste o fracasso histórico 
em erradicar as doenças mediante procedimentos incisivos como as 
vacinas ou medicamentos. À medida em que o conhecimento científico 
avança, progressivamente se constata a importância de avaliar as 
condições singulares que modulam a expressão de doença. Apesar 
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disso, persiste a hegemonia do modelo biológico, mais por questões 
de mercado do que por questões de saúde.

Nesse ponto, Esther Jean Langdon traz um discurso fundado 
na teoria antropológica, que expressa um lugar de fala acadêmico, 
campo em que ela tem esse domínio perfeito. Seu alerta se apoia 
num questionamento de base antropológica, mas com profundas 
implicações na ação concreta dos profissionais de saúde do SASI: 
a implementação da atenção diferenciada precisa ser crítica em 
relação ao modelo biomédico; precisa ter abertura para o outro, para a 
pluralidade e a diferença. Precisa ter clareza sobre os limites do modelo 
biológico de interpretação e de intervenção sobre o evento patológico, 
sob pena de não ultrapassar a condição de retórica vazia.

Esther Jean Langdon, aponta não apenas sobre a necessidade 
que se trave diálogo real entre sistemas médicos, buscando o 
reconhecimento respeitoso parte a parte, mas também aponta 
com justeza que a diferenciação da atenção só se efetivará como 
práxis mediante o reconhecimento das diferenças e o escrutínio das 
oposições, buscando estratégias de superação delas mediante a 
produção de estratégias criativas que concretizem o ideário contido na 
Política Nacional de Saúde Indígena.

Na ausência desse diálogo corre-se o risco de persistir a visão 
vaga do que é, ou deveria ser, a atenção diferenciada ou, pior ainda, 
corre-se o risco de que a atenção à saúde indígena acelere o movimento 
rumo a uma relação subalternizante, cuja presença se infiltra nos 
documentos oficiais sob o rótulo de “integração”, circunstância bem 
apontada por Langdon como uma relação subalternizante, uma vez 
que o outro é sempre chamado a se integrar aos valores e práticas 
dominantes, não havendo caminho contrário possível, conforme 
sobejamente demonstrado na história da política indigenista brasileira.   



464

s u m á r i o

Na confluência das falas de Esther Jean Langdon e João Paulo 
Barreto cabe ainda ressaltar um último ponto, não menos importante. 
Ambos apontam em seus próprios termos que o subsistema de 
saúde indígena deve atentar para o fato de que não há uma medicina 
indígena; pelo contrário, há tantas medicinas indígenas quantos forem 
os povos atendidos pelos Distritos Sanitários Especiais Indígenas. É 
importante que os profissionais do SASI se disciplinem para aceitar e 
levar em conta que cada grupo étnico tem suas cosmologias próprias 
e, em consequência, modos específicos de interpretar a ocorrência 
de doença e de agir sobre ela.

Além disso, uma das características dos sistemas indígenas 
de cuidados é que – ao contrário da medicina oficial – suas práticas 
não são monopolizadas por especialistas. Esther Jean Langdon, 
tem reiteradamente apontado em seus textos e pronunciamentos a 
necessidade de abolir essa ideia reducionista dos profissionais de 
saúde que, ao adentrarem nas aldeias tendem a procurar o especialista, 
o expert. Esther Jean Langdon relembra que as práticas indígenas 
de cuidados são cotidianas, transversalizam e permeiam diversos 
aspectos da vida social, não se limitando aos xamãs, aos herbalistas 
e outros personagens proeminentes no imaginário ocidental. Daí a 
necessidade premente de compreender e atentar para os modos de 
organização de cada uma das sociedades indígenas atendidas pelo 
subsistema de saúde indígena possibilitando apreender as múltiplas 
estratégias de cuidados ali vigentes.

Então são esses os pontos que eu queria problematizar 
aqui, na busca de cumprir o papel que me compete, comentando e 
desenvolvendo elementos que percebi como mais relevantes nas falas 
de nossos queridos apresentadores.

Rui Arantes − Gostaria de fazer um comentário a respeito 
do que a Luiza Garnelo falou sobre as informações e repercussões 
desses projetos e quais seriam os resultados dessas ações. A gente 
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tem alguns casos exitosos no Brasil. O próprio programa de saúde 
bucal que desenvolvemos com os Xavantes, teve um impacto positivo 
principalmente na faixa etária mais jovem. Observamos um aumento 
da porcentagem de crianças e jovens livres de cárie ao longo do 
período do projeto (de 20% para 47%) e uma redução do índice de 
cárie (CPOD) de 4,9, em 2004, para 2,4 em 2007.  Existem alguns 
outros (poucos) casos no Brasil, eu poderia citar o projeto Xingu que 
também implantou ações que ajudei a estruturar de promoção e 
prevenção em saúde bucal no início dos anos 2000 e que também, por 
um período, foi possível observar um impacto positivo na redução de 
cárie na população. Mas, esse tipo de trabalho tem sido pontual sem 
continuidade, nem sustentabilidade. As iniciativas que tiveram algum 
êxito são geralmente projetos que tem a parceria público-privado. Não 
consegui identificar ainda programas governamentais que tenham 
sustentabilidade ou que se estruturem de uma forma adequada 
para causar algum impacto na saúde bucal da população indígena 
brasileira. Em geral, a atenção à saúde bucal dos povos indígenas é 
baseada em ações curativas, com baixa cobertura e resolutividade, 
sem estruturação de medidas preventivas consistentes e regulares. Em 
relação à cárie, é relativamente simples conseguir um impacto positivo 
sobre a prevalência da doença. É preciso garantir acesso regular ao 
flúor. Implementar medidas de prevenção que são universalmente 
conhecidas há muito tempo e muito simples de serem estruturadas, 
com muito baixo custo, que não requer tecnologia e podem ser 
implementadas em qualquer população, em qualquer contexto. Basta 
haver interesse político e um reconhecimento, por parte dos gestores, 
da importância e do impacto das ações preventivas na saúde pública. 

Esther Jean Langdon − Um tema que sempre tem me 
incomodado desde que cheguei ao Brasil e comecei a acompanhar a 
saúde indígena é a questão da intersetorialidade. Quando examinamos 
os dados epidemiológicos dos povos indígenas, e a covid-19 é um 
excelente exemplo, é preciso entender que não é unicamente as 
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causas biológicas que são responsáveis pela situação de saúde entre 
os povos indígenas. São vários fatores que contribuem para as taxas 
de morbidade e mortalidade: a nutrição e as práticas alimentares; o 
território e os modos de subsistência; a discriminação e a violência; 
entre muitos outros. Nesse sentido, pergunto para Rui Arantes: somente 
introduzindo estratégias de prevenção resolveria o problema?, Por que 
há esta mudança de um aumento e prevalência de cáries?, Não é 
porque as pessoas escovavam os dentes antes e agora não o fazem 
mais. É porque a dieta mudou e os recursos alimentares também 
mudaram. Então, não sei, essa é uma questão. É complicado pensar 
em uma melhora nas estatísticas de saúde sem pensar nos fatores 
mais amplos que impactam a saúde de um grupo. Não estou falando 
necessariamente sobre a questão das cáries, mas de muitos outros 
problemas de saúde como o aumento da diabetes, a hipertensão, 
a obesidade e as doenças carenciais em geral. A covid-19 é um 
excelente exemplo. As doenças não impactam de modo igual todas 
as populações. Entre os povos indígenas, as taxas de mortalidade 
para covid-19 estão duas vezes mais altas que para a população 
geral brasileira. E por quê? Estamos falando de condições de vida, 
condições sanitárias, de pobreza, de falta de serviços médicos, etc. 
Bom, só para dizer que não sei se a prevenção é tão fácil assim.

Rui Arantes − Concordo plenamente com a Jean. A cárie é uma 
doença multifatorial. Ela depende não só da alimentação, ela depende 
das condições de vida, das condições socioeconômicas, do nível 
educacional que vão determinar o maior ou menor acesso aos serviços 
de saúde e aos diferentes níveis de autocuidado com a saúde. No 
contexto indígena, a cárie também está muito associada à história de 
contato de cada povo indígena com a sociedade envolvente. A cárie 
tem uma determinação social muito forte. A gente observa, ao longo da 
história da humanidade, a associação da cárie com o desenvolvimento 
da agricultura, com o aumento de consumo de carboidratos, com o 
processo de industrialização, com as iniquidades sociais. É uma doença 
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multifatorial realmente. Entretanto, o flúor tem uma ação muito eficaz 
na prevenção. Mesmo que você não mude o padrão da alimentação 
é possível reduzir o impacto dessa alimentação cariogênica se tiver 
acesso ao flúor. Mas, concordo plenamente com o que a Jean falou.

Pergunta do Chat − E a influência das ideologias neopentecos-
tais nas práticas tradicionais de saúde indígena?

João Paulo Barreto − A política de evangelização desde o 
primeiro contato é a mesma política que está sendo implantada 
ou levada às comunidades ou aldeias indígenas, ou seja, os 
povos indígenas que não têm Deus, que não tem alma, que não 
tem conhecimento, que não tem escrita, que estão na mata, que 
não civilizados. Existe todo esse conjunto de ideias que vigora na 
cabeça de evangélicos ou de religiosos que não conseguem ver 
outros modelos de sociedade, de conhecimento, outros modelos 
de cuidado do corpo, aliás, outras cosmologias como foi colocado 
pela Profª Luiza Garnelo. Cosmologia é o nosso sistema próprio de 
conhecimento, que equivale ao conhecimento ocidental, de ciência, 
é a nossa ciência, é o modelo como nós explicamos as coisas, é 
o modelo como nós organizamos as coisas, é o modelo como nós 
lançamos mão sobre a noção de vida, de pessoa, de morte, saúde. 
Do ponto de vista dessas pessoas, que pregam o paraíso, esse 
modelo não existe, é um modelo arcaico. Ou seja, essas religiões 
são pautadas ainda nessa perspectiva de imaginar que os povos 
indígenas não têm conhecimento. Que bom que eu posso manifestar 
isso com os expositores e que estamos dialogando. Vejo que hoje é 
o começo do diálogo entre ciências. O esforço desses cientistas de 
compreender que o conhecimento indígena ou cosmologia indígena 
perpasse por outras lógicas é muito importante e, até então, não tem 
acontecido. O fato que trago aqui é isso, no caso da minha sobrinha, 
quando eu dizia para o médico do Hospital João Lúcio “não é que 
a gente é contra a amputação, mas que a amputação seja o último 
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recurso. Antes vamos tentar fazer o tratamento da nossa medicina 
ou do nosso conhecimento, vamos lançar mão do nosso sistema 
terapêutico”. Na cabeça do médico, não existe medicina indígena. 
Então aí a gente percebeu que realmente existe um imaginário da 
sociedade quando se fala dos conhecimentos indígenas. Qualquer 
religião está nessa lógica, no imaginário; está ali, proibindo a prática 
da nossa língua, da nossa cultura, nosso cuidado com o corpo, 
produção do corpo, nossa dieta, nossas danças. Infelizmente ainda 
continua essa percepção, enquanto que a ciência está avançando.

Pergunta do Chat − Importantes questionamentos João Paulo 
Barreto! Tenho me perguntado como podemos falar de “civilização” 
quando não se consegue reconhecer a diversidade e multiculturalidade 
e o direito de ser e de fazer.

João Paulo Barreto − Exatamente. Essa covid-19 como eu 
disse nos colocou nesse mesmo nível e a própria medicina científica 
hoje, por exemplo, está correndo da sala para a cozinha e fica em 
um beco sem saída. Por isso, quero trazer outra reflexão e dizer que 
esse é o momento dos povos indígenas de lançar mão dos nossos 
conhecimentos. Como disse no início, a covid-19 para nós não é 
novidade. Minha família inteira pegou covid-19, mas lançamos mão do 
Bahsese, dos índios benzimentos, chás, plantas medicinais e também 
lançamos mão da biomedicina, tomar remédio, mas não fomos ao 
hospital, porque para nós se entubou, é morte. A gente sabia, mas me 
tratei disso. E lá na minha região foi forte. Em uma população de 8 mil 
pessoas, estou falando da minha região, com óbitos de três pessoas 
e não foram os velhos que morreram, os jovens que morreram, aí tem 
outra lógica de entender, ou seja, o coronavírus veio mesmo para que 
possamos promover esforço de diálogo.

Pergunta do Chat − Como você pensa que seria essa 
perspectiva que Jean apontou de diálogo entre especialistas indígenas 
e profissionais de saúde?
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João Paulo Barreto − Em vários momentos esse assunto 
já foi tocado pelos outros colegas palestrantes, Profª Esther Jean 
Langdon e Profª Luiza Garnelo, de que as instituições que formam 
profissionais não têm essa área de conhecimento, não propõem 
tais conhecimentos. Estou entre uma das pessoas que começou 
a acompanhar a implementação dos DSEI aqui em Manaus pela 
Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira 
(COIAB). Com muita alegria a gente contratava profissionais de saúde, 
enfermeiros, médicos etc., e encaminhava para as comunidades. Não 
passavam três ou quatro dias, já chegava reclamação de que aquele 
médico não entendia da cultura, não prestava e tal. Assim, comecei a 
perceber que os profissionais vão com boa intenção, largam tudo, ou 
seja, comparando com missionários, largam tudo, do melhor da vida 
deles como profissionais e vão se “entocar” nas nossas comunidades, 
nas nossas aldeias para ouvir o canto dos pássaros, para ouvir o canto 
dos grilos. Imagine o quanto que esses profissionais devem sofrer 
para ir para lá. E a gente reclama “Esse profissional não presta não 
sei o quê...”. Mas eu comecei a perceber que a questão não era o 
profissional, a questão eram ou são as instituições que formam esses 
profissionais, que não oportunizam conhecer esse outro modelo de 
sistemas indígenas terapêuticos, as concepções indígenas de saúde-
doença-tratamento, esse conjunto. Em nenhuma universidade você irá 
encontrar. Aqui em Manaus é fácil entrar na Universidade Federal do 
Amazonas (UFAM), na Universidade do Estado do Amazonas (UEA) 
e não ouvir isso. Então é um pouco isso, para mudar essa questão 
é necessário que as instituições e os professores, como operadores 
desses conhecimentos, levem a sério as diferenças e desenvolvam 
pesquisas sérias. É necessário a gente discutir o direito, não o direito 
simplesmente como povo diferente. “Não, os povos são diferentes 
porque tem que levar remédio para ele e tal...”. Não, diferente porque 
tem concepção diferente, porque tem epistemologia diferente. Nós 
precisamos construir o direito de fato, onde nossos profissionais, 
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especialistas indígenas conhecidos como pajés, sejam reconhecidos 
e considerados como profissionais. Só para complementar, de 
vez em quando sou convidado para dar um módulo para alunos 
de especialização em saúde pública e em saúde indígena em uma 
instituição particular chamada Singular, Educacional Singular. Levo isso 
muito sério, porque é uma oportunidade. São profissionais fazendo 
especialização. Então, abordo exatamente em detalhes tudo o que é 
ou seria a noção de corpo, a noção de cuidado, a noção de produção 
de cuidado do corpo, as técnicas terapêuticas indígenas, o que é essa 
medicina indígena, todo esse conjunto de conhecimento.

Pergunta do Chat − Rui Arantes, que situações foram desafiantes 
com o trabalho com os Xavantes e como o aprendizado da língua 
Xavantes ajudou ou não?

Rui Arantes − O principal desafio é conseguir estabelecer uma 
relação de confiança com as comunidades. E isso só se consegue com 
o tempo. Com o convívio, no dia a dia, as pessoas começam a perceber 
que você está ali para contribuir, que você não está de passagem, que 
existe a intenção realmente de somar forças para resolver os problemas 
de saúde, para ajudá-los. O principal desafio, na minha opinião, é 
estabelecer essa relação de confiança. E nesse sentido, se você fala 
a língua nativa ajuda muito. Eu não sou fluente na língua Xavante, mas 
entendo boa parte, consigo me comunicar e isso propicia uma maior 
aproximação, o que facilita estabelecer essa relação de confiança.

Um desafio muito grande também foi a introdução do creme 
dental, que realmente era uma coisa muito nova para eles. Eles não 
conheciam o tubo de pasta. Aquilo poderia ser uma pomada, poderia 
servir para qualquer coisa. Então, no começo, a gente via as crianças 
usando o creme dental como tinta para pintar os brinquedos ou então 
para pintar um número nas costas para jogar futebol. O creme dental 
também era utilizado para aliviar a dor das picadas de marimbondo, 
para queimadura. Enfim, o creme dental não era reconhecido como um 
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material útil para limpar os dentes e importante para prevenção de cárie.  
Percebe-se aí a importância de se estabelecer um diálogo efetivo, uma 
comunicação eficiente, para conseguir passar a mensagem sobre o 
uso correto de um medicamento, no caso o creme dental. Essa troca 
de informações só é possível com o diálogo, com a construção de 
um canal de comunicação que só acontece de forma efetiva se for 
estabelecida essa relação de confiança entre as partes.

Pergunta do Chat − Para Esther Jean Langdon , considerando 
que você participou da   I Conferência Nacional de Proteção à Saúde 
do Índio, em 1986, como vê esse debate da atenção diferenciadas 
mudar ou avançar nesses 30 anos?

Esther Jean Langdon − Hum...não quero ser negativa. Reconheço 
que existem profissionais procurando oferecer serviços interculturais. Rui 
Arantes é um exemplo e têm vários profissionais de saúde que iniciaram 
experiências muito interessantes procurando oferecer serviços que são 
mais “interculturais”, podemos dizer, mais horizontais, que procuram 
articular com as próprias comunidades. Mas acho que, em termos de 
política, devemos pensar não somente nas diretrizes ou princípios de 
como devem ser os serviços, mas em política como práxis, de como 
os princípios se tornam realidade. E, neste sentido, talvez esteja muito 
crítica quando considero a atenção aos povos indígenas no Brasil. 
As implicações de como a atenção diferenciada se realiza na práxis 
nunca foram examinadas com seriedade ou profundidade nem foram 
os profissionais de saúde estimulados a pensar sobre como articular 
com as práticas e os saberes indígenas. E, nesse sentido, não vejo 
grandes mudanças. Atenção diferenciada requer diálogo e também 
mais abertura para a participação indígena. João Paulo Barreto falou 
sobre isso, sobre a necessidade de ouvir, de escutar os saberes e as 
suas necessidades. Então, não sei; não quero ser negativa, mas não 
vejo muito avanço. E, em parte, porque eu acho que a assimetria 
inerente à lógica das práticas biomédicas não mudou. João Paulo 
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Barreto está certo sobre a questão da educação. Anos atrás eu ministrei 
uma disciplina obrigatória para alunos no curso de medicina. Foi 
logo depois que cheguei ao Brasil, na década de 1980, no auge do 
movimento de saúde coletiva. O curso de medicina adicionou disciplinas 
das ciências sociais e humanidades, visando uma melhor inserção do 
médico na sociedade, esperando que os médicos estivessem mais 
preparados para oferecerem serviços mais humanizados. E foi uma luta 
ensinar essa disciplina. Primeiro porque eram alunos da primeira fase. 
Foram jovens de 17 anos, sonhando em ser cirurgiões, sonhando em 
especializações, mas com total desconhecimento sobre saúde coletiva.  
E nem entendiam porque eu estava lá falando de diversidade cultural e 
porque foram obrigados a estudarem a antropologia. E o pior era que 
não houve, e nessa observação João Paulo Barreto está totalmente 
certo, não houve apoio dos professores do curso de medicina. Então 
me senti bastante sozinha e frustrada, ensinando uma disciplina vista 
como sem importância, desinteressante ou sem relevância pelos alunos. 
Não sei por que, mas minha experiência com os alunos de odontologia 
demonstrou que eles estavam mais abertos. Foi talvez o grupo mais 
interessado; ministrei aulas também para os enfermeiros e, na minha 
experiência, os de odontologia foram os mais abertos.

Pergunta do Chat − Prof. Rui Arantes  poderia comentar o porquê 
de as mulheres terem apresentado maior risco para cáries?

Rui Arantes − Temos duas hipóteses para essa questão. Uma 
mais ancorada em uma questão cultural e uma outra mais biológica. 
Na cultura Xavante, os papéis de homens e mulheres na sociedade 
são muito bem definidos. As mulheres se ocupam da vida doméstica, 
da família, não têm muito contato com o meio externo, saem pouco 
das aldeias, dominam menos o português (isso em relação à aldeia 
Xavante Pimentel Barbosa e não em relação ao povo Xavante como 
um todo). Além disso, elas param de estudar precocemente porque 
se casam muito cedo e vão cuidar da família. Portanto, têm menos 
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acesso à informação o que impacta no conhecimento em relação 
ao autocuidado com a saúde bucal. Uma outra questão que pode 
explicar a maior vulnerabilidade das mulheres ao risco de cárie está 
associada ao papel reprodutivo. Durante a gestação e amamentação 
ocorre uma série de mudanças hormonais que diminuem alguns 
fatores de proteção para a cárie e doença periodontal no meio 
bucal, tais como a diminuição da capacidade de tampão da saliva, 
a diminuição do fluxo salivar, o aumento da descamação do epitélio 
bucal, que propicia uma maior proliferação bacteriana e favorecem a 
diminuição do pH bucal e consequentemente a desmineralização dos 
dentes. No caso das mulheres Xavantes, que passam praticamente 
boa parte de seu período reprodutivo gestando e amamentando, 
essas alterações no meio bucal se perpetuam por muito tempo. Ou 
seja, a diminuição de fatores de proteção para cárie dentro do meio 
bucal dura um período muito prolongado na vida delas se comparado 
aos homens Xavantes, por exemplo. Portanto, a gente associa esse 
maior risco de cárie das mulheres em relação aos homens Xavantes 
a essa questão tanto biológica como cultural.

Pergunta do Chat − É possível compreender as dificuldades de 
articulação com tal diversidade por parte dos profissionais de saúde, 
buscando reflexões no racismo? 

Luiza Garnelo − Bom, acho que tem uma base comum da 
existência de racismo contra populações indígenas e outras minorias 
ou outros grupos sociais. O fundamento é o mesmo: a intolerância e a 
recusa de reconhecer a diversidade e o direito do outro. Então nesse 
sentido, sim, a gente pode classificar essas práticas excludentes que 
subalternizam o outro como formas de racismo mais intensas ou mais 
atenuadas, intencionais ou não intencionais, dependendo da situação. 

O João Paulo Barreto apontou aí exemplos de prática não 
intencional, em que não se concebe que os índios tenham melhores 
alternativas de cuidados com um quadro avançado de acidente 
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ofício, em comparação à estratégia do cirurgião que preconizada a 
amputação. Ao cirurgião que pretende amputar o membro afetado 
os índios dizem: “Não! Nós conseguimos nos tratar. Não precisa 
amputar; vamos tentar tratar”. A recusa médica à tentativa da família 
indígena é uma forma de redução da importância do saber do outro. 
Aí os pensamentos subjacentes são: “Não posso aceitar isso”. “Não é 
possível que ele saiba mais do que eu”. “Eu sou uma pessoa que fez 
seis anos de faculdade, mais outros tantos de especialização, que tem 
uma experiência médica, como eles podem saber mais que eu?”. Quer 
dizer, não há uma intencionalidade na dúvida que se estabelece aqui 
na avaliação do saber indígena. Eu diria que há um receio pelo bem-
estar do paciente, calcado na crença absoluta de que o conhecimento 
científico recebido na universidade é o único que tem valor.

Pode ser que alguns profissionais se deem conta da diversida-
de, que consigam relativizar o modo como somos formados na univer-
sidade e que consigam exercitar o diálogo, adotando práticas menos 
impositivas. O problema é que nem sempre essa boa disposição re-
sulta em atitudes equivalentes. O profissional de saúde é capacitado 
para prescrever: prescrevemos procedimentos e medicamentos, mas, 
implícita ou explicitamente, também prescrevemos comportamentos e 
valores e, ao fazê-los, levamos de carona o etnocentrismo dos saberes 
ocidentais hegemônicos.  Se a essa característica do trabalho em saú-
de aliarmos o desconhecimento sobre o mundo indígena, facilmente 
se pode concluir que boa vontade não é suficiente para mudar o mo-
delo de atenção praticado no subsistema de saúde indígena.

Além disso, há outro componente que dificulta muito a 
implementação da atenção diferenciada: a rotatividade muito elevada 
dos profissionais de saúde, impossibilitando que conheçam as 
pessoas, que conheçam as culturas dos grupos com quem trabalham, 
que agucem a sensibilidade e exercitem o diálogo e o respeito ao 
outro. Sem isso, é impossível praticar a interculturalidade.
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Há uma coisa em comum de pessoas que falaram hoje aqui 
nessa Ágora: o longo tempo de convivência (sendo alguns, como João 
Paulo, ele próprio membro de um grupo étnico) que todos têm com 
determinados grupos, além do conhecimento das respectivas cosmolo-
gias que detêm a chave para o entendimento do sistema de cura e cui-
dados. Já os DSEI não conseguem fixar pessoal. Os que ali trabalham 
mal conseguem interagir, congraçar com as pessoas, conhecer a vida 
social, dominar a língua e ganhar a confiança das famílias, conforme foi 
dito pelo Rui. Então, se você sai pulando de um grupo para o outro, no 
máximo consegue estabelecer uma relação superficial que lhe permite 
verificar sintomas físicos e prescrever alguma coisa.

Só é possível ser culturalmente sensível quando há tempo para 
praticar o diálogo e buscar conhecer o outro de fato. Para isso o tempo 
de convivência é muito importante, embora não seja garantia suficiente, 
porque também existem situações em que a pessoa convive 20 anos, 
30 anos com um grupo indígena, mas se recusa a dar espaço para o 
outro na sua prática, no seu pensamento, no seu sentimento, nos seus 
afetos. Então, essa convivência só será produtiva se for permeada pelo 
propósito de ter uma abertura para o diferente e exercitar a tentativa de 
se aproximar do ponto de vista do outro o melhor que puder.

Entendo a dificuldade que os profissionais têm em se fixar, em 
particular porque para eles as condições de trabalho são penosas 
e há lugares mais difíceis de trabalhar do que outros. Porém, não 
há dúvida de que o resultado dessa troca recorrente de local de 
trabalho resulta na impossibilidade de conhecer as pessoas e de 
adentrar à vida nas sociedades com as quais interage. Esse é um 
ponto importante de dificuldade a ser superado através do combate 
ao racismo, a segregação, o preconceito, o etnocentrismo e o cultivo 
do conhecimento e do respeito às pessoas, mas também pelo 
aprimoramento dos processos de gestão nos DSEI.

Pergunta do Chat − E quanto à herança da violência colonial, 
penetrado e perpetuado na estrutura e formação acadêmica? 
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Luiza Garnelo − Sem dúvida, esse ponto também é muito 
relevante. Nossa formação acadêmica é produto dessa colonização. 
Também é produto de um imperialismo do conhecimento que gera 
produtos vendidos por bilhões de dólares, então se trata de uma 
dimensão que remete diretamente à estrutura econômica. Outra 
dimensão dessa lógica colonial foi tocada de passagem por João 
Paulo ao mencionar a temática das religiões. Queiramos ou não, a 
formação do profissional de saúde tem uma origem fortemente cristã 
e isso deixou suas marcas. As religiões, em particular as monoteístas, 
dificilmente têm abertura para o outro, para a diversidade. As religiões 
politeístas são mais sensíveis e mais abertas às diferenças, justamente 
porque na estrutura dela não existe um único ser, um Deus exclusivo 
em contraponto ao qual todos os demais são falsos. Então, a base do 
monoteísmo que perpassa o imaginário ocidental e o sistema escolar 
cuja raiz se insere nas ordens religiosas, dificulta que se consiga aceitar 
de modo pacífico outros valores, outras formas de viver e que se confira 
um status igualitário a outros povos e sistemas de conhecimento. 
Naturalmente que a religião cristã monoteísta também tem grande 
participação na base que propiciou o imperialismo econômico que 
escravizou as sociedades indígenas.

É com base nessa história que se estrutura o conhecimento 
erudito, que depois vira o conhecimento científico que é atualmente 
o conhecimento técnico-científico, o que produz muitas inovações 
tecnológicas para venda em grande escala pelas grandes empresas. 
Ou seja, a história do conhecimento ocidental não tem muito espaço ou 
sensibilidade para a valorização do outro. O outro sempre é um subalterno 
a ser transformado em mercadoria e de alguma forma explorado. Então, 
concordando com o autor da pergunta, concordo que a questão colonial 
está intimamente relacionada com a recusa do direito à diferença.

Ana Lúcia Pontes − Primeiro gostaria dizer que infelizmente 
a gente não pôde contar com a participação da Maria Betânia do 
Conselho Indígena de Roraima (CIR). Com certeza ela enriqueceria o 
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debate, pois acabaram de lançar uma cartilha com um conjunto de 
receitas e práticas que eles desenvolveram na pandemia. O debate foi 
rico para pensar o desafio do campo da saúde nesse território, como 
Esther Jean Langdon colocou, da pluralidade médica, que envolve o 
reconhecimento de diferentes sociedades, epistemologias, medicinas, 
em que o profissional de saúde tem que saber navegar neste território 
com muita humildade, com muita noção das relações de poder que 
interferem nessa relação.  Acho que a Esther Jean Langdon enfatiza 
o desafio de como construir relações simétricas de diálogo numa 
base de relações hierárquicas entre profissionais na organização de 
processo de trabalho, nos serviços que ainda têm uma lógica tão 
verticalizada, como a pirâmide no fluxo do sistema de saúde, existe 
a hierarquia dentro do trabalho da equipe e, então, dentro de uma 
cultura de trabalho marcada por espaços de hierarquia e assimetria, 
como desenvolver e construir relações simétricas, particularmente com 
um grupo social que sofre, historicamente, racismo e discriminação e 
que ainda não tem reconhecido pela sociedade nacional sua própria 
identidade e seu direito de existir e ser dentro da sua própria visão 
de mundo? Acho que o desafio está dado. Ao mesmo tempo queria 
ressaltar o comentário do João Paulo Barreto que falou, e era um 
pouco da experiência da Maria Betânia, o quanto que, justamente, no 
contexto da pandemia, está se evidenciando e fazendo uma retomada 
das medicinas indígenas. Lembro o evento que o João Paulo Barreto 
mencionou, quando a gente se conheceu na 16ª Conferência Nacional 
de Saúde, em que Ailton Krenak propôs uma oficina autogestionada 
no âmbito da 16ª conferência. E a provocação do Ailton Krenak era 
“viemos aqui não para pedir espaço para existir, viemos aqui para 
mostrar que temos uma resposta, vamos oferecer os nossos recursos 
médicos de alto nível que temos para vocês”. O que é uma completa 
inversão do que normalmente a sociedade vê nessa relação. Isso foi 
uma provocação, uma atividade que rendeu bastante debate. E a 
situação que João Paulo Barreto descreveu, com o espaço das práticas 
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integrativas, mostrou justamente como a leitura do outro é o oposto do 
que estava a perspectiva do Ailton. Então, a gente tem um cenário em 
que lidar com essas relações e superar essas relações históricas são 
desafios sociais e desafios na formação dos profissionais de saúde. 
Acho que implica em muita humildade não quer dizer que vamos 
ter que nos propor a conhecer totalmente a cultura, a falar todos os 
idiomas e equacionar as questões para eles, implica justamente em 
reconhecermos que somo mais um sistema médico e reconhecer a 
autonomia do outro na tomada da decisão sobre seu cuidado e que, 
por vezes, o indivíduo vai optar ou aderir mais a um tipo de sistema 
médico ou outro. Mas temos uma cultura médica - e falo porque sou 
médica - como uma profissão muito marcada pelo paternalismo e o 
paternalismo é muito semelhante da tutela. João Paulo Barreto ou Luíza 
falaram sobre a tutela. Essa cultura do paternalismo médico facilmente 
se reproduz numa cultura tutelar na relação com os indígenas, de 
quem sabe o que é melhor para o outro. Por isso, digo que temos 
que refletir sobre a relação com os indígenas e essa perspectiva de 
diálogo é realmente o desafio. Mas acho que a gente está num período 
profícuo; acho que a pandemia está trazendo isso. A 6ª Conferência 
Nacional de saúde Indígena, que era para ter ocorrido ano passado, 
tinha essa temática central, esperamos que ela ocorra assim que for 
possível. A pauta principal era falar dessa autonomia dos direitos dos 
povos indígenas se autodeterminar também no campo da saúde, no 
qual há espaço para o sistema médico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esther Jean Langdon − Agradeço a oportunidade de falar. Fiquei 
um pouco perplexa no início ao saber que deveria falar, porque sinto 
que sempre estou me repetindo. Mas agradeço a oportunidade de 
poder participar no avanço do diálogo multiprofissional e multiétnico. 
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Acompanho a política de saúde indígena desde a primeira conferência 
e admiro os profissionais de saúde e os povos indígenas engajados nos 
esforços de tornarem a atenção diferenciada uma realidade. Mas acho 
que a administração geral da saúde indígena não tem demonstrado 
tanto esforço ou interesse.

Rui Arantes − Queria agradecer essa iniciativa dos dois GTs. 
Em geral, as discussões sobre saúde bucal são restritas às questões 
técnicas, epidemiológicas com pouca articulação com outras áreas do 
conhecimento. Essa conversa permitiu a articulação da saúde bucal 
com a antropologia, mesmo com outras áreas da medicina, como 
a nutrição, com a questão da sustentabilidade alimentar entre os 
povos indígenas, com o sistema médico indígena etc. Foi uma grande 
oportunidade poder discutir um pouco sobre a interface entre a saúde 
bucal e a questão da atenção diferenciada, que envolve todas essas 
questões da antropologia médica. Fico muito honrado e me sinto 
privilegiado em poder compartilhar aqui essa discussão com a Luiza 
Garnelo, Jean Langdon, João Paulo e Ana Pontes.

Luiza Garnelo − Bom, não tenho muito mais do que falar. 
O dia aí é dos três palestrantes, mas gostaria de ressaltar o lado 
afetivo mesmo. Adorei! Foi super bom!  Também quero ressaltar uma 
das coisas boas que a pandemia nos deixa, que é essa visibilidade 
enorme, essa potência de vocalização indígena. Não é que ela 
não existisse antes, mas não tinha a visibilidade que nós estamos 
observando. A pandemia facilitou, inclusive, no campo da saúde. 
Então é excelente verificar mais uma vez a manifestação da voz 
indígena nos chamando atenção de que um ponto de vista diferente 
precisa ser ouvido; que precisa ser olhado com atenção. Por fim, 
quero apontar também a convivência com uma parte dos membros 
do GT de Saúde Indígena que hoje participaram aqui e louvar essa 
interface com o GT da Saúde Bucal. Foi super bom, inclusive rever 
as pessoas, ainda que só pela telinha, que foi o que a pandemia 
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nos permitiu. Então foi bom interagir e matar as saudades. Agradeço 
muitíssimo por terem me convidado. Um grande abraço.

Ana Lúcia Pontes − Eu queria encerrar agradecendo e 
reforçando a importância de pessoas como o João Paulo Barreto, 
pesquisador indígena na academia. As políticas afirmativas, nesses 
últimos anos, fortaleceram a presença indígena na universidade. A 
gente tem um conjunto importante na academia, na graduação e 
pós-graduação, de pesquisadores como o João Paulo que estão 
esmiuçando e reconfigurando o que é o pensamento, o discurso e 
a discussão sobre medicina indígena. E acho que, particularmente 
para este debate, eles vão fazer a diferença nos próximos anos. 
Existem vários outros pesquisadores indígenas que têm produzido um 
conjunto de teses e dissertações que incentivaria muito as pessoas 
a procurarem. A gente está tentando colocar disponível na Biblioteca 
Virtual de Saúde dos Povos Indígenas (https://bvs.saudeindigena.
icict.fiocruz.br/), que está organizada pela Fiocruz, em parceria com 
a Abrasco e a OPAS. Acredito que, provavelmente, esses pensadores 
indígenas vão trazer muitos elementos novos para esse campo e 
provavelmente farão transformações no campo da saúde indígena 
nos  próximos anos, o que é bastante empolgante. 


