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Os povos indígenas são um dos grupos mais empobrecidos, explorados e socialmente excluídos das Américas. Este artigo de-
bate a realidade social e de saúde indígena do Brasil, considerando avanços recentes na construção das políticas sociais com 
destaque às experiências de implementação do subsistema de saúde indígena.
Descritores:	Saúde	indígena,	Direitos	sociais,	Índios	sulamericanos.

Indigenous people are among the most poor, explored and socially excluded in America. This article discusses the brazilian in-
digenous health and their social reality, considering new advances to human rights in the construction of social policies, highli-
ghting the experiences of deploying the indigenous health sub-system. 
Descriptors:	Indigenous	health,	Social	rights,	South	american	indians.

Los pueblos indígenas son uno de los grupos sociales más pobres, explorados y socialmente excluidos de las Américas. Este 
artículo trata de la realidad social e de la salud indígena en Brasil, considerando conquistas recientes en la construcción de po-
líticas sociales, destacando las experiencias de aplicación del subsistema de salud indígena.
Descriptores: Salud	indígena,	Derechos	sociales,	Indígenas	de	sudamérica.

INTRODUÇÃO

Os povos indígenas fazem parte dos grupos mais empobrecidos, 
explorados e discriminados das Américas. Atender suas de-

mandas sociais implica primeiramente em conhecer a complexi-
dade sociocultural e possibilidades de diálogo destes povos com 
a sociedade ocidental hegemônica. Este artigo tem como obje-
tivos descrever as condições atuais dos índios brasileiros e pro-
blematizar sobre as demandas de saúde e o desenho de algumas 
políticas públicas específi cas pautadas nos direitos sociais.

OS ÍNDIOS BRASILEIROS
De acordo com o Instituto Sócio Ambiental¹, os 240 povos 
indígenas remanescentes somam uma população estimada em 
600 mil pessoas. Destes, 480 mil vivem em Terras Indígenas e 
áreas urbanas próximas. Doze povos tem população entre cinco e 
40 pessoas, ou seja, estão ameaçados de desaparecimento.

Defi nir quem é índio não é muito simples. Prevalece o critério 
de autoidentifi cação e reconhecimento pelos pares. Assim, o ín dio é 
membro de uma comunidade indígena, reconhecido por ela como 
tal, e que possui ancestralidade e patrimônio cultural característicos.

Segundo o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro todo 
mundo é índio, exceto quem não é. O autor reforça sua tese 
argumentando que pesquisadores da UFMG fi zeram no ano 2000 
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um levantamento do aporte genético ameríndio na população 
nacional e identifi caram 35% dentre os indivíduos pesquisados 
com esse traço. Assim, a população brasileira é indígena e 
indígena permanecerá¹. 

Além dos aspectos biológicos, podem-se considerar ques-
tões históricas e políticas que envolvem outras populações 
tradicionais, como os coletivos caboclos, caiçaras e camponeses, 
no sentido social de serem produtos de uma história de exclusões. 
Somente no século XX, tais grupos passaram a ser contemplados 
pelas políticas públicas e incluídos nas pautas dos direitos 
humanos, inclusive para as questões de saúde, até então tratadas 
principalmente pelo enfoque caritativo ou religioso.

 Neste início de século XXI a questão da identidade cultural 
encontra-se mais fl exível. Há índios que “viram” brancos e 
brancos “virando” índios, inclusive os profi ssionais de saúde 
que atuam junto a estes grupos em suas comunidades isoladas. 
Além das simpatias e ideologias que este debate desperta, existe 
uma dimensão histórica, que diz respeito 
à continuidade no tempo das sociedades 
tradicionais e das conquistas nas esferas do 
direito e cidadania pertinentes aos indígenas.

Do ponto de vista legal, cumpre assinalar 
os marcos internacionais da Convenção 
169 da OIT (Organização Internacional do 
Trabalho), ratifi cada no Brasil que valoriza 
aspectos fundamentais da vida indígena, 
como a posse da terra, manifestações da 
diversidade cultural e biodiversidade. Em 
2007 a ONU aprovou a Declaração dos 
Direitos dos Povos Indígenas. Trata-se de 
um mapa de ação para as políticas públicas 
governamentais e que contempla a saúde.

No Brasil, depois dos avanços da 
Constituição de 1988, nota-se um refl uxo 
conservador no sentido de excluir ou 
diminuir as garantias dos povos indígenas. 
O episódio da demarcação de terras no 
Estado de Roraima em 2009 evidenciou 
con fl itos persistentes desde o início da 
colonização entre os interesses econômicos dos povos 
dominantes e o direito a terra e modo de vida tradicional dos 
indígenas, que atualmente tem como aliados os movimentos 
ecológicos e ambientalistas internacionais.

A lentidão do Legislativo e Judiciário pode ser notada no 
Estatuto dos Povos Indígenas, paralisado desde 1994.  Não existe 
consenso sobre a independência dos povos indígenas; parece 
predominar a visão da tutela parcial, acompanhada por normas 
de proteção territorial, ambiental e cultural, além do manejo dos 
recursos naturais.

Na dimensão das políticas sociais merece destaque a 
Educação Escolar Indígena, reconhecida como direito e que 
abrange desde o ensino fundamental até o ensino superior. As 
escolas diferenciadas nas aldeias, nas quais o ensino é bilíngue 
(na língua materna e em português) e a profi ssionalização de 
indígenas em diferentes áreas, inclusive da saúde, são avanços 
importantes e que dinamizam a autonomia e independência 
indígena. A formação de professores e intelectuais indígenas, que 
estão aos poucos se titulando nas universidades e publicando 
livros, possibilitam a difusão do pensamento ameríndio.

A ESPECIFICIDADE DA SAÚDE ÍNDIGENA 
É possível questionar a existência de uma saúde pública indígena. 
Se do ponto de vista jurídico e institucional está constituído desde 
1999 um subsistema de saúde como parte do Sistema Único de 
Saúde Brasileiro², do ponto de vista teórico e acadêmico esta área 
é ainda incipiente e se inscreve nas interfaces da epidemiologia, 
antropologia e políticas de saúde. Compreende-se a saúde 
indígena como parte do vasto campo da saúde das populações, 
sendo seu recorte o que busca compreender as relações entre as 
etnias e saúde. Deste modo, a saúde pública enquanto campo de 
conhecimentos e de práticas abarca a especifi cidade dos povos 
indígenas contemplando sua diversidade cultural e deve buscar 
praticar uma atenção à saúde diferenciada. Isto implica em 
conhecer os determinantes e condicionantes do perfi l de saúde-
doença destas populações, que se traduzem em indicadores de 
morbidade e mortalidade por vezes alarmantes, de três a quatro 
vezes maiores que a média nacional. 

O padrão de adoecimento e morte dos 
indígenas é semelhante ao observado em 
bolsões de exclusão social em nosso país. 
Predominam as doenças respiratórias e 
gastrointestinais, com destaque para as 
infecções respiratórias agudas, diarreias 
e parasitoses intestinais. Outros agravos 
importantes são: o câncer de colo de útero e 
outras neoplasias, as doenças sexualmente 
transmitidas e as crônicas como hiper-
tensão arterial, diabetes mellitus. Mais 
recentemente problemas como alcoolismo 
e transtornos mentais despontam no qua-
dro geral. No entanto, a situação tende 
a melhorar. Esses povos estão passando 
por uma transição epidemiológica, onde 
convivem altas taxas de fecundidade e 
natalidade e grande redução da mortalidade 
geral e infantil, principalmente à custa da 
diminuição de mortes por doenças infecto-
contagiosas e transmissíveis3,4.

No trato desta questão complexa alguns 
conceitos norteadores do Sistema Único de Saúde podem ser 
destacados para a saúde indígena. São eles:

Vulnerabilidade: entendido como maior risco de adoecimento 
e morte geralmente determinada por condições de vida precárias;

Equidade - no sentido de facilitar o acesso aos serviços de saúde 
e realizar políticas públicas reparadoras das injustiças sociais;  

Universalidade: com a fi nalidade de estender os serviços de 
saúde a todo cidadão indígena residente em território brasileiro 
desde o nível das aldeias até os hospitais de referência;

Territorialização: com a visão do território social e não da 
terra indígena apenas, mas  sim dos locais onde a saúde se 
produz e reproduz;

Interculturalidade: pautada na compreensão de que as 
representações sociais da doença podem se revelar nas dimensões 
subjetivas, biofísicas e socioculturais de cada sociedade.  

As relações interculturais dentre os indígenas e a sociedade 
nacional agravaram o perfi l sanitário das populações indígenas 
a partir do contato. Foram clássicos os casos das epidemias 
por gripes, varíola e sarampo dentre outras doenças que 

“ALÉM DOS ASPECTOS 
BIOLÓGICOS, PODEM-SE 
CONSIDERAR QUESTÕES 
HISTÓRICAS E POLÍTICAS 
QUE ENVOLVEM OUTRAS 

POPULAÇÕES TRADICIONAIS, 
COMO OS COLETIVOS 

CABOCLOS, CAIÇARAS E 
CAMPONESES, NO SENTIDO 

SOCIAL DE SEREM PRODUTOS 
DE UMA HISTÓRIA DE 

EXCLUSÕES”
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dizimaram povos inteiros.
Para melhor compreensão do cenário atual, apresenta-se a 

seguir as bases legais do subsistema de saúde indígena que faz 
parte do SUS:

•	 Lei 8080/90 que cria o SUS;
•	 Lei Arouca 9836 de 1999;
•	 Lei SAS – Secretaria de Atenção a Saúde de 2003;
•	 Portaria 70 do Ministério da Saúde de 2004;
•	 Portaria 1922 do Ministério da Saúde de 2008.

Muitos embates e conflitos institucionais percorrem esta 
trajetória. Desde 1999 estão estabelecidos 34 DSEIS (Distritos 
Sanitários Especiais Indígenas), muitas vezes definidos de 
forma a não atender ao critério étnico e cultural. No Sudeste, 
as pequenas terras demarcadas agrupadas têm produzido um 
recorte de difícil gestão5. O modelo proposto de terceirização 
da assistência e gestão por ONGs e municípios mediante 
convênios é frágil, fragmentado e o impacto das ações tem sido 
baixo. Por tratar-se de um processo social recente, ainda há 
muito que se construir e aprender. A aplicação dos conceitos 
e princípios já mencionados pode ser exemplificada por 
situações e práticas de trabalho como:

•	 Concepção de corpo diferenciada: uso de pinturas 
corporais; rituais de cura coletivos - valorização da dimensão 
espiritual; prevenção e participação da família no cuidado 
com os doentes;
•	 No que tange ao modelo de atenção, destaca-se 
os lugares do trabalho, desde as aldeias onde o processo 
do cuidado acontece e que se estende até os hospitais de 
referência, passando por pólos-base e casas de apoio aos 
indígenas. São instâncias muito diferentes dos hospitais, 
ambulatórios e unidades de saúde tradicionais e a invasão 
dos espaços de vida dos índios pelos profissionais de saúde 
precisa ser repensada. Os conflitos devem ceder espaço 
a mais negociação e a formação de profissionais indígenas 
desponta como uma estratégia inovadora;
•	 Há dimensões provocadoras, como a do impacto das 
relações entre seres vivos, ambiente e cosmologia indígena na 
significação da doença e do cuidado. Outra é a do controle 
social, ou seja, dos modos de representação das comunidades 
frente às instâncias do poder e de participação propostas pela 
sociedade civil e governo.  

 Enfatiza-se a necessidade de pautar o perfil de intervenções 
pela epidemiologia, e desenvolver instrumentos de trabalho 
como os protocolos de conduta, redes de instituições afins, a 
prática da intersetorialidade no enfrentamento de questões como 
a violência e a degradação ambiental e a avaliação contínua, para 
que ninguém se perca nesta embricada trajetória.

São nós críticos e quase permanentes, no trato da questão 
indígena, sua invisibilidade política e epidemiológica na 
sociedade brasileira6. Na especificidade da saúde é premente a 
adequação de tecnologias simples e eficazes típicas da atenção 
primária à saúde e a diminuição da rotatividade das equipes, 
precariedade dos vínculos e despreparo dos profissionais. As 
dimensões políticas e sociais do trabalho encontram-se todo 
tempo, com o lado técnico e profissional.

Na busca de mais saúde, a aplicação de medidas de caráter 
coletivo como melhoria das condições de trabalho, da oferta de 
alimentos por meio do desenvolvimento agrícola, de saneamento 
do meio, de moradia e a adequação dos serviços de saúde 
entre outras são de difícil execução por seu alto custo e pelas 
características culturais dos povos indígenas, pois implicam em 
grandes investimentos e na mudança de hábitos e estratégias de 
intervenção. Assim, cada medida a ser tomada deve ser resultado 
de ampla discussão com as comunidades e de desenvolvimento 
de tecnologias adequadas à realidade do território e do modo de 
vida indígena, a fim de produzir resultados duradouros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Finaliza-se com uma aproximação e posicionamento militante da 
saúde pública ao indigenismo, compondo um movimento onde 
um apreende do outro, nas ações, atitudes e discursos dos sujeitos. 
Não se pretende fazer interpretações sobre “o outro”, que é parte 
da antropologia, mas criar um agir reflexivo e despretensioso, no 
qual o saber tradicional, o conhecimento médico e a realidade 
local se encontram.

Pode-se ser otimista em afirmar que a saúde publica indígena, 
tão incipiente e conflituosa vem trazendo resultados como 
a Interiorização das políticas públicas e ainda a formação 
profissional dos indígenas como agentes de saúde, auxiliares 
de enfermagem e técnicos de saúde e alguns de nível superior. 
Os modos de aprender, ensinar e trabalhar vem desafiando as 
universidades, impulsionando a produção científica e avançando 
na construção de um pensamento brasileiro em diversas áreas.

A enorme diversidade cultural dos povos indígenas coloca um 
grande desafio para a saúde pública, que é o de tornar acessíveis 
os benefícios da medicina ocidental, uma forma de minimizar 
o impacto sanitário negativo que advém do contato crescente 
desses povos com a sociedade nacional.  

A integração e contribuição da saúde indígena na saúde 
públi ca podem propiciar um novo olhar e muitos novos saberes 
e fazeres, produzindo políticas sociais de fomento ao diálogo 
intersetorial e intercultural entre povos com profundas diferenças 
históricas, políticas e socioculturais, uma prática relevante e 
necessária para a vida na sociedade contemporânea.                   
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