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RESUMO 

A realização deste estudo surgiu a partir da experiência como enfermeira na saúde indígena, ao 
observar que muitos profissionais oriundos das mais diversas regiões do Brasil optavam por esta 
área de atuação. Era notória a dificuldade que o enfermeiro tinha em fixar-se por muito tempo em 
um único local de serviço. Provavelmente porque o cuidado de saúde na área indígena acontece a 
partir de um confronto de culturas diversas, pois traz o profissional, de um lado, com todo o seu 
conhecimento acadêmico e cultura própria e, do outro lado, o índio com seus ritos, usos e 
costumes peculiares. Neste contexto, o enfermeiro deve definir e negociar a realidade através de 
representações simbólicas da vida, para, em seguida, questionar a nova realidade. Assim, este 
estudo busca apreender as representações sociais sobre o cuidado transcultural na saúde indígena 
para os profissionais enfermeiros. Conhecimento, este, importante para evitar possíveis conflitos, 
choques, dificuldades e incongruência do cuidado nesse contexto. A coleta de dados foi realizada 
através de entrevista não-estruturada guiada por um roteiro contendo quatro questões norteadoras 
e elaboração de um desenho que fosse relacionado ao cuidado do enfermeiro na saúde indígena. 
A pesquisa contou com a participação voluntária de 17 enfermeiros do Distrito Sanitário Indígena 
de Manaus, no Estado do Amazonas. Para o tratamento dos dados foi utilizada a Técnica de 
Análise do Discurso do Sujeito Coletivo, sendo os resultados apresentados em três momentos, a 
saber: caracterização dos participantes do estudo, discussão das categorias predominantes nos 
discursos e representação social do cuidado de enfermagem através de infográficos. A análise 
revelou que o cuidado na saúde indígena é desafiador porque o indígena e seu mundo são 
percebidos e processados de acordo com a lente cultural dos enfermeiros, levando ao surgimento 
de alguns estranhamentos e dificuldades de adaptação, principalmente nos primeiros contatos. A 
RS da prática de enfermagem na saúde indígena, em muitos casos, é projetada e idealizada com 
base nas crenças disseminadas e nas percepções originadas do senso comum. Percebe-se, pois, 
que o trabalho de representar é essencial em atenuar as estranhezas iniciais e ajudar o enfermeiro 
a situar-se melhor no novo universo. A prática de enfermagem na saúde indígena deve ser a fusão 
das culturas do indígena e do enfermeiro. A partir da Representação Social reconhece-se que a 
assimilação, a compreensão do sistema de saúde indígena e o uso dos conhecimentos dessas 
práticas são elementos essenciais para o desenvolvimento de estratégias que podem melhorar o 
acesso e a qualidade do cuidado aos povos indígenas. Após a análise dos discursos e desenhos 
realizados pelos enfermeiros, pode-se representar a prática de enfermagem na saúde indígena 
através do  antropofagismo, no qual o enfermeiro deve literalmente devorar a cultura dos seus 
pacientes, digeri-la e apoderar-se dela para prestar um cuidado culturalmente congruente. No 
entanto, ressalta-se a necessidade urgente do preparo e treinamento desses profissionais para uma 
atuação mais eficaz com os povos indígenas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem. Saúde indígena. Cuidado transcultural. Representação 
social. 
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ABSTRACT 
 

The desire to research on this subject arisen from the experience as nursing in the indigenous 
health, where I observed that many professionals from all regions of Brazil chose to work within 
this zone. It was notorious the nurse’s difficult to settle in only one place for a long length of 
time. Probably due to health care in indigenous zones happens from a cultural confront.  This 
confront materialize because both sides are imbued with their own culture: in one hand the nurse 
professional with its scientific knownledgment on the other the indigenous with their rituals and 
peculiars habits. In this context nurses should delineate and negotiate the reality through 
symbolic representations of life, and then make questions on the new reality. In this way, this 
study set out with the aim of apprehends the nurse’s social representations of transcultural care in 
indigenous health. This knownledgment is important to avoid possible conflicts, shocks, 
difficulties and health care incongruence within this context.  The data collect was carried out on 
a range of non structured interview guided by a pre-elaborated questionnaire with four questions 
and a hand drawing related to nurse’s health care in the indigenous health. This research had a 
sample of 17 nurses from the Indigenous Sanitary District of Manaus in the Amazon State. To 
interpret data we used the Discourse of the Collective Subject, which findings were presented in 
three chapters: characterization of participants, discussion on themes prevalent in discourse; 
social representation of nursing care through infographics. The analysis revealed that the care in 
the indigenous health is challenging because the native people imbued in its world are perceived 
and processed according to the nurse’s cultural lens, leading to materialize of some strangeness 
and adaptation difficulties, especially in the first contacts. The Social Representation on nursing 
practice, in many cases, is projected and contrived on the basis of scattered believes and on 
perception derived from common sense. The findings shows that representions are essential to 
mitigating the initial strangeness and help nurses to better situate themselves in the new universe. 
The nurse’s practice in the indigenous health care should merge into each other. From the Social 
Representations is possible to perceive that assimilation, also comprehension on indigenous 
health system and its traditional knowledge are important to developing strategies to improve 
access and quality of care for indigenous peoples. After analysis the nurse’s discourses and 
drawings, it is possible to represent the nurse’s practice in the indigenous health as 
anthropophagism, since nurses should literally consuming its patients culture, digesting it and 
seize it as means to provide culturally congruent care. We highlight the urgent need for 
preparation and training of professionals to work more effectively with indigenous peoples. 
 
 
 
 
 
 

KEYWORDS: Nursing. Indigenous health. Transcultural care. Social representations. 
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“Escrevo sem pensar, tudo o que o meu 
inconsciente grita. Penso depois: não só 
para corrigir, mas para justificar o que 
escrevi.” 

Mário de Andrade. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O impulso para a realização deste estudo surgiu a partir da experiência como enfermeira 

na saúde indígena ao observar que muitos profissionais, oriundos das mais diversas regiões do 

Brasil, optam por esta área de atuação.  

Optou-se pelo DSEI-MAO (Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus) por ter sido o 

cenário de trabalho da mestranda por um período de um ano (2006-2007), onde se observaram 

mudanças constantes de enfermeiros entre as aldeias e alta rotatividade de profissionais 

enfermeiros. Pressupõe-se que essas mudanças aconteciam por dificuldades de adequar o cuidado 

de enfermagem no contexto cultural e pela precariedade do trabalho. 

As justificativas mais apresentadas nas conversas informais, durante encontros e reuniões 

com os enfermeiros do DSEI, eram de que alguma liderança indígena havia solicitado a retirada 

do enfermeiro da aldeia ou que o profissional não se adaptava a nova cultura.  

A decisão de retirar o enfermeiro de uma comunidade acontecia durante as reuniões do 

Conselho de Saúde (Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990), onde ocorria o processo 

avaliativo dos profissionais realizado pelos próprios indígenas. A decisão era então repassada 

para o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), órgão responsável pela seleção e 

remanejamento dos profissionais. 

De acordo com o andamento da experiência da pesquisadora, observou-se que, 

provavelmente, a prática do enfermeiro na saúde indígena sofre com o confronto de diferentes 

visões de mundo entre enfermeiros e indígenas, repercutindo negativamente na qualidade da 

assistência de saúde aos povos indígenas daquela região. Assim, a continuidade dos programas de 

saúde era constantemente comprometida pelas frequentes trocas de enfermeiros, sem mencionar 

os prejuízos causados no desempenho do profissional. Por causa disso, o enfermeiro deve se 

esforçar para buscar adaptação junto à nova aldeia.  

No contexto da saúde indígena, o enfermeiro tem a obrigação de manter maior contato 

com esses povos, atuando de acordo com a proposta da Lei nº 9.836/1999, do Subsistema de 

Atenção aos Povos Indígenas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), realizando ações de 

saúde em consonância com as particularidades e diversidades culturais desses povos. Esse 

preceito por si mesmo, exige que o enfermeiro possua certo grau de entendimento e respeito com 
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relação às características socioculturais dos usuários indígenas durante as ações de saúde 

(GARNELO; BUCHILLET, 2006). 

Trata-se de um confronto de culturas diversas, pois traz o profissional, de um lado, com 

todo o seu conhecimento acadêmico e cultura própria e, de outro, o índio com seus ritos, usos e 

costumes peculiares. O choque cultural e os conflitos gerados desse confronto podem ocasionar 

uma série de desentendimentos entre os atores e até rejeição às condutas de saúde prescritas, 

podendo ou não culminar com a saída desse profissional da comunidade (OLIVEIRA, 2002). 

Kagawa-Singer e Kassim-Lakha (2003) argumentam que a incompreensão da cultura e 

dos diversos sistemas de crenças leva a um inevitável risco de conflitos e de impactos negativos 

nos resultados de saúde de um indivíduo ou de sua comunidade. 

O que pode acontecer, particularmente naqueles enfermeiros que migram para trabalhar 

em comunidades indígenas, é o choque cultural, que é uma experiência de múltiplas faces 

resultantes de vários estressores que ocorrem durante o contato com uma cultura diversa 

(WINKELMAN, 1994).  

O termo choque cultural foi definido inicialmente por Oberg (2006, p.142) como um 

estado de “ansiedade que é resultante da perda de todos os elementos familiares e dos símbolos 

do intercurso social”. Define-se e negocia-se a realidade através de representações simbólicas da 

vida para, em seguida, questionar a nova realidade quando confrontadas com as representações 

alternativas (IRWIN, 2007). 

 Ainda, de acordo com Irwin, a perda desses símbolos pode levar a uma crise de 

identidade ou a um estágio depressivo. No âmbito mais psicológico, Adler (1975) disse que o 

choque seria uma experiência resultante de um conjunto de reações emocionais originadas da 

perda da percepção dos valores da própria cultura, devido ao contato com outra pouco 

significativa, existindo, assim, confusão sobre as novas e diversas experiências. Adler ainda 

acrescenta que essa experiência pode incluir sentimentos de desamparo, irritabilidade, medo de 

ser enganado, ferido ou negligenciado.  

Para realizar uma assistência de saúde adequada a essas populações, faz-se necessário 

analisar a cultura nativa desprovida de preconceitos, considerando a preservação da prática 

milenar da medicina indígena como um dos objetivos a ser alcançados.  

A assistência de saúde, quando realizada em conformidade com as necessidades sócio-

culturais do usuário, é chamado, de acordo com Betancourt (2006), de “competência cultural”. 
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No caso particular dos povos indígenas, também é importante ser consciente de que melhoria do 

estado desses povos não ocorre pela simples transferência de conhecimentos e tecnologias da 

biomedicina como defende a própria FUNASA (2002a). 

O cuidado prestado por enfermagem dentro do contexto apresentado deve, de acordo com 

Kagawa-Singer e Kassim-Lakha (2003), compreender a natureza da cultura e a integridade dos 

diferentes sistemas de crença para evitar o risco de conflito e o impacto negativo nos resultados 

de saúde. 

Dentro desse contexto a prática profissional do enfermeiro deve estar de acordo com as 

necessidades do Subsistema de Saúde, não podendo ficar alheio ao debate crítico sobre os 

sistemas de estruturação do cuidado e mostrar-se aberto ao controle social do setor (CECCIM; 

FEUEWERKER, 2004). No entanto, podem-se trazer à tona as questões sobre a formação do 

profissional enfermeiro, altercando se essa formação tem sido pautada nos modelos tradicionais e 

desprezado os determinantes e condicionantes da saúde (BRASIL, 2002). 

Além das diferenças culturais, existe também a possibilidade de deparar-se com outro 

fator que pode ser uma fonte de estresse, a frustração quanto às condições de trabalho do 

enfermeiro. Na maioria dos casos, não existe a presença do profissional médico, principalmente 

nas regiões de difícil acesso. Dessa forma, a sobrecarga sobre o enfermeiro é traduzida no 

excesso de carga horária, poucos recursos materiais para executar suas ações e na precarização 

das relações de trabalho. 

Na IV CNSPI (Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio) foi abordada a 

situação precária do trabalho da enfermagem nas comunidades tribais, onde melhorias foram 

requeridas. 
[...] a) plano de cargo e carreira que respeite um salário único e digno para trabalhadores 
com o mesmo nível de escolaridade; b) criação de protocolos de atendimento que 
respaldem as competências previstas nas Leis do exercício profissional de enfermagem; 
c) garantia dos direitos trabalhistas (FUNASA, 2006, p.180). 

 
 
O atendimento realizado pelas equipes nas unidades de saúde das reservas indígenas 

(pólos bases) deve ser contínuo, com o objetivo de garantir o desenvolvimento dos programas e a 

assistência permanente às comunidades (HAYD et al, 2008). 

No que diz respeito ao controle social, Langdon e Diehl (2007) atestam que esse foi um 

aspecto relevante trazido pelo novo modelo de atenção que foi a participação indígena, no qual as 
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comunidades tiveram que se organizar na forma de Conselhos de Saúde e realizar reuniões 

periódicas. 

Ainda, segundo a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA, 2002a; 2002b), as ações e 

serviços voltados ao atendimento da saúde da população indígena devem obedecer aos 

dispositivos desta Lei e seguir obrigatoriamente os princípios de descentralização, hierarquização 

e regionalização preconizados pelo SUS, considerando a realidade local e as especificidades 

culturais dos povos indígenas. Preconiza, ainda, que o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 

possui como base os trinta e quatro DSEIs, cuja delimitação geográfica deve contemplar aspectos 

demográficos, étnicos e culturais. 

A FUNASA (2006) assegurou, na IV CNSPI, que os profissionais da saúde indígena 

(EMSI) seriam admitidos por meio de concurso, capacitados de acordo com as necessidades 

locais, com oferta de planos de cargos e salários e dedicação exclusiva.  Esses profissionais 

deveriam cobrir todas as aldeias e visitar periodicamente aquelas de difícil acesso. Além disso, 

propôs a criação de uma legislação que incluísse a disciplina de Saúde Indígena nas grades 

curriculares de formação técnica e superior (enfermagem, medicina e odontologia) através de um 

pacto entre os Ministérios da Saúde e da Educação (FUNASA, 2006). Formando, assim, 

profissionais com habilidades de atuar no contexto particular indígena. 

Diante da realidade e particularidades da saúde indígena, emergiram as seguintes questões 

que nortearam o estudo: “Existiu algum tipo de conflito/choque de ordem cultural durante o 

trabalho do enfermeiro na atenção a saúde indígena? Como o enfermeiro representa sua a prática 

na saúde indígena?” 

A experiência de morar e trabalhar em uma comunidade indígena inicialmente pode 

causar uma ansiedade resultante da perda da família, dos amigos e dos símbolos sociais próprios 

e dá angústia ao perceber que os referentes culturais adquiridos até o momento não são mais 

suficientes para responder e solucionar as questões que surgem.  

Assim, este estudo tem como objetivo apreender as representações sociais sobre a prática 

de enfermagem na saúde indígena dos profissionais enfermeiros. 

Conhecer as representações sociais dos enfermeiros inseridos na atenção a saúde indígena 

torna-se relevante no sentido de evitar possíveis conflitos, choques, dificuldades e incongruência 

da assistência nesse contexto.  
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Ressalta-se que um estudo com esta abordagem pode ser usado como um dos 

instrumentos para ajudar na seleção e no preparo de profissionais interessados em atuar e 

pesquisar no campo da saúde indígena, bem como poder reduzir as disparidades de saúde entre os 

povos indígenas do país, levando o enfermeiro a compreender melhor a cultura indígena e 

direcionar um cuidado congruente com essa cultura, em conformidade com o Subsistema de 

Saúde Indígena. 

As Representações Sociais permitem a identificação dos inúmeros conflitos potenciais 

entre enfermeiros e indígenas, além de motivar e facilitar a transposição dos novos conceitos 

sobre o cuidado tradicional para o plano do saber científico, influenciando, assim, a conduta do 

enfermeiro. 

De acordo com Moscovici (1978), a RS contribui significativamente para os processos de 

formação de condutas, bem como guiar os sujeitos na comunicação social. A RS, que o 

enfermeiro tem da prática do cuidado no contexto cultural indígena, orienta suas ações e 

determina sua posição dentro da sociedade indígena. 



2 A BUSCA DOS SENTIDOS PARA COMPREENDER O 
CUIDADO TRANSCULTURAL NA SAÚDE INDÍGENA: REVISÃO DE 
LITERATURA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nós éramos xipófagos. Quase chegamos a ser 
deródimos. Hoje somos antropófagos. E foi 
assim que chegamos à perfeição.” 

Oswald de Andrade. 
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2 A busca dos sentidos para compreender a prática do cuidado transcultural na saúde 
indígena: revisão de literatura 

Esta revisão de literatura aborda temas importantes para a compreensão global da prática 

de enfermagem na saúde indígena. Dividida em oito subtópicos, perpassa os conhecimentos da 

Antropologia na saúde, apresenta uma descrição da saúde indígena desde seu histórico até dados 

recentes da situação de saúde desses povos, discute o significado do termo cultura e o confronto 

de culturas diferentes que geram o choque cultural, bem como a competência cultural necessária 

na assistência a saúde. Enfoca, também, as desigualdades em saúde originadas das desigualdades 

sócio-culturais e, por fim, a Representação Social como conceito e importância para um estudo 

desta natureza. 

2.1 Antropologia na saúde 

Antropologia, nas palavras de Kluckhohn (1957), é a ciência que procura entender o 

homem. Ela estuda os diversos aspectos da vida social humana, atentando para os seus processos 

e causas, interrelação dos seus elementos e relação com os fenômenos estudados por outras 

disciplinas, como biologia humana, ecologia, economia, política e religião (HAHN; INHORN, 

2009). Lambert e McKevitt (2002) acrescentam que, quando a antropologia se aplica a temas de 

saúde, é mais comumente relacionada a dimensões sociais e culturais da saúde, da doença e da 

medicina.  

Apesar de a antropologia médica situar-se dentro da medicina e de outras áreas das 

ciências naturais, ela também possui seus ramos na antropologia social e cultural, relacionando-se 

com uma gama de fenômenos biológicos (HELMAN, 2009). Focalizando sua atenção nas 

interações da sociedade, cultura e biologia de um lado, e, doença e cura de outro (HAHN; 

INHORN, 2009). 

Os interesses da antropologia médica, de acordo com Helman (2009), Hahn; Inhorn 

(2009) são: o significado cultural do corpo, sofrimento social, experiências vivenciadas em 

mundos locais, globalização, economia política da saúde, alimentação, dentre outros. Laplantine 

(1999, p.33) diz que o trabalho da antropologia médica “consiste em revelar o que deveria 

permanecer oculto em termos sociais”. 

A antropologia procura respostas para diversos questionamentos. Kluckhohn (1957, p.10) 

cita alguns, dentre eles: “por que algumas pessoas adoecem e morrem quando pensam que estão 
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enfeitiçados por bruxaria e, outros simplesmente riem dessa idéia?” De acordo com o mesmo 

autor, a antropologia tornou-se a ciência das semelhanças e diferenças humanas.  

Helman (2009) afirma que os antropólogos estudiosos dos aspectos biológicos e 

socioculturais do comportamento humano indicam que, em todas as sociedades humanas, as 

crenças e práticas relacionadas aos problemas de saúde refletem uma característica central da 

cultura. Laplantine (1999) confirma que em todas as sociedades existem modelos interpretativos 

construídos acerca das doenças. Neste sentido, Hanh; Inhorn (2009) reconhecem que as crenças 

sobre saúde, doença, suas origens e tratamentos são elementos dos sistemas culturais e são 

referidos como etnomedicina. 

Para Helman (2009), a antropologia integrou-se melhor à enfermagem, pois os 

enfermeiros foram os pioneiros a conscientizarem-se da necessidade de adaptar a prática clínica 

às realidades de uma sociedade cada vez mais diversificada. Sobre esta questão, Leininger (2002) 

ressalta que sua preocupação com a diversidade cultural começou na década de 1950. 

Posteriormente, no início da década de 1960, criou-se o termo “culture-specific-care” (cuidado 

de acordo com a cultura). Apenas na década de 1980 é que o foco na antropologia e na 

competência cultural foi agregado aos currículos dos cursos de enfermagem nos Estados Unidos 

e, nos anos noventa, o termo “enfermagem transcultural” tornou-se popular entre os profissionais. 

Conforme Mulhall (1996), um conceito comum entre a enfermagem e a antropologia é a 

noção de teoria crítica e práxis. A teoria é incorporada na prática, assim, a reflexão, sobre as 

condições que limitam a prática, proporciona emancipação. Para demonstrar que as idéias da 

enfermagem são congruentes com as da antropologia, cita-se, como exemplo, a rejeição ao 

dualismo cartesiano (MULHALL, 1996). 

Para Mulhall (1996), outro conceito comum entre enfermagem e antropologia diz respeito 

ao relativismo cultural, no qual profissionais e instituições de saúde estão se articulando para 

suprir as necessidades de compreender as diversas crenças e comportamentos relacionados à 

doença, saúde e nascimento sem impor julgamentos prévios.  

A perspectiva indígena nos problemas de saúde pública pode fornecer informações 

importantes sobre conhecimento, atitudes e práticas relacionadas à saúde, organização social e 

regras que afetam os cuidados oferecidos e a “moral local”, incluindo norma religiosa que podem 

influenciar na tomada de decisão terapêutica e aceitação ou rejeição das inovações da saúde 

pública (KLEINMAN, 1997). 
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Consoante Hahn; Inhorn (2009), os antropologistas estão assumindo funções de liderança 

em diversas facetas dos projetos de intervenção de saúde pública. Papéis esses que incluem 

projetos, gerenciamento e avaliação de intervenções. O engajamento, em longo prazo, de 

antropólogos facilita a participação local, entendimento e aumento da sustentabilidade. 

 
2.2 Saúde Indígena 

 
No início dos anos 1970, ocorreu um movimento, de âmbito internacional, constituído por 

organizações (Cultural Survival, Survival International e o International Work Group for 

Indigenous Affairs) encabeçado por antropólogos. Havia uma forte preocupação política e ética 

em relação aos direitos humanos e culturais dos povos indígenas, diante da crescente inquietação 

para considerar o papel da diversidade como fator positivo nos processos de desenvolvimento 

social e econômico das nações. Davis (2008) afirma que essas organizações foram importantes na 

sensibilização de órgãos como as Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). 

 Após uma série de mobilizações nacional e internacional, que lutava pelo reconhecimento 

dos direitos indígenas, foi sancionado o Estatuto do Índio, Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973, 

que regulamenta a questão indígena no Brasil, numa tentativa de reverter a imagem do país na 

esfera internacional, firmando-o como protetor dos povos indígenas e cumpridor das convenções 

em que era signatário (EVANGELISTA, 2004).  

 O Estatuto do Índio foi concebido em um período que os indígenas eram entendidos 

como obstáculos ao desenvolvimento do país (COSTA, 1987). Tal documento traz, como 

propósito, a preservação da cultura, a integração progressiva e harmônica destes à comunhão 

nacional, embora muito criticada devido à ênfase dada à necessidade de integração dos índios à 

nação. 

Quanto ao índio, o Estatuto no caput do seu art 1º manifesta o propósito de integrá-los, 

progressiva e harmoniosamente, à comunhão nacional. Nessa perspectiva: 

 
 [...] índio ou silvícola é todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se 
identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas características 
culturais o distinguem da sociedade nacional [...] Comunidade indígena é um conjunto 
de famílias ou comunidades índias, quer vivendo em estado de completo isolamento em 
relação aos outros setores da comunhão nacional, quer em contatos intermitentes ou 
permanentes, sem, contudo estarem neles integrados (BRASIL, 1973, p. 1) . 
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Em uma abordagem revisional sobre o Artigo 4o do Estatuto do Índio promulgado em 

1973, Barreto (2003) discute o “paradigma da integração” a partir da classificação dos índios em 

“isolados, em vias de integração e integrados”. A classificação fundamenta-se em estágios de 

evolução cultural, na medida em que os índios eram diferenciados numa escala hierárquica de 

maior ou menor inferioridade.  Eles precisavam ser integrados à comunhão nacional para 

eliminar a condição de inferioridade. 

A Constituição do Brasil de 1988 dá um novo redirecionamento às questões indígenas ao 

desviar o foco da integração à sociedade nacional para o reconhecimento do estado de direito à 

diversidade cultural e social, além de e outros direitos, inclusive o direito de reconhecer 

publicamente as Organizações Indígenas inseridas na sociedade civil e política, assim como o 

direito ao acesso e posse da terra (EVANGELISTA, 2004). 

O Estatuto das Sociedades Indígenas (ESI), Projeto de lei no 2.057 de 1991, que se arrasta 

em sua tramitação no Congresso Nacional, esboça uma mudança de foco como reflexo da 

Constituição de 1988. Trata os índios a partir da perspectiva da diversidade, introduzindo 

dispositivos para o estabelecimento de relações mais justas com as sociedades indígenas, 

respeitando-as como sujeitos políticos. No art. 92 do ESI, o índio é definido como “todo 

indivíduo que se identifica como pertencente a uma sociedade indígena e é por ela reconhecido 

como tal”. Como observa Barreto (2003), o critério determinante seria a consciência de 

pertencimento a alguma etnia (auto-identificação) e de reconhecimento pela sua própria 

comunidade como tal (hetero-identificação). 

Retrospectivamente, no início da colonização portuguesa, a assistência a saúde dos povos 

indígenas foi realizada por missões religiosas, posteriormente, pelo Serviço de Proteção aos 

Índios (SPI) que, em 1910, assumiu a responsabilidade pela assistência a saúde. No entanto, a 

assistência continuou desorganizada e esporádica. As ações do novo órgão se resumiam a 

prestação de serviços emergenciais ou inseridos em processos de pacificação (FUNASA, 2002a). 

Na década de 1950, foi criado o Serviço de Unidades Sanitárias Aéreas (SUSA), 

vinculado ao Ministério da Saúde, com o propósito de oferecer ações básicas de saúde a 

populações indígenas e rurais em locais de difícil acesso. As ações eram basicamente voltadas 

para a imunização, atendimento odontológico, controle de tuberculose e outras doenças 

transmissíveis (FUNASA, 2004). 
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Em 1967, foi estabelecida a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), em substituição a SPI.  

Com base no modelo de atenção do SUSA, realizou a primeira tentativa de sistematização da 

assistência a saúde, implantando as Equipes Volantes de Saúde (EVSs) que, de acordo com a 

FUNASA (2004), realizavam assistência de forma esporádica através de atendimentos médicos, 

vacinação e supervisão do trabalho do pessoal de saúde local, que na época eram exercidos por 

auxiliares ou atendentes de enfermagem. Esse modelo, pouco eficaz, se deparou com inúmeras 

dificuldades, tais como: a falta de planejamento e da integralidade das ações; política de 

remuneração não contempladora de tempo integral; carência de infra-estrutura e recursos; falta de 

articulação com outros níveis de ação; ausência de um sistema de informação em saúde e a falta 

de preparo de recursos humanos (CONFANOLIERI, 1989). 

Com o passar do tempo, as EVSs fixaram-se em centros urbanos tornando-se esporádica 

sua atuação nas aldeias até chegar ao ponto de não trabalhar mais nas comunidades indígenas. 

Profissionais não-qualificados passaram a assumir os postos indígenas, prestando serviços 

emergenciais e curativos sem qualquer acompanhamento técnico, ignorando os especialistas 

nativos, não valorizando os sistemas de representações de valores locais e crenças relacionadas 

ao processo de adoecimento (FUNASA, 2004). 

 Nesse contexto, muitos nativos começaram a mobilizar-se no sentido de adquirir 

conhecimento para buscar alternativas para o controle sobre os agravos de maior impacto sobre a 

saúde dos próprios indígenas. Assim, surgiu o movimento que deu origem a processos de 

capacitação dos agentes indígenas de saúde (AIS) e de valorização da medicina tradicional 

indígena. Em algumas comunidades de difícil acesso, o AIS é o único recurso diante da doença 

(FUNASA, 2004). 

Na década de 1980, ocorreram inúmeras e significativas transformações na sociedade 

brasileira, especialmente o fim da ditadura militar e a promulgação da nova Constituição com 

importantes repercussões sobre a política nacional de saúde e a política indigenista (VARGA; 

ADORNO, 2001). 

 

2.2.1 As contribuições e garantias das conferências nacionais de Proteção à Saúde do 

Índio 

A I Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio (I CNPSI) aconteceu em 1986 

com a presença de lideranças de várias comunidades indígenas, órgãos públicos e organizações 
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da sociedade civil para discutir uma proposta de Diretrizes relativas à Saúde do Índio. O objetivo 

da Conferência consistia em avaliar a situação de saúde e criar uma política efetiva para os povos 

indígenas (MS, 1986). Naquele momento, o gerenciamento das ações e serviços de saúde 

direcionados às nações indígenas tornou-se responsabilidade do Ministério da Saúde, integrado 

aos demais níveis de atenção do SUS. De acordo com Langdon e Diehl (2007), o evento foi uma 

expressão inicial do princípio de atenção diferenciada pela situação multicultural de ações e 

serviços de saúde. 

Em 1988, a Constituição Brasileira definiu os princípios gerais do Sistema Único de 

Saúde, regulamentado pela Lei nº 8.080/1990, expressou a democratização dos serviços de saúde, 

e estabeleceu que a gestão fosse do Ministério da Saúde. Definiu o papel central do usuário e 

descentraliza o poder das macroestruturas para níveis locais e regionais possibilitando ampla 

participação de todos os setores que compõem o cenário da saúde (Langdon e Diehl, 2007). 

Assegurou que a prestação de assistência à saúde indígena é dever do Estado e tem como 

objetivos a universidade, a integralidade e a equanimidade dos serviços de saúde (BRASIL, 

2009). 

O Decreto n0 23 da Presidência da República de 1991 transferiu as responsabilidades pela 

coordenação das ações de saúde voltadas a comunidades indígenas para o Ministério da Saúde 

por meio da Fundação Nacional de Saúde, estabelecendo, assim, os Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas como base de organização dos serviços de saúde e criação da Coordenação de Saúde 

do Índio (COSAI), subordinada ao Departamento de Operações da FUNASA (VARGA; 

ADORNO, 2001). 

A II CNSPI e o I Fórum Nacional de Saúde Indígena (I FNSI), ambos realizados em 1993, 

deram continuidade ao debate da saúde indígena. A Conferência reafirmou as propostas da I 

CNSPI e propôs:  

 
[...] a estruturação de um modelo de atenção diferenciada, baseado na estratégia de 
Distritos Sanitários Especiais Indígenas, como forma de garantir aos povos indígenas o 
direito ao acesso universal e integral à saúde, atendendo às necessidades percebidas 
pelas comunidades e envolvendo a população indígena em todas as etapas do processo 
de planejamento, execução e avaliação das ações (FUNASA, 2002a, p.8). 

 

 Com base nas diretrizes da II CNSPI, foi encaminhado um documento para o Deputado 

Federal Sergio Arouca, que versava sobre implantação de um modelo de saúde adequado às 



28 

 

necessidades dos povos indígenas e solicitava a elaboração de um projeto de lei para a criação do 

Subsistema Diferenciado de Saúde Indígena (CHAVES; CARDOSO; ALMEIDA, 2006). 

 Relembra-se que o I FNSI propunha constituir-se em um espaço de discussões 

democráticas para “diagnosticar e solucionar os principais problemas da saúde indígena e superar 

as disputas entre FUNAI e FUNASA” (VARGA; ADORNO, 2001, p.14). O grupo de 

representantes eleitos no Fórum desempenhou um papel fundamental, acompanhando as 

negociações entre a FUNAI e a FUNASA (VARGA; ADORNO, 2001). 

 O Decreto n.º 1.141, de 19 de maio de 1994, revogou o Decreto n.º 23, indo de encontro 

aos princípios e diretrizes de construção da política de atenção à saúde que previa a criação de um 

subsistema de atenção à saúde indígena no âmbito do SUS. O ato presidencial constituiu uma 

Comissão Intersetorial de Saúde do Índio (CISI), com a participação de vários ministérios 

relacionados com a questão indígena sob a coordenação da FUNAI. Portanto, as ações de saúde 

indígena ficaram divididas entre FUNAI e FUNASA, criando, como descrito por Moreira (2002), 

um “jogo de empurra”. A primeira ficou com a função de recuperar a saúde dos enfermos, e a 

segunda, com a responsabilidade de desenvolver estratégias de prevenção de doenças. A divisão 

de atribuições na assistência a saúde persistiu durante a década de 1990 de forma fragmentada e 

conflituosa. No final desta década, as condições da saúde indígena eram extremamente precárias 

(FUNASA, 2004). 

 Em 1997, o Ministério Público através de pareceres, alega a inconstitucionalidade da 

coordenação da saúde indígena pelo Ministério da Justiça/FUNAI. Ao mesmo tempo defendia 

que a responsabilidade sobre as questões de saúde dos povos indígenas deveria ser do Ministério 

da Saúde (MOREIRA, 2002). A Lei n.º 9.649, promulgada em 1998, declara que saúde ambiental 

e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, inclusive a dos 

trabalhadores e dos índios passa a ser de responsabilidade do Ministério da Saúde (BRASIL, 

1998). O retorno oficial da FUNASA, como responsável pela saúde dos povos indígenas, ocorreu 

com a publicação da Medida Provisória n.º 1.911-8 de 29 de julho de 1999 (VARGA; ADORNO, 

2001). 

 Compatibilizando as leis Orgânicas da Saúde com as da Constituição Federal que 

reconhecem aos povos indígenas suas especificidades étnicas e culturais e seus direitos 

territoriais, o Ministério da Saúde criou a Política Nacional de Atenção aos Povos Indígenas 

(FUNASA, 2002a; 2004). Proposta regulamentada em 28 de agosto de 1999 através do Decreto 
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nº 3.156 da Presidência da República que dispõe sobre as condições de assistência à saúde dos 

povos indígenas, e, criação e inserção dos distritos sanitários especiais indígenas (DSEI) no 

âmbito das Coordenações Regionais da FUNASA (VARGA; ADORNO, 2001).  

No mês seguinte, 23 de setembro de 1999, a Lei nº 9.836 estabeleceu o Subsistema de 

Atenção aos Povos Indígenas no âmbito do Sistema Único de Saúde. Fato ocorrido nove anos 

após a criação do SUS e cinco anos após a II CNSPI. Posteriormente, a Portaria nº 254, de 31 de 

janeiro de 2002, regulamentou a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas 

(PNASPI), integrando-a a Política Nacional de Saúde (BRASIL, 2002).  

 A III Conferência Nacional de Saúde para os Povos Indígenas, em 2001, avaliou a 

implantação dos DSEI, discutiu o modelo de gestão e organização dos serviços, parcerias e 

articulações com o SUS; controle social; formação, reconhecimento e inserção social dos agentes 

indígenas de saúde; desenvolvimento de recursos humanos para a atuação junto a populações 

culturalmente diferenciadas; dentre outros assuntos (FUNASA, 2001).  

A IV CNSPI aconteceu em 2006, com a finalidade de avaliar a situação de saúde nos 

DSEI e do Subsistema Indígena no âmbito do Sistema Único de Saúde, além de propor diretrizes 

e ações para promover a saúde dos povos indígenas e do controle social. Aprovou-se na plenária 

final a permanência da FUNASA como órgão gestor da saúde indígena (FUNASA, 2007). 

 O DSEI diz respeito a uma unidade organizacional da FUNASA que corresponde a terras 

indígenas e possui autonomia administrativa: 

 
[...] um modelo de organização de serviços - orientado para um espaço etno-cultural 
dinâmico, geográfico, populacional e administrativo bem delimitado, que contempla um 
conjunto de atividades técnicas, visando medidas racionalizadas e qualificadas de 
atenção à saúde, promovendo a reordenação da rede de saúde e das práticas sanitárias e 
desenvolvendo atividades administrativo-gerenciais necessárias à prestação da 
assistência, com controle social (FUNASA, 2002a, p. 13). 
 
 

Os Distritos foram implantados de modo a dispor de uma rede de serviços de assistência 

básica hierarquizada e integrada com a rede de complexidade crescente do SUS. São 34 Distritos 

Especiais Indígenas em todo o território nacional, com subordinação técnica ao Departamento de 

Saúde Indígena da Funasa, em Brasília e às Coordenações Regionais da FUNASA nos estados 

(FUNASA, 2004). 

Os DSEIs são compostos por unidades de saúde dentro das Terras Indígenas, que contam 

com o trabalho dos Agentes Indígenas de Saúde (AIS) e dos Agentes Indígenas de Saneamento 
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(AISAN); pelos pólos-base, que incluem as Equipes Multiprofissionais de Saúde Indígena 

(EMSI) e pelas Casas do Índio (CASAI), que apóiam os serviços de média e alta complexidade 

referenciados na rede do SUS (BRASIL, 2004). Em algumas realidades, há postos de saúde nas 

aldeias que incluem permanentemente a EMSI. A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) é o 

órgão encarregado pela coordenação, normatização e execução das ações de atenção à saúde 

indígena. Ressalta-se que os estados, municípios, organizações governamentais e não-

governamentais (ONGs) podem atuar complementarmente na execução das ações (FUNASA, 

2004). 

Praticamente todos os postos de nível elementar e fundamental são ocupados por 

indígenas. Por exemplo, o agente indígena de saúde deve ser um nativo que reside na aldeia, o 

agente indígena microscopista, é um indígena que é responsável pelo diagnóstico e tratamento da 

malária. Tais medidas visam garantir a continuidade da assistência à comunidade (FUNASA, 

2007). 

A estruturação dos espaços físicos nos quais se desenvolvem as ações de atenção básica a 

saúde indígena, segue as diretrizes da Fundação Nacional de Saúde. Esta define 05 tipos de 

estabelecimentos. A saber: posto de saúde indígena, tipos I, e II; pólo base, tipos I e II e casa do 

índio (CASAI). Esclarece-se que o AIS está presente em todos os tipos de unidade, enquanto o 

auxiliar/técnico de enfermagem atua a partir do posto de saúde do tipo II e a equipe 

multidisciplinar nos pólos bases (FUNASA, 2002b, 2002c). 

A atenção básica nas aldeias deve ser realizada por intermédio dos AIS lotados nos postos 

de saúde tipos I e II, e periodicamente pelas EMSI. O pólo-base do tipo I (localizado em terras 

indígenas) ou II (localizado em um município de referência) é a unidade de referência dos AIS 

das aldeias onde deverá ser resolvida a maior parte dos agravos (FUNASA, 2002a; 2002b; 

2002c). Esses, quando não resolvidos, são referenciados para a rede de serviços do SUS. Nesses 

casos, os pacientes são encaminhados para a CASAI, localizada no município de referência, onde 

o indígena recebe assistência contínua de enfermagem, agendamento de consultas, exames 

complementares, informações sobre o agravo e providência do seu retorno à comunidade 

(FUNASA, 2002a). A figura 1 mostra como se organiza o DSEI. 
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Figura 1 - Organização do DSEI e Modelo Assistencial. 
Fonte: FUNASA (2009) 

 

2.3 Situação atual da saúde dos povos indígenas 
 

A população indígena no Brasil é estimada em aproximadamente 490 mil pessoas, 

distribuídas em 220 sociedades indígenas, uma acentuada sociodiversidade que equivale a 0,25% 

do total de habitantes brasileiros de acordo com a Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 

Salienta-se que o quantitativo mostrado engloba apenas aqueles que vivem em reservas 

indígenas. Uma imensa diversidade étnica e lingüística que coloca o Brasil entre as maiores do 

mundo, com aproximadamente 60 grupos indígenas isolados dos quais ainda não existem 

informações, 180 línguas faladas por esses grupos, as quais compõem mais de 30 linguísticas 

diferentes (FUNAI, 2008). 

 A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) declara que os povos indígenas estão 

presentes em todos os estados brasileiros, com exceção do Piauí e do Rio Grande do Norte, 
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vivendo em 579 terras indígenas que se encontram em diferentes situações de regularização 

fundiária e que ocupam 12,5% do território nacional. Outra parcela vive em áreas urbanas, 

geralmente em periferias (FUNASA, 2002a). O Censo Demográfico de 2000 mostra que essa 

população corresponde a 0,3% dos residentes em área urbana, e 1,1% dos residentes em área 

rural (IBGE, 2005). 

O Sistema de Informação de Atenção à Saúde Indígena (SIASI), criado no ano 2000 

como parte da Política Nacional de Atenção a Saúde dos Povos Indígenas, implantado em 2001 e 

gerenciado pela FUNASA, possui o cadastro da população indígena residente nas aldeias. E, de 

acordo com a FUNASA (2009), é a principal ferramenta de monitoramento da saúde. Sendo 

responsável pela coleta, processamento e análise de informações para acompanhamento da saúde 

das comunidades e contempla óbitos, nascimentos, morbidade, imunização, produção de serviços, 

recursos humanos e infra-estrutura (SOUSA; SCATENA; SANTOS, 2007).

De acordo com o SIASI 44%, dessa população estão concentradas na região Norte do país,

como mostra o gráfico da figura 2.

Figura 2 - Distribuição da população indígena de acordo com a região do Brasil, 2008.
Fonte: SIASI/FUNASA, 2009.

A partir do Censo Demográfico de 2000, apreende-se que existem muitas diferenças entre 

os que vivem na zona urbana e aqueles da zona rural. A taxa de alfabetização é ainda baixa, 

principalmente entre os habitantes das reservas. A idade mediana da população indígena do 

Brasil foi de 23,2 para os homens, e 23,5 para as mulheres. A mediana da idade calculada de 
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acordo com a situação do domicílio mostrou 30,1 anos para os da zona urbana, 16,8 para a rural e 

15,9 para a rural específica (reservas indígenas), uma diferença extremamente significativa, 

mostrando uma situação típica de alta natalidade e mortalidade para os indígenas residentes em 

áreas rurais. Outro dado interessante do Censo foi que 17,4% dos indígenas se autodeclararam 

portadores de algum tipo de deficiência física ou mental, sendo a maioria na área urbana (23,1%), 

seguido da rural (10,5%) e rural específica (8,5%). O próprio Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2005) afirma que esses dados devem ser analisados com cautela, pois os 

conceitos que definem doença/deficiência mental são influenciados pela cultura e podem não ser 

especificamente apreendidos nos questionários do censo demográfico. 

As condições de saneamento são precárias nas aldeias, os tipos de esgotamento sanitário 

mais comum são fossa rudimentar, vala, rio, lago ou mar, o que indica uma situação de 

precariedade absoluta quanto ao esgotamento (IBGE, 2005). 

A realidade das comunidades é mostrada em estudos recentes como sendo ainda precária, 

com más condições sanitárias e de moradia, contribuindo para a prevalência de verminoses, 

doenças de pele, diarréias e doenças infecto-contagiosas como a Hanseníase. Em algumas 

regiões, há crianças com déficits antropométricos. Por outro lado, doenças como o câncer de 

mama pode ser considerado raro nessas populações, provavelmente porque alguns costumes 

culturais atuam como fatores protetores da doença como a elevada paridade e o longo tempo de 

aleitamento como pontuam diversos estudos (PENA; HELLER, 2008; IMBIRIBA, 2009; KUHL, 

2009; SILVA, 2009). 

Um dos mais importantes indicadores das condições de vida de uma população é o de 

mortalidade infantil. A Organização Mundial de Saúde adota a seguinte classificação: altas (50 

mortes por mil ou mais), médias (20 a 49 por mil) e baixas (menos de 20 por mil). No Brasil, essa 

taxa é de 30,1 por mil (média), nas populações indígenas é de 51,4 por mil (alta), conforme o 

gráfico da figura 3. Curiosamente, a mortalidade infantil é mais acentuada nos indígenas 

concentrados nas áreas urbanas, com exceção da zona rural da região nordeste (IBGE, 2005), 

conforme o gráfico da figura 4: 
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Figura 3 - Taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) por cor ou raça – Brasil – 2000.
 Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000.

Figura 4 - Taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos), por situação do domicílio, segundo as Grandes 
Regiões – Brasil – 2000.
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000.
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Os dados mais recentes sobre o coeficiente de mortalidade infantil publicado pelo SIASI 

de 2003 a 2006 mostraram uma ligeira queda nesse indicador, 48,6 por mil em 2006. Gráfico da 

figura 5 (FUNASA, 2007a). No entanto, a FUNASA (2004) alerta por questões culturais. É 

possível que exista subnotificação tanto de nascimentos quanto de óbitos infantis nos partos 

realizados nas aldeias pelas parteiras tradicionais:

Figura 5 – Coeficiente de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) em indígenas no Brasil, 2003 a 2006. 
Fonte: SIASI/FUNASA, 2009.

O atendimento realizado pelas equipes nos pólos bases deve ser contínuo com o objetivo 

de garantir o desenvolvimento dos programas e a assistência permanente às comunidades (HAYD 

et al, 2008).

No que diz respeito ao controle social, Langdon e Diehl (2007) atestam que esse foi um

aspecto relevante trazido pelo novo modelo de atenção que foi a participação indígena, no qual as

comunidades tiveram que se organizar na forma de Conselhos de Saúde e realizar reuniões 

periódicas.

Ainda, segundo a Fundação Nacional de Saúde (2002a; 2002b), as ações e serviços 

voltados ao atendimento da saúde da população indígena devem seguir obrigatoriamente os 

princípios de descentralização, hierarquização e regionalização preconizados pelo SUS, 

considerando a realidade local e as especificidades culturais dos povos indígenas. Além disso, 

preconiza que o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena possui como base os trinta e quatro 

DSEIs, cuja delimitação geográfica deve contemplar aspectos demográficos, étnicos e culturais.
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A FUNASA (2006) assegurou na IV CNSPI que os profissionais da saúde indígena 

(EMSI) seriam admitidos por meio de concurso, capacitados de acordo com as necessidades 

locais, com oferta de planos de cargos e salários e dedicação exclusiva.  Esses profissionais 

deveriam cobrir todas as aldeias e visitar periodicamente aquelas de difícil acesso. Propôs 

também a criação de uma legislação que incluísse a disciplina de Saúde Indígena nas grades 

curriculares de formação técnica e superior (enfermagem, medicina e odontologia) através de um 

pacto entre os Ministérios da Saúde e da Educação (IDEM, 2006). Formando, assim, 

profissionais com habilidades de atuar no contexto particular indígena. 

 
2.4  Cultura e choque cultural 

 
A decisão pelo trabalho na saúde indígena leva o trabalhador a pensar e refletir sobre a 

própria cultura, para então inserir-se em outra diferente.  

Kleinman (1980; 1987) em seus estudos propõe a consideração dos sistemas de saúde 

como sistemas culturais porque todo sistema de saúde é construído embasado em uma visão 

cultural, sendo que o aspecto simbólico é o interpretador da doença como processo, experiência 

individual e construção social. Assim, de acordo com o mesmo autor, essa realidade pode diferir 

entre as sociedades. 

O conceito de cultura vem sendo construído ao longo dos tempos. No século XIX, o 

considerado pai da antropologia, E. B. Tylor (1975, p.29), declarou que a cultura é “um complexo 

que inclui conhecimentos, crenças, arte, leis morais, costumes e tantas outras capacidades e 

hábitos adquiridos pelos indivíduos enquanto membros da sociedade”.  Geertz (1989, p.9) 

explicou melhor esse conceito dizendo que “a cultura consiste de uma estrutura de significados 

estabelecidos e compartilhados em sociedade”, sendo assim, um conjunto de normas herdadas 

que funcionam como lentes pela quais os indivíduos percebem o mundo, aprendendo a viver 

dentro dele. A esse processo de desenvolvimento da lente cultural foi chamado por Helman 

(2009) de “enculturação”.  

Leininger (2002, p. 9) define cultura como “crenças aprendidas e compartilhadas, valores 

e modos de vida de um grupo particular que é geralmente transmitida entre gerações e influencia 

o modo de pensar e agir dos indivíduos”.  

Portanto, para entender uma cultura, seria necessário estudar um código de símbolos 

partilhados pelos membros dessa cultura, como afirma Laraia (2008).   
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Em linhas gerais, a origem cultural exerce influência em diversos aspectos da vida dos 

seres humanos, podendo ter implicações para a saúde e os cuidados de saúde (VALENCIA, 2008; 

ADORNO, 2008; HELMAN, 2009). No entanto, Helman (2009) declara que a cultura de origem 

não é a única influência sobre crenças e cuidados de saúde, é necessário também, considerar 

fatores individuais, educacionais, socioeconômicos e ambientais. 

As pessoas têm a tendência de aceitar sua cultura como melhor e mais correta que as 

demais, uma atitude chamada de etnocentrismo, que é uma crença de que a cultura, a raça e a 

nação formam o centro do mundo (OBERG, 2006). Tal atitude é importante para o 

desenvolvimento da sensibilidade cultural, pois o indivíduo consciente dos valores da própria 

cultura consegue passar para um estágio final chamado de etnorelativismo cultural que é a 

incorporação de várias visões de mundo (MILSTEIN, 2005). Ainda de acordo com Milstein, a 

experiência etnocêntrica segue as seguintes orientações: defesa, negação e minimização; e, a 

experiência etnorelativista: aceitação, adaptação e integração. 

Oberg (2006) atenta para a natureza do choque, que pode provir de comidas locais que são 

estranhas, de elevadas temperaturas, expressões nativas ou diferença de idioma, ritos e costumes 

próprios. O autor ainda acrescenta que atitudes hostis para com os membros da comunidade 

receptora suscitam respostas também hostis ou atitudes de indiferença. 

Por outro lado, Milstein (2005) em uma pesquisa com 212 estudantes temporários em 

países estrangeiros, mostrou que o choque cultural também tem efeitos positivos, como 

aprendizado de novas experiências, aumento da compreensão intercultural e aumento da auto-

eficácia, ajudando, assim, no processo adaptativo à nova cultura. 

Assim, a solução para superar os aspectos negativos do choque cultural e adaptar-se à 

nova cultura é; conhecer os indivíduos daquela sociedade (WILKELMAN, 1994; MILSTEIN, 

2005; OBERG, 2006; IRWIN, 2007); utilizar-se da mesma linguagem, seja aprendendo 

expressões locais ou o idioma falado, assim o indivíduo adquire um melhor entendimento dos 

termos próprios adquirindo habilidade de entender os esquemas simbólicos da nova cultura 

(PELIZZA, 2001; MILSTEIN, 2005; OBERG, 2006) e ser socialmente ativo (WILKELMAN, 

1994). 

Um estudo antropológico, realizado em comunidades aborígenes na Austrália, Saethre 

(2007) discute os conflitos de tradições entre os aborígenes e o modelo biomédico do sistema de 
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saúde, mostrando que esta disparidade cultural é responsável pela formação de uma barreira para 

a aquisição de um tratamento terapêutico efetivo.  

 

2.5 Competência cultural 

 Como já discutido, a cultura pode ser influenciada por uma série de fatores como raça, 

etnia, nacionalidade, idioma, gênero, status sócio-econômico, físico, habilidade mental, 

orientação sexual, profissão, dentre outros (BETANCOURT, 2006; HELMAN, 2009).  

Kagawa-Singer e Kassim-Lakha (2003) acrescentam que é fundamental que o profissional 

de saúde conheça o papel que a cultura exerce sobre o paciente para então fornecer um cuidado 

adequado. 

Promover o cuidado para sociedades diferentes é um desafio. Os indivíduos procuram os 

serviços de saúde com as mais diversas necessidades, crenças, comportamentos e dinâmica 

familiar própria da sua cultura. Segundo Starr e Wallace (2009), o enfermeiro deve garantir um 

cuidado de qualidade para essa sociedade diversa, reconhecendo a necessidade de adotar a nova 

perspectiva da competência cultural. 

A habilidade de direcionar o cuidado de acordo com as necessidades sócio-culturais do 

usuário é denominada de competência cultural, conforme Betancourt (2006), cujos princípios 

envolvem a empatia, a curiosidade e o respeito que ajudam a entender o contexto social do 

paciente (KODJO, 2009).  

 A competência cultural é vista como um processo dinâmico por Campina-Bacote (2002), 

embasada por cinco constructos: conscientização cultural, conhecimento cultural, habilidades 

culturais, encontros culturais e desejos culturais. A habilidade, abertura e flexibilidade para com 

as diferenças culturais são fundamentais para decifrar e penetrar os códigos culturais das 

sociedades (SUH; KAGAN; STRUMPF, 2009). 

 Para Leininger (2002, p.117), “ser culturalmente competente é saber avaliar e entender 

cultura, cuidado e fatores de saúde, usando esse conhecimento do modo criativo com pessoas de 

diversos ou semelhantes estilos de vida”. 

Assim, essa competência assume várias dimensões: como a melhora da sensibilidade dos 

profissionais de saúde, a eliminação das barreiras estruturais aos cuidados de saúde oferecidos às 
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minorias étnicas e redução das barreiras organizacionais, como o aumento da quantidade de 

profissionais de saúde pertencentes às minorias étnicas (HELMAN, 2009). 

Em um estudo que objetivava mensurar a competência cultural de enfermeiros, Starr e 

Wallace (2009) concluíram que os enfermeiros possuíam atitudes e conhecimentos relacionados à 

competência cultural, mas não tinham habilidade para promover um cuidado congruente. 

Para superar essa dificuldade, torna-se necessário treinamento, cursos, educação 

continuada e programas acadêmicos específicos no sentido de sensibilizar os enfermeiros e outros 

trabalhadores da saúde para a importância e a prática da competência cultural nas ações de saúde 

(BETANCOURT, 2002; KAGAWA-SINGER; KASSIM-LAKHAR, 2003; STARR; 

WALLACE; 2009; DOUGLAS et al, 2009), adquirir conhecimento da enfermagem transcultural, 

promoção de justiça social pelo enfermeiros, comprometimento dos sistemas e organizações de 

saúde na provisão de estrutura e recursos necessários a um cuidado de saúde transcultural,  

conhecimento e habilidade em trabalhar com os setores públicos e privados e valorizar a pesquisa 

da prática baseada em evidência (DOUGLAS et al, 2009). 

2.6 O cuidado transcultural 

Tanto o modelo biomédico moderno como qualquer outro sistema de assistência à saúde é 

produto de uma história própria, que existe dentro de um contexto ambiental e cultural que está 

sempre em processo contínuo de mudança, refletindo na assistência à saúde (CAPRA, 2006). 

Assim, torna-se limitada a existência de qualquer sistema biomédico como modelo de atenção 

para uma sociedade. Por isso, Capra defende a importância dos estudos transculturais para 

ampliar as perspectivas de ver e entender a saúde e os métodos de cura das diversas sociedades.  

Leininger (2002) estimula a pensar e agir numa perspectiva global devido às crescentes 

oportunidades de prestar assistência a pessoas pertencentes as mais diversas etnias de qualquer 

parte do mundo, do índio ao turista estrangeiro. Afirma também que é responsabilidade ética e 

moral dos enfermeiros agregarem conhecimentos sobre diversidade cultural, modelos e 

necessidades culturais se quiserem ser eficientes em um mundo culturalmente diverso. 

A Teoria do Cuidado Transcultural, Leininger (2002) afirma que é responsabilidade ética 

e moral dos enfermeiros agregarem conhecimentos sobre diversidade cultural, modelos e 

necessidades culturais se quiserem ser eficientes em um mundo culturalmente diverso. Por isso, 

trabalhar com indivíduos de outras culturas é sempre um grande desafio.  
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O cuidado baseado nos aspectos culturais dos índividuos requer que o profissional 

desenvolva uma compreensão holística ou uma visão geral dos fatores culturais que são 

significativos e importantes para os seus pacientes (LEININGER, 2002). Capra (2006) 

recomenda que para o desenvolvimento dessa abordagem holística da saúde é necessário 

aprender com os modelos médicos existentes em outras culturas. 

 
“[...] A Enfermagem ainda desempenhará um importante papel, mantendo contato 
pessoal com o paciente e integrando-o, com os tratamentos especieais, um todo 
significativo”. (CAPRA, 2006, p.230). 
 
 

Para Zust e Moline (2003), a teoria de Leininger funciona como uma lente pela qual os 

enfermeiros veem e avaliam as necessidades das pessoas a partir de uma perspectiva cultural. 

O modelo proposto pela teoria de Leininger é o Sunrise (do inglês, nascente) que tem o 

nascer do sol como símbolo, mostrando o cuidado de enfermagem em harmonia com a cultura 

local. 

Segundo a autora, o Sunrise é uma espécie de guia para decifrar os fenômenos do cuidado 

cultural a partir de uma perspectiva holística de vários fatores que tendem a influenciar o cuidado 

e o bem estar dos indivíduos. Os fenômenos considerados são aqueles relacionados à história de 

vida, cultura, fatores sociais, estrutura da sociedade, visão de mundo, ambiente, dentre outros, 

também considera importante entender a classe social, raça, religião, organização familiar, 

política, econômica e valores culturais (LEININGER, 2002). 

Desse modo, o Sunrise é um instrumento que ajuda a enfermeiro a ter uma visão holística 

das culturas. 

A teoria do cuidado transcultural possui três formas de atuação que guiam os cuidados de 

enfermagem, auxiliando-as a realizar julgamentos, tomando decisões ou realizando ações em 

contextos diversos, proporcionando um cuidado congruente com a cultura do cliente, benéfico e 

importante para este (CLARKE, et al, 2009).  

• Preservação/manutenção da cultura do cuidado; 

• Acomodação/negociação da cultura do cuidado; 

• Re-padronização/reestruturação da cultura do cuidado. 
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Esses modos, um ou todos, precisam concordar com o modo de vida do cliente e pode 

incluir algumas recomendações profissionais que podem beneficiar o usuário (LEININGER, 

2002). 

Essa teoria ajuda o enfermeiro a atuar como um defensor das minorias, Zust e Moline 

(2003) realizaram um estudo sobre a eliminação das disparidades em saúde entre minorias étnicas 

e raciais usando a ótica de Leininger e, perceberam que o enfermeiro pode atuar como defensor 

dos seus clientes, construindo uma ponte que interliga as práticas médicas populares e o sistema 

biomédico através da negociação e acomodação. 

 

2.7 Desigualdades em saúde 

Betancourt (2002) afirma que existem vários fatores que contribuem para as 

desigualdades em saúde entre os grupos étnicos e raciais, incluindo determinantes sociais. Ainda, 

segundo o mesmo autor, as diferenças socioculturais entre pacientes, profissionais de saúde e 

sistemas de saúde podem ser vistas como um risco potencial para as disparidades. 

No Simpósio Internacional sobre os Determinantes Sociais na Saúde Indígena (SIDSSI), 

em 2007, foi discutido que a colonização desses povos e o rompimento do relacionamento com o 

seu território são vistos como os principais fatores determinantes para a saúde (CSDH, 2007). 

Outros fatores também apresentados no mesmo evento foram os baixos níveis de 

escolaridade e a migração para áreas urbanas, o ambiente urbano leva ao estresse físico e 

psicológico. O baixo nível de escolaridade leva ao emprego em situações pouco favoráveis à 

saúde, quando não leva ao desemprego, consequentemente, aumentam os riscos de doenças, 

consumo de álcool e violência doméstica. 

De acordo com Garnelo e Buchillet (2006), uma das dificuldades enfrentadas pelos 

indígenas no acesso aos serviços de saúde é a falta de conhecimento e/ou nas percepções 

negativas dos profissionais de saúde em relação aos sistemas culturais e aos seus praticantes. É 

importante que esses profissionais atentem para importância do respeito aos povos indígenas, 

abordando-os de forma holística (CSDH, 2007). 

 O enfermeiro tem um papel importante na redução das desigualdades em saúde, por 

poder alcançar populações pouco favorecidas ou que vivem em áreas de difícil acesso (ZUST; 

MOLINE, 2003). 
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A eliminação das disparidades em saúde para Zust e Moline (2003) acontecerá quando as 

necessidades das pessoas das mais diversas culturas forem identificadas e direcionadas através da 

perspectiva do cuidado cultural. 

2.8 Representação social 

 Desde a pré-história, o Homem buscou representar a realidade através de figuras e 

símbolos, através da arte ou da mitologia. A fonte de inspiração para fazer tais representações 

tem intrigado a humanidade, mas, qualquer que tenha sido a inspiração, sabe-se que essas 

criações exerceram um profundo impacto nas culturas humanas. 

 As culturas humanas influenciam os sistemas de saúde e doença de todas as sociedades, 

atribuindo significações e causas para a origem de várias patologias, bem como curas através do 

contato com o mundo sobrenatural ou plantas medicinais. 

 Por outro lado, o enfermeiro como membro de uma sociedade, impregna-se da cultura dos 

seus pares. Na universidade, adquire conhecimentos científicos que guiarão o seu cuidado. A 

interação enfermeiro paciente é permeada por significados que circulam, modificam e se 

transformam em representações que se apresentam de acordo com o âmbito sóciocultural de cada 

um. 

  Para compreender esses significados, foi elaborada, em 1961, a teoria das representações 

sociais a partir da obra La psychanalyse, son image, son public de Moscovici sobre o pensamento 

social da sociedade francesa acerca das idéias psicanalistas, tornando-se um construto 

sociopsicológico (WACHELKE, 2009). A partir desse estudo, foi gerada uma estrutura geral de 

conceitos e métodos importantes para a compreensão do processo de recebimento de novos 

campos de saberes (BAUEL; GASKELL, 1999). 

 A RS é uma teoria que constitui suas hipóteses no interior da Psicologia Social, 

considerando o seguinte fenômeno: a apropriação do conhecimento científico pelo senso comum 

(SANTOS; ANDRADE, 2003).  Vale salientar que antes do advento dessa teoria, o senso comum 

foi relegado ao pólo oposto do conhecimento científico, considerado como inferior. 

 Para Moscovici, o senso comum é mais uma forma de saber e as RS não se contrapõem ao 

saber científico. Enfatiza, também, que o surgimento de uma RS acontece quando existe uma 

ameaça real para a identidade coletiva, momento no qual a comunicação de conhecimentos 

submerge as regras que a sociedade já legitimou. 
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  De acordo com Moscovici (1978, p.41), as representações sociais são entidades quase 

tangíveis. Entidades sociais e culturais que não podem existir fora da coletividade. De acordo 

com Rose et al (1995), estão enraizadas na vida social, expressando e estruturando tanto a 

identidade, como as condições sociais dos atores que as produzem e as mudam.   

 As representações sociais são produzidas nas práticas comunicativas do cotidiano (ROSE 

et al, 1995), estão presentes na maioria das relações sociais, correspondendo ao processo de 

significação da realidade pelo atores, através da estruturação, compartilhamento e transformação 

de esquemas simbólicos que orientam os indivíduos no seu mundo material e social. Permite 

também o processo de comunicação a partir do fornecimento de códigos de trocas sociais e 

categorização de diversos aspectos dos seus mundos, da sua individualidade e dos seus grupos 

(MOSCOVICI, 1978; WAGNER, et al, 1999; WACHELKE, 2009). 

 Essas representações objetivam a diferenciação entre os objetos consensuais e reificados. 

Sá (1996) caracteriza o universo consensual pela construção estabelecida nas interações sociais 

cotidianas, o senso comum. E o universo reificado como o saber científico elaborado 

formalmente. 

  Concordando com Buschini (2005), o estudo de Moscovici já iniciou analisando 

simultaneamente o conteúdo e os processos através da objetivação, ancoragem e núcleo 

figurativo, mecanismos fundamentais das RS. Mecanismos que têm a finalidade de transformar o 

não familiar em familiar. 

  Primeiro mecanismo, ancoragem, que é assimilação de categorias e imagens comuns em 

um contexto familiar, nas palavras de Moscovici, mediante esse processo, a sociedade transforma 

o objeto pessoal em um instrumento útil e disponível, colocado em uma escala de preferência nas 

relações sociais existentes. Pode-se dizer que isso é observado quando as pessoas na atualidade 

associam o indígena ao bom selvagem, um mito originado na Antiguidade na Europa e relançado 

por Colombo ao encontrar os nativos do Novo Mundo. 

 O segundo mecanismo chama-se objetivação que transforma algo abstrato em algo quase 

concreto, transferindo o que está no imaginário em algo existente no mundo físico. Quando uma 

sociedade objetiva um novo conteúdo, ela passa a situar-se diante de uma série de fenômenos que 

ela toma a liberdade de tratar como bem entende. Como, por exemplo, em algumas seções de 

pajelança, o xamã chega a prescrever medicamentos farmacológicos, solicitar alguns exames 

clínicos, traçar alguns rituais mágicos e indicar o uso de plantas medicinais, concomitantemente. 
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Assim, Moscovici (2003) afirma que a ancoragem e objetivação são mecanismos que 

transformam o não familiar em familiar. 

  A teoria tem o potencial de abordar problemas sociais contemporâneos (MOSCOVICI; 

MARKOVÁ, 1998, p. 405). Exemplificando, Helman (2009) fala sobre a grande variação na 

forma como os diferentes grupos compreendem as origens e significados atribuídos à síndrome 

da imunodeficiência adquirida, uma doença popular dos dias atuais que absorve, em cada 

contexto local, uma variedade de imagens, metáforas e temas culturais nativos. 

 Garnelo e Wright (2001) utilizaram as representações sociais para investigar os 

fundamentos míticos e cosmológicos das representações de doenças e práticas de cura dos povos 

Baníwa. No estudo, foi encontrada a existência de várias categorias tradicionais de doenças que 

orientam as práticas tradicionais de cura e a agregação dos saberes biomédicos, os quais são 

apropriados e recebem ressignificação de acordo com o pensamento mítico. 

 O mesmo estudo aponta que as explicações médicas são aproveitadas quando estão em 

congruência com os saberes preexistentes e quando estão em comum acordo com as necessidades 

de vida. 

 Em outro estudo, Garnelo e Buchillet (2006) descrevem as taxonomias das doenças entre 

os índios Baniwa e Desana, realizando, para isso, uma descrição detalhada da organização social 

desses povos e das categorias de doenças. As autoras enfatizam que um estudo assim é 

importante para proporcionar conhecimento aos profissionais da saúde indígena sobre as 

representações sociais e as práticas sanitárias dos indígenas. 

 De acordos com as autoras, esse tipo de conhecimento é fundamental para que haja 

interações positivas, capazes de viabilizar a comunicação e inteligibilidade mútua entre indígenas 

e profissionais de saúde, possibilitando um impacto positivo no estado de saúde das populações 

atendidas.  

 Diante do exposto, percebe-se quão importante é a competência cultural para o 

profissional enfermeiro, e quanto é imprescindível que ele procure aprender e valorizar os 

diversos sistemas culturais nos quais os seus clientes estão inseridos. Agindo assim, o enfermeiro 

será um personagem importante na redução das disparidades em saúde.  

 

 



3 OS CAMINHOS AO ENCONTRO DO CUIDADO NA 
SAÚDE INDÍGENA 

  

 

 

 

 

 

 

"O alvo da minha pintura é o sentimento. 
Para mim, a técnica é meramente um meio. 
Porém, um meio indispensável." 

Candido Portinari. 
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3 Os caminhos ao encontro do cuidado na Saúde Indígena 

A complexidade do cuidado transcultural de enfermagem em si ressalta a necessidade de 

se analisar esta problemática sob a perspectiva da representação social, conhecendo a partir de 

diferentes ângulos as repercussões psicossociais do cuidado transcultural na saúde indígena. Uma 

representação forjada do cuidado de saúde, sobretudo nas áreas indígenas, constitui-se uma 

ameaça à organização do trabalho e põe em cheque a identidade e a unidade de um grupo. 

3.1 Caracterização do estudo  

 Trata-se de um estudo descritivo e analítico que o pesquisador observa, descreve e 

documenta os aspectos de determinada situação ou fenômeno. Neste caso, a prática do cuidado 

transcultural é estudada de forma desprovida de relações de causa e efeito (POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2004). 

O fascínio pelo desejo de compreender o querer-dizer sobre o cuidado transcultural na 

saúde indígena determinou a escolha por uma abordagem qualitativa.  Esta fundamenta-se na 

Teoria das Representações Sociais de Moscovici, que considera o discurso dos indivíduos sociais 

como fontes de informações para apreender as experiências do cuidado realizado por enfermeiros 

da saúde indígena. Além dos discursos, outros elementos cognitivos como textos e imagens 

também podem ser fontes de informação. Assim, acredita-se que essa abordagem pode fornecer 

subsídios para compreender as experiências vividas por uma população em estudo. Por isso, 

estudar o conhecimento através das representações sociais é uma forma comprometida e/ou 

negociada de interpretar a realidade. 

De acordo com Polit; Beck; Hungler (2004), a premissa básica da abordagem qualitativa é 

que o conhecimento dos indivíduos será possível a partir da experiência humana tal como vivida 

e definida pelos próprios atores, trabalhando com um universo de significados não qualificáveis, 

tais como: motivos, aspirações, valores e atitudes (MINAYO, 2000). 

Neste tipo de investigação, Bogdan; Bicklen (1994) concordam que os dados coletados 

são ricos em detalhes descritivos, de complexo tratamento, privilegiando a compreensão dos 

comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos da investigação. 
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3.2 Aspectos éticos 

A pesquisa foi desenvolvida de acordo com as diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisas envolvendo seres humanos arroladas na Resolução CNS 196/96. Esta resolução 

abrange os quatro referenciais básicos da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e 

justiça, além de assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade cientifica, aos 

sujeitos da pesquisa e ao Estado (BRASIL, 2000). 

Após envio e recebimento da Carta de Anuência do DSEI (ANEXO A), o projeto foi 

enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para 

aprovação de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde (2005). 

A pesquisa aconteceu mediante a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 04 de dezembro de 2009, sob o parecer de 

número 153/09 (ANEXO B). O pesquisador explicou os objetivos do trabalho e o caráter 

confidencial dos dados a cada um dos entrevistados, a participação destes se deu após a 

assinatura do Termo Livre e Esclarecido (APÊNDICE A) 

3.3 Local da pesquisa 

 Para compreender uma representação, é essencial conhecer a realidade em que esse 

sujeito está inserido. Isso é importante porque a construção de uma representação social acontece 

por meio de um processo dinâmico a partir da interação do indivíduo com o seu contexto social, 

tornando-se fundamental o conhecimento dos elementos históricos e culturais vivenciado por ele.  

Manaus é uma metrópole no meio da floresta Amazônica, a maior da região e a 8ª cidade 

mais populosa do Brasil com 1.592.555 habitantes (IBGE, 2004). Situa-se na confluência dos rios 

Negro e Solimões, foi fundada em 1669 e seu nome é em homenagem aos índios Manaós. 

O DSEI de Manaus/Amazonas, local do estudo, abrange 12 municípios, a saber: Anamã, 

Autazes, Beruri, Borba, Careiro, Castanho, Itacoatiara, Manacapurú, Manaus, Manicoré, Nova 

Olinda do Norte e Novo Airão (Mapa da figura  6).  

A sede do Distrito se localiza no edifício da FUNASA, no Bairro da Glória em Manaus, 

conta com uma equipe administrativa multidisciplinar, que é responsável pelos sistemas de 

informação da saúde indígena, reunião, capacitação e treinamento dos profissionais de saúde de 

acordo com os programas de saúde do governo federal, dentre outras atividades.   
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O DSEI dispõe de aproximadamente 80 rádios e dez computadores com internet para a 

comunicação com os profissionais, 45 barcos e seis veículos para a locomoção, tanto de 

profissionais como de usuários. 

Tem a responsabilidade de definir as referências de saúde junto ao município e ao Estado. 

Neste caso, oferece serviços de média e alta complexidade no município sede, Manaus. Provê o 

suprimento de medicações e insumos, controle social e articulação com o SUS.

Legenda

Municípios fora da Área de Abrangência do DSEI

Município com Áreas Indígenas

Município Sede do DSEI

Atenção Básica

Atenção de Média Complexidade

Atenção de Alta Complexidade

Figura 6: Mapa de localização dos municípios do DSEI Manaus.

Fonte: FUNASA, 2002.

Todos os municípios do DSEI possui uma população indígena de aproximadamente 

15.300 habitantes, distribuídos em 154 aldeias, 14 pólos base, mesmo número de equipes

multidisciplinar, sendo 32 enfermeiros, 15 odontólogos, cinco médicos, que atuam na Estratégia 

de Saúde da Família Indígena (ESFI) e uma casa do índio (FUNASA, 2002).
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Em média, o enfermeiro é o profissional que passa mais tempo em contato com os 

indígenas. Sobretudo aqueles que trabalham nas aldeias, ficam vinte dias durante o mês e tem 

direito a dez de folga. O dentista permanece de quinze a vinte dias, e o médico tem a carga 

horária estipulada a partir da necessidade e disponibilidade. 

As etnias que fazem parte do DSEI-MAO são: Tikuna, Munduruku, Mura, Apurinã, 

Saterê-Maué, Tora, Mura-Pirahã, Tenharin, Kambeba, Baré, Tukano e Baniwa. 

O acesso a maioria das aldeias acontece através das vias fluviais ou aéreas e, em alguns 

casos, terrestre. Existem algumas aldeias que ficam dentro da zona urbana, como é o caso de 

Autazes. Os meios de comunicação usados são rádio, telefone e em alguns lugares não existe 

meio de comunicação. 

 

3.4 Sujeitos da pesquisa em Teoria das Representações Sociais  

As representações sociais permitem a abordagem do domínio simbólico e a análise da 

interpretação que os atores dão a sua prática. Neste sentido, o indivíduo passa a ser visto como 

um elemento social e um símbolo do grupo que ele representa. 

O universo é composto por 32 enfermeiros que atuam na saúde indígena do DSEI 

Manaus. O critério de inclusão para os participantes do estudo é ser enfermeiro atuante no distrito 

em questão. 

Existe muita dificuldade em reunir todo o grupo, devido a questões logísticas. Assim, foi 

realizada uma visita no local de trabalho e, em alguns casos, no domicílio dos enfermeiros para a 

coleta de dados durante o mês de abril de 2010. Ao final foram entrevistados 17 profissionais. É 

como foi dito, a limitação para atingir o universo foi de logística, pois era necessário realizar 

mais viagens para conseguir ter acesso a todos os enfermeiros. 

3.5 Instrumentos para a coleta de dados 

Inicialmente foi realizado contato por telefone, fax e email com o presidente e 

coordenador técnico do DSEI Manaus para explicar a proposta do projeto de pesquisa. 

Posteriormente, houve contato com o coordenador técnico do DSEI Manaus para ter 

conhecimento da disponibilidade dos profissionais para agendamento da visita pela pesquisadora. 

Depois foi feito contato pessoal ou através de telefone com profissionais, divulgando o projeto de 
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pesquisa e coleta de informações quanto à disponibilidade, deslocamento para os locais de 

trabalho ou domicílio dos profissionais, dependendo da situação. 

3.6 A entrevista 

Concordando com Spink (2004), as técnicas verbais são a forma mais comum de acessar 

as representações, as quais dão voz ao entrevistado, abre as portas para o conhecimento de um 

rico material, principalmente quando se refere às práticas sociais importantes ao objeto da 

investigação e às condições de produção das representações em questão. Por isso, a entrevista 

como técnica de coleta de dados foi escolhida. 

Para Turato (2003), a entrevista é uma técnica de coleta muito importante para os estudos 

qualitativos porque permitem a obtenção de informações tanto objetivas, como dados sócio-

demográficos, por exemplo, quanto subjetivas, como opiniões, valores e comportamento. 

A entrevista não-estruturada foi guiada por um roteiro com quatro perguntas abertas, outra 

parte da entrevista foi estruturada. As questões fechadas foram realizadas com o intuito de coletar 

informações como idade, gênero, tempo de experiência na saúde indígena e estado de origem. As 

questões abertas possibilitavam o discurso espontâneo, semelhante a conversas informais, 

considerado o principal fenômeno social, que torna possível a identificação das representações 

dos indivíduos. 

Com o consentimento dos entrevistados, foi utilizado o gravador para registrar toda a 

discussão. Em seguida, foi realizada a transcrição integral dos discursos, obedecendo às 

características originais das falas dos participantes. Assim, foram transcritas hesitações, erros de 

concordância, ênfases, gírias, expressões coloquiais, repetições, dentre outros. 

Considerando que as representações sociais comportam uma figura e um significado, 

originando a construção conceitual e a figurativa, cada entrevistado foi convidado a elaborar um 

desenho que fosse relacionado ao cuidado do enfermeiro na saúde indígena (APÊNDICE C). A 

imagem difere da linguagem por ser polissêmica e ambígua, os signos estão presentes 

simultaneamente, sendo suas relações sintagmáticas espaciais e atemporais. 

A proposta de utilizar o recurso gráfico como técnica de coleta é importante para 

apreensão de uma RS, que é uma forma de expressão e comunicação entre a realidade individual 

e social dos atores, possibilitando, assim, o acesso às experiências e aos conflitos desenvolvidos 

nesses indivíduos (WINNICOTT, 1975; MIRANDA et al, 2007).   
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3.7 O roteiro 

Para a condução da entrevista, um roteiro foi elaborado previamente com questões 

estruturadas, não-estruturadas e um desenho relacionado ao cuidado da enfermagem na saúde 

indígena (APÊNDICES B e C). 

 

3.8 Diário de campo 

 A realização da coleta de dados foi permeada por desafios. O primeiro deles foi deslocar-

se do estado do Rio Grande do Norte até o Amazonas para entrevistar os enfermeiros. Uma 

viagem longa e dispendiosa. Mas extremamente gratificante, principalmente quando foi possível 

ver, da janela do avião, a imensa floresta marcada pelo Rio Amazonas (o maior do mundo). As 

viagens em busca dos enfermeiros possibilitaram a passagem pelo famoso encontro das águas 

(figura 7). É uma verdadeira poesia visual. 

 
Figura 7 – Encontro dos Rios Negro e Solimões  
Fonte: arquivo pessoal 

 

 A estadia em Manaus foi difícil, pois precisava me locomover do bairro de Cidade Nova, 

zona norte, até a FUNASA, no bairro da Glória, zona oeste, para realizar os primeiros contatos 
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pessoais com o DSEI e encontrar os profissionais que poderiam me ajudar a contatar os 

enfermeiros. O mapa da figura 8 mostra o percurso inicial. 

  

 
  Figura 8 – Mapa de Manaus mostrando o percurso da Cidade Nova (A) até o Bairro da Glória (B). 
Fonte: Google 2010. 
 
 
Como a maioria das cidades brasileiras, Manaus apresenta um transito desorganizado, que 

praticamente pára nos horários de pico. O sistema de transporte público é precário, quase sempre 

lotado. Era sofrível a ida e o retorno para o DSEI e a CASAI. Só compensava quando havia 

tempo para descer no centro e tomar um tacacá ou comer tapioca com tucumã em frente ao 

Teatro Amazonas, um dos locais mais belos da cidade. 
 

 Depois de entrevistar os enfermeiros no DSEI e na Casai, foi necessário partir para as 

cidades próximas de Manaus para aumentar a população da amostra do estudo.  Na Amazônia, 
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isso significa pegar ônibus, barco, lancha e até avião. Como não havia muitos recursos 

financeiros, deixei o avião de lado e a aventura limitou-se às terras e às águas (figura 9). 

 
Figura 9 – Porto CEASA, Manaus. 
Fonte: arquivo pessoal. 

 
 De voadeira (lancha), ônibus e lotação, fui até ao Careiro, depois Autazes e Nova Olinda 

do Norte (figuras de 9 a 12), entrevistei enfermeiro que estava em trânsito entre a aldeia e a 

cidade; enfermeiro na “beira” do rio, prestes a sair de barco em viagem de imunização; 

enfermeiro em casa aproveitando a folga; enfermeiro desanimado e desacreditado com o trabalho; 

enfermeiro querendo retornar aos seus estados de origem porque o norte já não estava 

compensando; enfermeiro empolgado, acreditando no trabalho. Enfim, foi um belo aprendizado 

passar por todas essas situações como mestranda, também pela gratificação de voltar ao antigo 

local de trabalho, reencontrar amigos, conhecer novas pessoas e rever paisagens deslumbrantes. 
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Figura 10 – Mapa mostrando percurso de Manaus (A) até o Careiro-Castanho (B). 

  Fonte: Google, 2010  
 

 
Figura 11 – Fotografia do porto do Careiro-Castanho, lancha em direção a Autazes. 

    Fonte: arquivo pessoal. 
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Figura 12: Mapa mostrando a localização de Autazes (A) em relação à Manaus. 
Fonte: Google, 2010. 

 

Admiro os enfermeiros que se aventuram nessas terras tão longínquas para prestar 

assistência aos povos indígenas, longe de suas famílias e amigos, quase sem conforto e muitas 

vezes enfrentando a precariedade do trabalho. São pessoas dignas de respeito e de atenção. 

3.9 Os caminhos para análise e discussão dos dados 

O material empírico, produzido a partir do encontro com os participantes, foi analisado 

por meio da Técnica de Análise do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) de Lefévre e Lefévre 

(2008), um instrumento que objetiva esclarecer o conjunto de individualidades semânticas que 

compõem o imaginário social. 

 O DSC é uma técnica que propõe resgatar o pensamento coletivo através da investigação 

das idéias compartilhadas pelos enfermeiros acerca do cuidado na saúde indígena. Técnica 

interessada em usar o indivíduo como veículo para acessar a matriz discursiva, a RS, agrupar os 

conceitos semelhantes e separar o que existe de diferente no pensamento das pessoas.  

 A construção do DSC consiste em analisar o material coletado, o discurso em estado 

bruto, extraindo de cada depoimento as idéias centrais e ancoragens, correspondendo às 
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respectivas expressões-chave. O processo analítico é formado por um conjunto de procedimentos 

de tabulação de dados de natureza verbal, no qual ocorre a reconstituição discursiva da RS.  

O DSC é operacionalizado com o emprego de três figuras metodológicas, a saber: 

Expressões-chave, Idéia Central e Discurso coletivo.  Segundo Lefévre e Lefévre (2008), as 

Expressões-chave (ECH) são pedaços contínuos ou descontínuos das transcrições literais que 

revelam o cerne que compõe o discurso ou a teoria subjacente; a Idéia Central (IC) é a expressão 

lingüística que revela e descreve de forma sintética, precisa e fidedigna o sentido e o tema de 

cada conjunto homogêneo de ECH; e Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) é a agregação de 

partes isoladas dos depoimentos com o intuito de formar um todo discursivo coerente, redigido na 

primeira pessoa do singular e composto pela ECH que têm a mesma IC ou AC. 

 

Nesse estudo, seguiram-se os seguintes passos:  

1. Escolha das expressões-chave dos discursos; 

2. Identificação das idéias centrais das expressões-chave; 

3. Seleção das idéias-central semelhantes e complementares; 

4. Agrupamento das expressões-chave das idéias centrais para compor o DSC. 

 

Conforme Lefévre e Lefévre (2008), os discursos possibilitam a visualização da RS no 

modo como os indivíduos pensam. Resultando, assim, em um painel de discursos de sujeitos 

coletivos para sugerir a fala. Tanto para o senso comum como para o pesquisador, o sujeito que 

emite uma opinião é o falante individual do “eu” ou falante coletivo do “nós”, vistos como único 

sujeito natural do discurso de opinião. 

Portanto, as RS são fabricadas em um ambiente social concreto, onde os atores precisam 

situar-se para então ajustar-se, conduzir-se, dominar e enfrentar os problemas que surgem 

(SOBREIRA, 2009).  

 



4 MONTANDO O QUEBRA-CABEÇA DAS REPRESENTAÇÕES 
SOCIAIS DO CUIDADO TRANSCULTURAL NA SAÚDE INDÍGENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Só a antropofagia nos une. Socialmente. 
Economicamente. Filosoficamente.” 

Oswald de Andrade. 
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4. Montando o quebra-cabeça das RS do cuidado transcultural na Saúde Indígena 

4.1 Caracterizando os personagens do estudo 

 

As RS da prática do cuidado transcultural na saúde indígena que serão apresentadas 

foram construídas na história dos atores, em suas relações laborais, grupais e intergrupais, em 

meio a sentimentos, necessidades, valores, normas, atitudes, estereótipos, imagens, demandas 

e interesses os quais tomaram forma nos discursos proferidos. Deste conjunto faz parte a 

formação recebida e a experiência real de trabalho de cada indivíduo. 

O DSEI Manaus possui 32 enfermeiros atuantes nas aldeias indígenas, na CASAI e na 

própria sede da FUNASA, todos lidam diretamente com a saúde indígena. O enfermeiro 

realiza um trabalho tido como fundamental para o andamento dos programas de saúde nas 

áreas indígenas. Foram entrevistados 17 profissionais, predominando o gênero feminino com 

14 sujeitos.  

A predominância do sexo feminino relaciona-se ao percurso histórico da enfermagem, 

que ocorreu entrelaçada com o feminino. O prolongamento das atividades desempenhadas por 

mulheres junto a crianças, idosos e doentes, confunde-se com os traços femininos da dádiva e 

do sacrifício, quando o cuidado era desempenhado por religiosas (SENOTIER, 1992). A 

própria Florence Nightingale (2009), pioneira da enfermagem, declarou que toda mulher era 

uma enfermeira. 

Atualmente, no cenário nacional, a enfermagem continua sendo uma profissão 

predominantemente feminina, constituída por mulheres nos níveis de atuação e qualificação 

universitária (LOPES; LEAL, 2005). No entanto, o ingresso masculino na profissão mantém-

se estável com cerca de 10% das vagas de ensino preenchidas por homens. 

Quanto ao estado de origem dos entrevistados, 65% eram da região Norte. Esse dado 

corrobora com o último censo realizado no país, onde o Norte está deixando de ser um grande 

pólo ativo de migração (IBGE, 2000). Outro fator que pode ter influenciado essa porcentagem 

é a saturação de profissionais da área de enfermagem, decorrente do aumento de faculdades 

particulares na região. 

O tempo de experiência no trabalho da saúde indígena destes profissionais confirma a 

alta rotatividade destes na área (LANGDON, 2007). Conforme quadro 1. 
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Quadro 1- Dados sócio demográficos dos entrevistados. 

 
Enfermeiros (n) 

20-25 4 
26-30 5 
31-35 4 
36-40 1 
41-45 2 
>46 1 

Faixa etária 

Total 17 
Feminino 14 
Masculino 3 Sexo 

Total 17 
Norte 11 

Sudeste 5 
Nordeste 1 

   Regiões de origem 

Total 17 
01 – 24m 8 
25 – 48m 6 

49 – 120m 2 
>120m 1 

Tempo de experiência 

       Total 17 
 

Durante as entrevistas, os participantes escolheram personagens do folclore indígena 

como codinomes. Uma forma de homenagear a cultura da região que considero a mais 

enigmática do Brasil. Enigmática por abrigar a maior parte das populações nativas e desafiar-

nos a compreender o mistério da vida dos índios e suas sociedades.  

O termo folclore tem origem anglo-saxônica e significa saber ou conhecimento 

popular. De acordo com Tejo (2008) o folclore pode ser definido como a expressão da cultura 

de um povo através de mitos, músicas, danças, lendas, alimentação, história oral, sátiras, 

provérbios, costumes, superstições, dentre outros. A expressão dessas tradições deve ser 

assimilada, ampliada e valorizada por um grupo com senso próprio de identidade. Nas 

palavras de Patativa do Assaré, folclore: 

 
[...] é superstição/O medo que você tem do canto do corujão [...] é aquele 
instrumento para o seu divertimento que chamamos birimbau/  É também a 
brincadeira, ritmada e prazenteira chamada Maneiro-pau/ É estória de alma penada, 
de lubisome e caipora/ Preste atenção e decore,  pois, com certeza, folclore, ainda 
posso dizer Que é aquele búzio de osso Que você põe no pescoço do filho pra não 
morrer  (ASSARÉ, 1978). 
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A compreensão dos povos indígenas perpassa o conhecimento das inúmeras lendas e 

mitos que fazem parte da cultura desses povos. Como descreve o poeta Loureiro, o homem da 

Amazônia realiza uma conversão estetizante da realidade em signos. E, esta conversão 

intervém nas relações sociais. 

Para compreender alguns dos mitos e lendas do folclore indígenas, tomamos por base 

a obra de Câmara Cascudo, Macunaíma de Mário de Andrade e outros artigos para dar 

suporte na escolha dos personagens que nomeiam os participantes deste estudo. Os 

personagens e seu significado estão no quadro 2. 
Quadro 2 – Imagens e significados atribuídos aos sujeitos – Boiúna, Boto, Caipora, Ci, Curupira, Tupi-Guarani, 
Iara, Macunaíma, Mara, Mani, Mapinguari, Maria Caninana, Matinta Pereira, Muiraquitã, Uirapuru e Cobra 
Norato 

 

Boiúna (cobra grande, sucuri) 
 
O mito da Boiúna fala de uma serpente de grandes 
proporções que habita o fundo de rios, lagos e 
igarapés. Possuí um corpo tão brilhante que é capaz 
de refletir a lua. Engole pessoas. Chegou a 
engravidar uma cunhã virgem (índia) que deu à luz a 
gêmeos: Maria Caninana e Norato. 

 

 
Boto 

 
Conhecido como golfinho de água doce, nativo da 
Amazônia é personagem de várias lendas. Dizem que 
ele costuma perseguir as mulheres que viajam pelos 
rios ou igarapés, tentando até virar a canoa em que 
elas se encontram. Tais investidas se acentuam 
quando a mulher está grávida. Também, transforma-
se em um belo rapaz vestido de branco e usando 
chapéu, percorre vários povoados, freqüenta festas, 
seduz e engravida moças.  
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Caipora (morador da mata) 
 
Possui as feições de um índio anão, de pele escura 
que cavalga um porco-espinho, usa armas 
proporcionais ao seu tamanho. Dizem que é doido 
por fumo. Habita o tronco das árvores carcomidas e 
atraí as crianças perdidas na floresta.   
 

 

 

 
Ci ou Cy (mãe do mato) 

 
É a força feminina, a mãe que originou todas as 
coisas, entidades e forças. 

 

 
Curupira (currupira) 

 
É um menino de aproximadamente sete anos, com o 
corpo coberto por longos pelos e tem os pés virados 
para trás. É o mais vivo dos duendes da floresta 
tropical; vigia árvores, dirige manadas de porcos do 
mato, veados e pacas, assobia estridentemente.  
Desorienta aqueles que caçam por prazer, fazendo-os 
perderem-se na floresta; em contrapartida, ajuda aos 
que caçam por necessidade. 
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Tupi e Guaraní 

 
Reza a lenda que dois irmãos, chamados Tupi e 
Guarani, viajando sobre o mar, escolheram morar o 
povoar o Brasil. Mas um papagaio linguarudo fez 
nascer discórdia entre as mulheres dos dois irmãos, 
surgindo a desavença que culminou com a separação. 
Tupi ficou na terra, enquanto Guarani e sua família 
emigraram para a região de La Plata (Óleo sobre tela 
de Vansantus). 

 

 
Iara (mão d’água) 

 
É a Vênus amazônica, uma ninfa de corpo 
deslumbrante e voz irresistível. Dona de uma voz 
melodiosa, seu canto é capaz enfeitiçar a todos que o 
ouvem, arrastando-os em sua direção até o fundo do 
mar. Ela é responsável pelo desaparecimento 
misterioso de alguns curumins. 

 

 
Macunaíma 

 
É um enviado do céu. Um misto de deus e herói 
lendário do extremo norte da Amazônia. Converteu 
troncos de madeira em gente e bicho. Personagem 
principal da obra de Mário de Andrade. 
(Tarsila do Amaral. O batizado de Macunaíma, 1956. 
Óleo sobre tela) 
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Mara 

 
Era uma jovem índia, filha de um cacique. Em uma 
noite, sonhou com um jovem loiro e belo que descia 
da Lua e dizia que a amava. Depois de conquistá-la, 
desapareceu de seus sonhos. Depois de um tempo, 
Mara percebeu que estava grávida. Para surpresa de 
todos, nasceu uma menina de pele muito branca e 
cabelos claros que se chamou Mani. 

 

 
Mani 

 
Quando nasceu tornando-se a alegria de Mara, sua 
mãe, e família. Mas aos três anos de idade, morreu 
de repente. Em desespero a mãe resolve enterrá-la na 
entrada da sua maloca. Todos os dias ela ia chorar no 
túmulo da cunhatã (menina), até que da terra 
molhada pelas lágrimas de Mara brotou uma planta 
com raízes brancas e saborosas que os índios 
chamaram de manioca (mandioca) 

 

 
Mapinguari (O monstro da Amazônia) 

 
É um macaco gigante, peludo como o porco-espinho, 
com pelos de aço; tem um olho só no meio da testa e 
uma bocarra vertical que desce até o umbigo. Dono 
de uma gargalhada estridente que ecoa nas matas e 
nos igarapés, amedrontando aos que a ouvem. 
Movimenta-se na floresta sem fazer ruídos e seu 
alimento preferido é a cabeça das vítimas. 
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Maria Caninana 

 
Filha da Boiúna com uma índia era gêmea de Norato, 
tinha forma de serpente escura e fazia muitas 
malvadezas. Afundava embarcações, matava os 
náufragos, atacava pescadores, e feria os peixes 
pequenos. Nunca procurou a mãe. Até que um dia a 
cobra Norato decidiu matá-la para deter a sua 
violência.  

 

 
Matinta Pereira (ou Saci Pererê) 

 
Existem muitas informações diferentes quanto a esta 
entidade. É uma ave considerada de mau agouro, 
para alguns os pajés se transformam nesse pássaro 
para se transportarem de um lugar para outro e 
exercerem suas vinganças. Mas no norte acredita-se 
que ele tem a imagem de um curumim negro que 
anda numa única perna, tem os cabelos vermelhos e 
usa cachimbo. 

 

 
Muiraquitã 

 
É um dos amuletos mais importantes, confere poder, 
riqueza e sorte no amor aos que a possuem. A forma 
mais conhecida é a de uma rã. A jóia funcionava 
como um salvo-conduto para os guerreiros que 
mantinham relações sexuais com as Amazonas e 
tinham livre acesso às aldeias. Segundo a lenda, as 
guerreiras mergulhavam num lago para apanharem 
as pedras verdes ainda moles que vinham na forma 
de animais. As pedras solidificavam-se quando 
entravam em contato com o ar. 
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Uirapuru 

 
Um pequeno pássaro típico da Amazônia. Acredita-
se que é um deus que se transforma em pássaro e 
anda rodeado de outros pássaros. Possui um canto 
magnífico que é capaz de silenciar todos os outros 
pássaros em reverência. É considerado um forte 
amuleto que atraí sorte no amor. 
 

 

 
Cobra Norato (Honorato) 

 
Gêmeo de Maria Caninana. Por ter nascido cobra, 
não podia viver em terra. Era um jovem encantado, a 
noite saia do encanto e transforma-se em gente e 
freqüenta festas, dança, namora e antes que o último 
galo cante, ele veste sua pele de cobra e volta para o 
rio. Salvou muitos de morrerem afogados; venceu 
peixes grandes e ferozes. O desencanto poderia ser 
desfeito se algum amigo encontrasse a cobra 
dormindo como morta, sacudir três pingos de leite de 
mulher na boca e dar uma cutilada de ferro virgem 
na cabeça da cobra. 
 

 

 

Com o intuito de compreender as RS fundamentou-se a elaboração do DSC na 

reconstrução, a partir de recortes de discursos individuais para “montar’’ uma dada figura que 

é a RS do cuidado transcultural na saúde indígena. 

Considerando a recomendação dos autores serão apresentados fragmentos produzidos 

nas entrevistas com os enfermeiros deste estudo. A partir da extensiva análise e 

procedimentos metodológicos foi possível construir os discursos coletivos pautados nas 

expressões-chave (ECH). A partir do mapeamento dessas ECH agrupadas, foi possível 

identificar cinco categorias dentro das perguntas principais: 
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1) Cultura; 

2) Dificuldades; 

3) Motivação; 

4) Rito de passagem; 

5) Preconceito. 

 

Em um segundo momento foi realizado a análise das imagens realizadas pelos 

enfermeiros. De acordo com Penn (2008), este tipo de estudo acontece conforme uma 

dissecção seguida pela reconstrução da imagem, explicitando os conhecimentos culturais 

importantes para a compreensão do desenho. Existem várias maneiras de apresentar os 

resultados da análise de imagens. Neste estudo, adotam-se os infográficos seguidos de análise 

discursiva, conforme modelo proposto por Penn (2008). 

O modelo adotado é constituído por quatro colunas: imagem, o desenho feito pelo enfermeiro; 

denotação, descrição; sintagma, equivalência e; conotação, sentido atribuído. Os dados 

analisados são apresentados em quadros, infográficos, e figuras para compreensão dos 

conceitos. 

 Da análise dos discursos foi possível perceber que os aspectos culturais, tanto do 

profissional como do indígena interagem e repercutem no cuidado do enfermeiro e na 

aceitação do cuidado prescrito. Considerando que o aspecto cultural esteve imbuído em 

praticamente todos os discursos, iniciaremos com a análise da categoria Cultura e conflito 

cultural. 

 

4.2 Categorias 

4.2.1 Cultura 

O indígena e seu mundo são percebidos e processados de acordo com a lente cultural 

dos enfermeiros, o que pode causar alguns estranhamentos e dificuldades de adaptação, 

principalmente nos primeiros contatos. Esta fase inicial, onde o indivíduo toma a própria 

cultura por base para julgar e analisar o mundo é chamada de etnocentrismo. As falas a seguir 

mostram a percepção dos enfermeiros quanto às diferenças culturais: 
Quando fala em saúde indígena penso em diferença cultural... (Mani.) 
 
[...] aprendendo a lidar com o diferente, com o inusitado [...] quando agente 
trabalha com o não-indígena, a coisa é mais fácil. (Caipora). 
 
Diferencial. Em relação à cultura, a origem deles. Porque é bem diferente do 
branco [...] muitos profissionais pela minha experiência, não conseguem ter um 
bom trabalho porque querem igualar o índio ao branco [...] E todo o viver dele 
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(indígena) depende da vida que ele tem, e essa vida não é igual a do branco 
(Guarani). 

 
 

 Concordando com Moscovici (1978), o indivíduo que passa de uma cultura para outra 

costuma dividir o mundo em zonas onde as informações circulantes são julgadas como “boa” 

ou “má”. Os enfermeiros rotulam essas novas informações para introduzir-se em um mundo 

diferente. Nos discursos é possível rotular duas categorias: “índio” e “branco”, que são 

opostos e deve conviver no mesmo espaço.  

A assimilação desses novos conceitos vai determinar o sucesso ou a derrota do 

enfermeiro na saúde indígena. O trabalho de representar é essencial em atenuar as estranhezas 

iniciais e ajudar o enfermeiro a situar-se melhor no novo universo. 

 
O mais difícil de trabalhar com a saúde indígena é a questão associar a sua cultura, 
o seu modo de ver as coisas. Ceder com relação ao modo deles [indígenas] ver à 
coisa, a cultura deles (Boiuna). 
 

 
 A fala de Boiuna nos remete as RS, onde a cultura diferente daquela do enfermeiro, 

causa um desequilíbrio inicial que desloca as informações da nova cultura para o interior de 

um conteúdo corrente, fazendo assim, que as novas informações penetrem no interior do 

universo do enfermeiro. 

 Percebe-se que o etnocentrismo presente no discurso de Boiuna foi importante para o 

desenvolvimento da sensibilidade cultural porque ela consciente dos valores da sua cultura 

conseguiu incorporar a visão de mundo da outra cultura. Tal processo foi denominado por 

Milstein (2005) de etnorelativismo cultural. 

 No conceito utilizado por Helman (2009), cultura é vista como o conjunto de normas 

transmitidas entre gerações, funcionando como lentes que determinam o modo como os 

indivíduos percebem o mundo aprendendo a conviver nele.  O enfermeiro na saúde indígena 

deve reconhecer de imediato essa estrutura para compreender os indígenas: 

 
[...] alguns deles [indígenas] ainda têm suas crenças, têm o seu conhecimento 
tradicional. Em que ele faz seu percurso nesses conhecimentos (Mapinguari). 

A cultura é diferente da nossa, os rituais, a língua, o comportamento, as 
patologias... (Iara). 

 

O ambiente descrito por Mapinguari e Iara é denominado por Leininger (2002) de 

situação transcultural. Onde o enfermeiro é responsável por cuidar de um cliente que fala 
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outro idioma, veste-se diversamente e age de modo estranho. O primeiro passo importante 

para o enfermeiro no contexto indígena é reconhecer os elementos de cada cultura para 

melhor compreender as regras e valores presentes naquela sociedade. Depois, convergir 

cultura e cuidado para prover novos modos de compreensão e dar assistência a esses 

indivíduos de diferentes estilos de vida.  

[Dificuldade com] a diferença cultural, a lidar com as pessoas, e eles entenderem o 
que você tá falando (Boto). 
 
[...] dificuldade em tratar e entender pela questão do idioma étnico. Dentro da Casa 
de Apoio [CASAI] a dificuldade é devida a questão de várias etnias com 
comportamentos, culturas e idioma étnico diferente. Isso faz com que dificulte muito 
a aproximação entre o profissional de saúde e o indígena, fazendo com que às vezes 
nós tenhamos até uma conduta errada (Iara). 
 
A dificuldade é muito grande pela aceitação da comunidade, do povo indígena, pela 
parte do idioma também, que muitas vezes a gente não entende. Tem que ter uma 
pessoa que fique traduzindo pra a gente. E, muitas vezes a gente não tem segurança 
se ele está traduzindo o certo [...] Às vezes eu fazia palestras, e sentia muita 
dificuldade porque eu tinha que passar para o agente de saúde, e o agente de saúde 
tinha que passar para a comunidade. Mas, o que ele passava para a comunidade eu 
não sabia se era o sentido que eu queria que ele passasse. Então, a dificuldade já 
pega aí, entendeu? (Caipora).  
 

  

O idioma, elemento presente em vários discursos, constitui-se em barreira para o 

cuidado de enfermagem. Boto, Iara e Caipora exprimem dificuldades de prestar assistência de 

enfermagem ao indivíduo que fala outro idioma, fenômeno muito comum naquela região 

devido a diversidade de dialetos. A dificuldade de interação profissional devido a essa 

barreira de idioma está associada com baixos níveis de educação em saúde, conflitos no 

relacionamento interpessoal e insatisfação do paciente (NGO-METZGE et al., 2007). 

O enfermeiro expressa a dificuldade em obter aceitação da comunidade devido às 

diferenças culturais, onde impera a incerteza da prestação do cuidado congruente com a 

cultura desses indivíduos. Também, pode existir insegurança quanto à fidedignidade das 

palavras do tradutor, expresso por Caipora. Geralmente, nas comunidades que falam o idioma 

étnico, o AIS que for bilíngüe assume o papel de tradutor, tornando-se o único elo entre o 

enfermeiro e a comunidade. 

A dificuldade de Caipora quanto à insegurança na tradução, é a mesma de outros 

enfermeiros de um estudo sobre competência cultural (STARR; WALLACE, 2009), onde 

30% dos entrevistados afirmaram que a barreira da linguagem contribui para a incapacidade 

de prover o cuidado culturalmente competente, os enfermeiros do mesmo estudo ainda 

reforçaram as mesmas dificuldades com o uso de intérpretes. 
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A pesquisa de Ngo-Metzege et al. (2007) mostra que pacientes ao receberem as 

orientações de cuidado através de um intérprete têm o dobro de possibilidade de classificar o 

cuidador como regular ou ruim quando comparado com pacientes com a mesma língua que o 

profissional. Assim, o enfermeiro que precisa de um intérprete deve ultrapassar mais esta 

barreira para ser bem aceito na comunidade. 

Apesar das dificuldades com o uso do intérprete, ele é imprescindível na prescrição 

dos cuidados de enfermagem porque permite que aconteça a educação e orientações em 

saúde. A ausência do intérprete limitaria a interação entre enfermeiro e paciente 

impossibilitando/dificultando as orientações de enfermagem e as questões de promoção à 

saúde.  

 Depois que o enfermeiro assimila os elementos da nova cultura, ele passa a adaptar-se 

e integrar-se ao novo universo, aliando a sua prática ao sistema de cuidados de saúde local: 

 
É a questão até do cuidado tradicional.  A gente sempre tenta fazer esse trabalho 
em conjunto [...] esse é um ponto positivo dentro da saúde indígena (Ci). 
 
[...] gosto muito de trabalhar com as ervas. Quero ter mais conhecimento a respeito 
disso e gosto muito de trabalhar com a questão da pajelança, tive boas 
experiências, vi a realidade dentro da cultura deles, isso contribuiu muito. (Boiuna). 

 

 Kleinman (1980) chama atenção para uma abordagem holística sobre o modo que as 

sociedades respondem às doenças, o sistema de saúde local. Ci e Boiuna procuram interagir e 

trabalhar de acordo com a finalidade de satisfazer as necessidades da comunidade indígena. A 

atitude dos enfermeiros reflete uma abordagem colaborativa com a medicina tradicional. 

 De acordo com a OMS (WHO, 2000, p. 1): 

 
Medicina tradicional é a soma de conhecimentos, habilidades e práticas baseadas em 
teoria, crenças e experiências indígenas de diferentes culturas, explicáveis ou não, 
usados na manutenção da saúde, bem como na prevenção, diagnóstico, melhora ou 
tratamento de doença física e mental. 
 

 
 Sabe-se que as práticas da medicina tradicional indígena são milenares, o uso de ritos 

e medicamentos naturais atravessou anos de aprimoramento de técnicas. Apesar de não 

resolver todos os problemas de saúde, esse saber não pode ser negado. 

O uso dos conhecimentos dessas práticas é essencial para o desenvolvimento de 

estratégias que podem melhorar o acesso e a qualidade do cuidado aos povos indígenas. A 

pajelança citada por Boiuna é outra prática ainda presente nas comunidades indígenas. O 

conhecimento do sistema de saúde local é imperativo nas comunidades indígenas, pois no 
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geral, as doenças têm origem em fatores naturais ou ataques de espíritos ou feitiçarias. 

Consequentemente, a causa da doença determinará o modo de tratamento. 

 As pessoas comuns podem tratar alguns tipos de doenças, mas aquelas causadas por 

ataques de espíritos são tratadas apenas pelos pajés ou xamãs. O xamã é um curandeiro, 

homem ou mulher, que faz a mediação entre os mundos material e espiritual com a intenção 

de beneficiar os membros da sua comunidade. Eles têm poder suficiente para salvar vítimas 

de feitiçaria, expulsar os espíritos de animais ou retirar parte de animais do corpo do doente, 

livrar do castigo da quebra de algum tabu, perda da alma (LANGDON, 1988; SANTOS; 

COIMBRA JUNIOR, 1994; CAPRA, 2006). 

 O enfermeiro, apesar do seu conhecimento técnico-científico é enquadrado na 

categoria de pessoas comuns, logo, certas doenças não podem ser assistidas por ele. Nesse 

contexto, não se pode competir com o xamã. Recomenda-se fazer como os enfermeiros Ci e 

Boiuna, alternar e complementar os conhecimentos biomédicos com a medicina tradicional 

através do compartilhamento de informações e solicitação de assistência dos pajés. 

 Langdon (1988) afirma que os xamãs têm um papel muito importante na manutenção 

da cultura indígena oferecendo alívio psicológico através dos ritos de cura. Atuação que 

exerce um efeito maior que o modelo científico por considerar a significação da doença e a 

vida espiritual do paciente. Os dois modelos podem conviver no mesmo ambiente 

principalmente quando existir respeito mútuo. 

 Pacientes e enfermeiros são componentes básicos do sistema de cuidados em saúde, e 

também, são impregnados por determinadas configurações cultural de significados e 

interações pessoais. O processo doença e cura também fazem parte desse sistema. Todos esses 

elementos são articulados como experiências e atividades constituídas culturalmente. Atentar 

para esse sistema significa compreender o modo como os indivíduos reagem às doenças, 

como eles percebem, classificam, explicam e tratam a doença. 

 Para Kleinman (1980) o sistema de cuidado em saúde inclui crenças pessoais e 

padrões de comportamento que são influenciados por regras culturais. A assimilação desse 

sistema é fundamental para o cuidado na saúde indígena, caso contrário, haverá 

desentendimentos de ambas as partes. 

 A seguir, os discursos de Mapinguari trazem o conflito do modelo biomédico com a 

origem e o tratamento das doenças do modelo tradicional. A dificuldade em situar-se e 

conciliar os diferentes conceitos de saúde e doença gera insatisfação e até sentimento de 

incapacidade no profissional: 
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O entendimento [indígena] que se a criança parar de comer, a diarréia vai acabar. 
Mas é o contrário, ela fica mais debilitada e vai à morte [...] Tinha casos ainda de 
tétano em criança. Então, o tétano não era ligado ao tétano, era ligado a um 
espírito que vinha na caça, na alimentação [...] Como é que vai fazer a informação 
para uma gestante, como você trabalhar com a informação de que é um vírus? É 
uma cepa de um vírus? É uma bactéria. Era uma coisa, assim, que me causava 
conflito, ter que explicar isso. Que as crianças poderiam morrer se elas não 
tomassem a vacina contra o tétano (Mapinguari). 
 
Eu poderia te contar o exemplo de uma criança Pirahã que está picada de cobra 
[...] Quando descobrimos isso, estávamos em área, mas não na aldeia que 
aconteceu. Nós chegamos lá, conversamos, vimos que a criança precisava ser 
removida. O que aconteceu? Eles não aceitaram que eu atendesse essa criança e 
nem deixaram que eu medicasse porque eles já estavam usando o medicamento da 
aldeia (Tupi). 

 

Nesse contexto o enfermeiro que adotar uma conduta culturalmente inadequada 

origina uma série de problemas éticos com resultados muitas vezes destrutivos. Sobretudo, 

quando o sistema de classificação de doenças adotado pelo enfermeiro é extremamente 

biomédico e frágil em considerar as questões culturais. 

O modelo Sunrise de Leninger para o cuidado transcultural é indicado para acomodar 

ou negociar as tomadas de decisão para o cuidado do paciente. Tentar ressignificar a origem 

de algumas doenças de acordo com as crenças místicas relacionando-as ao modelo biológico. 

No caso da criança picada por uma cobra, a enfermeira poderia investigar os possíveis 

motivos para a permanência da família na aldeia, negociar a ida da criança com toda a família 

para o hospital mais próximo como um modo de complementar o tratamento tradicional já 

inicializado; ou simplesmente respeitar o direito de escolha da família, pois se trata de uma 

questão cultural.   

Louzada e Lopes Neto (2010) abordam uma tentativa interessante de minimizar o 

problema da barreira cultural no Alto do Rio Negro, Amazonas. Uma parceria do Instituto 

Sócio Ambiental (ISA) com o Ministério da Educação propõe a inclusão do profissional de 

saúde na política de educação escolar, abordando questões relacionadas à saúde em cartilhas e 

folhetos. Um modo de solidificar as relações desses profissionais com a comunidade, 

atendendo aos anseios da comunidade. 

 No entanto, foi percebido nos discursos que existe certa sensibilidade cultural por 

parte dos enfermeiros, mas alguns têm insegurança em atuar em uma cultura tão diversa, 

insegurança que leva a conflitos e choques culturais: 

 
Conflito no sentido que você tá conflitando com a cultura deles, tá invadindo, no 
caso, uma cultura e, nem sempre eles entendem o seu lado profissional (Uirapuru). 
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A gente tem que ter muito cuidado, a gente deve aprender a lidar com o povo, que 
muitas vezes, dependendo da forma como você os trata e impõe o seu cuidado a 
eles; daí você é aceita ou não na comunidade. Então, automaticamente ele aceita o 
seu trabalho ou não. Quando você vai com autoridade, autoritarismo, eles não 
gostam. Eles fazem um documento e mandam tirar todo mundo (Caipora). 
 

 

 Com base nos entrevistados, a compreensão e a paciência são ferramentas 

fundamentais no cuidado aos povos indígenas. Paciência para lidar com os pacientes, escutá-

los para compreendê-los e finalmente negociar as condutas em congruência com a cultura dos 

pacientes. 

 Outro fator presente nos discursos foi relacionado a conflitos entre algumas etnias, 

onde o enfermeiro assume uma posição crítica e delicada diante da comunidade indígena e 

diante dos seus próprios princípios éticos: 

 
Então, no caso daqui do meu trabalho há uma grande disputa entre eles [indígena]. 
E eles acham que essa disputa de poder deve envolver a equipe de saúde, 
principalmente o enfermeiro. Então, isso dificulta muito, porque eles têm as brigas 
internas, deles nas aldeias; pra ser tuchaua, conselheiro de saúde, ou distrital. E 
eles sempre envolvem muito o enfermeiro nisso, e, se você não apóia você acaba 
sendo prejudicado no seu trabalho por causa disso (Uirapuru). 
 
...Lidar com lideranças que querem impor autoridade querem impor sua autoridade 
de chefe de tuchau. Então torna isso difícil (Caipora). 
 
Existe uma política perversa também. Quanto mais se é prestigiado enquanto 
representante de uma comunidade, mais se impede o acesso daqueles que estão na 
aldeia para se beneficiar também dessa política. Então você vai encontrar povos 
que somente algumas etnias têm acesso a educação, enquanto que as outras etnias, 
elas estão desprovidas de qualquer escola indígena. Tem muito interesse, mas é por 
questões étnica, dentro de um determinado grupo, territorial; algumas etnias, elas 
tem supremacia, então elas impedem o acesso de outras também; nessa mesma 
assistência (Mapinguari). 
 

 

 Nesses discursos aparece um dilema para o enfermeiro, assistir a todos de modo 

igualitário e correr o risco de ter problemas com a liderança que proibiu a assistência? Ou 

cumprir a ordem do tuchaua, ou cacique (liderança política) e violar um dos princípios éticos 

da sua profissão?  

 O enfermeiro deve respeitar ao máximo os direitos humanos, bem como permanecer 

atento as práticas culturais antiéticas e decisões ilegais, acima de tudo, ele deve respeitar as 

necessidades humanas básicas. Para exercer tal atitude o enfermeiro deve tentar compreender 

as raízes do conflito e deixar claro que o seu compromisso é com a saúde de todos, e isso 

independe da etnia. Entende-se que o posicionamento do profissional nessa situação é 
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delicado, o que exige apoio e orientação das instituições responsável pelo recrutamento desses 

enfermeiros. 

 No contexto apresentado, o enfermeiro deve apropriar-se do discurso tradicional ou 

científico para subsidiar as suas práticas, realizando relações congruentes com o saber 

biomédico e adaptando-se as necessidades da sociedade indígena. Deste modo, essas 

produções sociais orientam as condutas e as interações comunicativas entre enfermeiros e 

indígenas. 

 Após os aspectos culturais que influenciam o cuidado do enfermeiro, outra categoria 

que também permeou a fala de todos os profissionais envolvidos foi o que denominamos de 

crise na saúde. 

  

4.2.2 Dificuldades 

A teoria da RS é um instrumento útil para compreender as práticas coletivas. A 

percepção da realidade presente nas representações está embasada no indivíduo que a possui, 

regendo o seu modo de relacionar-se com o objeto da sua representação (ABRIC, 2001). Isso 

ajuda a entender como os indivíduos interagem com certos fenômenos sociais. 

A crise na saúde indígena foi uma categoria que também permeou o discurso de todos 

os enfermeiros. De acordo com os entrevistados, a crise estende-se desde a formação 

acadêmica até as instituições que recrutam enfermeiros para a prestação do cuidado na saúde 

indígena.   
Nós não somos preparados, não saímos da graduação para tratar índio. Saímos 
para tratar branco dentro do hospital. Nós não somos preparados para cuidar de 
índio. Saúde indígena? Nós não somos preparados para isso. E muito menos dentro 
de aldeia, dentro da Casa de Apoio do Índio. Então isso faz com que agente tenha 
dificuldade, isso influencia muito nessa proximidade entre profissional de saúde e 
indígena (Iara). 
 
É preparação [...] Uma capacitação que geralmente todos os enfermeiros deveriam 
ter, mas nem todos têm. (Guarani). 
 

A fala de Iara reforça a idéia de que a formação acadêmica ainda enfatiza o modelo 

biomédico e hospitalocêntrico. Alguns pesquisadores geralmente discutem a deficiência da 

abordagem social e cultural no modelo biomédico, onde as doenças são vistas como 

resultados do de problemas físico e de fatores ambientais (SAETHRE, 2007). 

Esta deficiência na formação do enfermeiro é um entrave no percurso deste 

profissional na saúde indígena.  Dificulta o prestação do cuidado e o relacionamento 

interpessoal com os pacientes. A formação e capacitação específica para o atendimento 

transcultural como relataram Iara e Guarani, são importantes para desenvolver a competência 
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cultural, assim, o enfermeiro poderá lançar mão de diversos modelos para extrair informações 

sobre o paciente e avaliar racionalmente as questões tradicionais e conceitos não biológicos 

dos sintomas das doenças. 

Concordando com Kagawa-Singer e Kassim-Lakha (2003) uma abordagem holística 

do paciente promove informações que determinam o significado das doenças, o impacto do 

adoecer sobre o paciente e sua rede familiar, bem como as estratégias de enfrentamento. 

Facilitando, assim, uma aproximação com o indígena e permitindo que o profissional consiga 

executar o processo de enfermagem. 

O despreparo nos cursos de nível superior e a falta de um treinamento introdutório 

apenas reforçam a necessidade da realização de um treinamento para capacitar os 

profissionais que ingressam na saúde indígena: 

 
Todo profissional antes de entrar pra área indígena deveria ter um curso de 15 dias 
incluindo antropologia, para ter idéia do que é saúde indígena, estudar 
antropologia indígena [...] Para ter uma base de como se comportar em área 
indígena. (Norato). 
 
Que se faça, primeiramente, um curso introdutório. Eu sei que a prática é muito 
diferente da teoria. Mas a equipe que coordena um enfermeiro dentro de área, antes 
de mandar o enfermeiro, o técnico ou qualquer outro profissional dentro de área; 
treine esse profissional, faça-o entender a saúde indígena, antes de ele entrar em 
área. Pois, o profissional sente muita dificuldade em captar todo esse diferencial no 
início. (Caipora). 
 
[...] Acho que treinamento, saber um pouquinho da história das etnias, da origem. 
Seria mais proveitoso do que entrar e trabalhar assim [...] (Guarani). 

[...] Em primeiro lugar temos que conhecer um pouco do que é saúde indígena. 
Porque é muito complicado entrar em uma área indígena sem ter nenhum 
conhecimento sobre como é, como funciona a questão da saúde [...] Não só da 
saúde, mas de uma maneira geral: como eles vivem, como se vestem, qual a 
alimentação que eles preferem. (Mani).  
 
Não tem um treinamento, não tem uma capacitação, orientação, não tem nada. 
Quem entra na saúde indígena, não conhece a realidade, não sabe como eles são 
não tem idéia de nada [...] (Uirapuru).  
 

A fala dos entrevistados mostra uma necessidade fundamental para o sucesso no 

cuidado com indígenas, a capacitação do profissional antes dele entrar em área indígena. 

Pelos depoimentos, essa seria a saída mais lógica para a melhoria do atendimento do 

enfermeiro. 

A capacitação de recursos humanos foi apontada como prioridade pela FUNASA 

(2002) por ser um instrumento importante na acomodação das ações dos profissionais e dos 

serviços de saúde do SUS às especificidades da cultura dos povos indígenas. O depoimento 
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dos entrevistados mostra a urgência na implementação desta capacitação para todos os 

profissionais que entrarem na saúde indígena. 

Ito et al (2006) relata que historicamente o ensino nas escolas de enfermagem foram 

pautados de acordo com as exigências de um mercado caracterizado pela atenção privada, 

curativa e hospitalocêntrica.   Neste sentido encontra-se um grande desafio na formação do 

enfermeiro, o de superar as determinações da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e das Novas 

Diretrizes Curriculares que preconiza a formação de profissionais que extrapolem o domínio 

teórico-prático exigido pelo mercado de trabalho para a inserção e valorização desse 

profissional no mundo do trabalho. 

Ainda de acordo com Ito et al (2006) o cumprimento das exigências da LDB e das 

Novas Diretrizes Curriculares proporcionará a formação de profissionais críticos e reflexivos 

com importante participação na resolução de problemas de saúde das diversas populações. 

Logo, um bom embasamento teórico-prático dos enfermeiros da saúde indígena poderia ser 

um instrumento importante para o processo de cuidado.  Os requisitos exigidos pela LDB e 

Novas Diretrizes Curriculares poderiam instrumentalizar o profissional a romper com o 

paradigma vigente de mercado, um paradigma que estabelece contratos de trabalho precários, 

pouca oferta de emprego e salários defasados. 

 
Saúde indígena é descaso. Por causa do descaso que é na saúde indígena. Descaso 
com os funcionários que trabalha na saúde indígena, com a população indígena. 
(Matinta Pereira). 
 
[...] Outra questão que interfere, a salarial, muito precária, deveria ser um salário 
diferenciado para profissional de saúde, tanto médico como enfermeiro, para 
equipe de saúde em geral. (Curupira). 
 
[...] Um enfermeiro de um PSF, digamos, ganha R$ 5.500,00, enquanto que um de 
área (indígena) ganha R$ 3.300,00. E eles têm trabalhos iguais, assim, a mesma 
carga horária, tem até mais insalubridade, eu acho... eu acho assim, não sei... pelos 
riscos de vida e tudo mais que também tem. Não se dispõe de um seguro de saúde, 
nada disso. É só o salário, pronto e acabou-se. E tu não tens nem direito a 
alimentação. Tem que arcar do teu bolso. Tu não tens nem material no pólo, então 
tu tens que comprar material para atender paciente, se tu quiseres fazer alguma 
coisa, é do teu bolso. Eu vejo vários profissionais fazerem isso. De pagar 
alimentação pra paciente, de pagar transporte de paciente [...] De tirar do bolso. 
(Macunaíma). 

[...] Ele (enfermeiro) tem que tirar do seu bolso a sua alimentação. É um fato super 
negativo, como é que eu vou tá pagando pra eu trabalhar, tirando do meu bolso pra 
eu me alimentar lá dentro; a empresa deveria alimentar o próprio funcionário. 
Muita das vezes passei situações de eu mesmo ter que comprar gasolina para entrar 
(na área indígena) [...] (Norato). 
 
[...] Às vezes não tem condições da equipe está trabalhando em área. No caso de 
alguns pólos, onde a equipe fica os 20 dias para folgar 10 dias, eles (DSEI) não 
mandam alimentação. Quando vem paciente do interior, são os próprios 
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funcionários que dão alimento para esses pacientes, entendeu? Salário atrasa 
demais e falta de estabilidade mesmo e estabilidade financeira porque a carteira 
não é assinada. Então, quando a pessoa é demitida, ela não recebe nenhum direito, 
não recebe décimo terceiro, não recebe férias, não recebe nada [...]  (Uirapuru). 
 

 As condições de trabalho apresentadas pelos enfermeiros são precárias e insalubres, 

com desgastes físico, emocional e baixa remuneração. Estes fatores afetam negativamente na 

qualidade da assistência prestada ao paciente. O enfermeiro da área indígena, geralmente, 

reside no pólo base por um período pré-determinado, que varia de 15 a 30 ou 60 dias, durante 

esse período o profissional fica a disposição em tempo integral para qualquer necessidade. 

Desse modo, a carga horária do enfermeiro extrapola o limite de 44 horas semanais 

preconizado pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 

 A longa escala de trabalho leva ao distanciamento dos laços afetivos tornando-se fator 

predisponente ao medo, solidão e estresse, resultando em fragilidade na execução do cuidado 

do enfermeiro em área indígena. 

 Além dos atrasos constantes no pagamento, o salário encontra-se defasado em 

comparação com o mercado, deixando os profissionais desestimulados para o trabalho. De 

acordo com as falas, não existe nenhum tipo de auxílio, como transporte e alimentação, os 

riscos a saúde são constantes, mas não existe insalubridade. O funcionário deve 

responsabilizar-se por esses itens, pagando o seu deslocamento, custeando a alimentação e em 

algumas situações, arriscando a sua integridade física e moral por falta de estrutura adequada. 

Para agravar ainda mais a situação, a alimentação dos pacientes que ficam em observação nos 

pólos bases é retirada daquela que os profissionais compram com os próprios recursos. 

 Outro fator importante é relacionado às leis trabalhistas, os enfermeiros possuem um 

contrato temporário com a prefeitura do município local, o qual não oferece direitos 

trabalhistas como décimo terceiro salário ou férias. Esses são direitos básicos e 

constitucionais, aplicados a qualquer trabalhador, seja do setor público ou privado.  

 Comparando com o Programa Nacional de Desprecarização do Trabalho no SUS do 

Ministério da Saúde (2006) a situação trabalhista apresentada pelos enfermeiros entrevistados 

caracteriza o trabalho precário porque está relacionado aos vínculos de trabalho no SUS que 

não garantem os direitos trabalhistas e previdenciários determinados por lei.  

 Na década de 1990 o Brasil vivenciou profundas mudanças sociais, principalmente no 

sistema de saúde. Desenvolvendo um modelo organizado de forma regionalizada, de acordo 

com a política de descentralização administrativa e organizacional. Nesse contexto, as formas 
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de contratação de pessoal para o serviço público precisou ser flexibilizado para acompanhar o 

processo de implantação do SUS. 

 Para agilizar o processo de implantação do SUS, os municípios buscaram alternativas 

diversas para contratação suficiente de pessoal, realizaram parcerias com Organizações Não 

Governamentais (ONGs) e contratos com cooperativas, desse modo, surgiram os problemas 

associados à precarização dos vínculos de trabalho (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

 O próprio Ministério da Saúde reconhece que o trabalho precário tem sido o maior 

obstáculo no desenvolvimento do SUS. Comprometendo a relação dos trabalhadores com o 

sistema, também, prejudicando a qualidade e continuidade dos serviços prestados no cenário 

do SUS.  

 No entanto, de 30% a 50% dos empregados do SUS são desprovidos de qualquer 

direito trabalhista, favorecendo a uma situação de precariedade criada e mantida pelo Estado 

(NOGUEIRA; BARALDI; RODRIGUES, 2004). Situação que contribui para a insatisfação e 

alta rotatividade de profissionais na área indígena: 

 
[...] Têm muitos trabalhos na saúde indígena. Muito difícil completar trabalho, 
sempre há troca de profissionais, troca de gerente, troca de ONG, troca de aldeia, 
aí é difícil sempre completar trabalho [...] Porque eu vejo também dos profissionais 
a rotatividade é muito grande; então a falta de troca de informações do profissional 
que estava para o profissional que entrou faz com que os trabalhos que estavam em 
andamento sejam paralisados, anulados e tendo que ser recomeçados. Então, 
quando ele começa a engrenar-se [...] por algum acaso o profissional deixa, vai 
embora e não repassa de novo a informação, então, retorna pra estaca zero 
(Matinta Pereira). 

 

Garnelo; Macedo; Brandão (2003) confirmam que a alta rotatividade em todos os 

DSEIs do país tem causado danos a saúde indígena, pois impede o funcionamento contínuo 

dos programas de saúde. Também, compromete a qualidade das informações, pois o 

enfermeiro que saiu não tem contato com aquele que o substituiu. 

Além das precárias relações laborais, o estudo identificou inadequações quanto à 

estrutura física e a oferta de insumos materiais para o trabalho, levando ao desenvolvimento 

de condições insatisfatórias para a execução das ações de cuidado: 
A gente tem várias dificuldades em relação à logística em área indígena. (Mara). 
 
A principal dificuldade, hoje, tá sendo institucional, a falta de apoio logístico, apoio 
material, recursos humanos. Essa hoje, no Brasil, é a maior dificuldade. (Iara). 
 
Eu acho que essa questão da logística é importante acontecer realmente. Ter 
autonomia sobre a questão. De saber que se precisa de uma quantidade de 
medicamentos, de imunobiológicos. Equipe, recursos humanos suficiente, 
capacitado, é importante também (Mani). 
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Acho que não tem muita coisa que facilita porque é tudo difícil, difícil acesso, difícil 
material, difícil profissional, difícil condição de trabalho [...] Mas dificuldade 
maior seria estruturalmente. Você trabalhar sem algumas condições, ou com as 
mínimas condições, sem energia elétrica, condições de transporte muito difícil, o 
calor também muito grande [...] O que mais complica é o transporte mesmo, que é o 
mais difícil. (Matinta Pereira). 

[...] Você não tem aparato nenhum. Você trabalha muito com improviso. A 
enfermagem na saúde indígena trata-se de improviso. E passamos por muitas 
dificuldades [...] Das vezes termos que caminhar o dia todo para ter que vacinar na 
cabeceira do rio, aonde se vai até um ponto de canoa, pára a voadeira ali, pega 
uma canoinha mais dentro, então se anda o dia todo para voltar [...] Toda empresa 
tem que dar as condições, a gente não tem! O órgão responsável nunca dar 
condições. Ele sempre diz ‘vai, você tem que fazer isso’, mas as condições para 
você dar os cuidados, iniciar o trabalho dos cuidados, você não tem. Eles dão 
trabalho, mas não dão condições. (Norato). 

[...] Com relação a toda estrutura, não tem nada de positivo porque falta coisa. 
Falta o medicamento. Falta material para curativo, infelizmente a gente quer fazer 
e, não tem como fazer [...] O coração aperta quando eles (indígenas) chegam e 
dizem ‘enfermeira estou precisando de tal medicamento’, a gente tem seringa, sabe 
o que fazer, mas não tem o medicamento (Muiraquitã). 

E assim, eu percebi que o meu pólo é bem mais precário que os outros, assim, 
alguns pólos tem energia. Enquanto o meu não tem! Alguns pólos têm rádio, o meu 
não tem rádio! Agora tem uma voadeira, mas antes não tinha voadeira. E é muito 
longe. De voadeira são três horas de viagem. E de barco, isso duplica. Então, o 
ponto negativo é em relação aos recursos [...] O que tem de positivo é a 
experiência. Por que se consegue trabalhar com improviso. Numa situação que às 
vezes não tem o que realmente precisa. Então, você já tem que ter outra idéia e usar 
o recurso que se tem na hora (Tupi). 
 
Outro fator negativo é a falta de apoio do DSEI, a falta de material constante, a 
falta de condições de trabalho. Eles não mandam, assim, equipamento, não mandam 
por vezes medicações, todas que são solicitadas. Barco, também (falta). (Uirapuru). 

[...] Nas aldeias mesmo, os postinhos não tem uma maca para você avaliar uma 
gestante, colher um preventivo. Você tem que pedir para colher na casa de uma 
pessoa, usar o colchão dela para examinar uma grávida (Maria Caninana). 
 
Como eu vou fazer os programas de saúde em área se eu não tenho tensiômetro, se 
eu não tenho uma balança, se eu não tenho um glicosímetro, se eu não tenho [...] 
então fica difícil, seu eu não tenho um especulo [...] Às vezes o profissional tem que 
se submeter a sair numa lancha que tá com algum problema, algum defeito que a 
qualquer momento pode parar. Vai dificultar, vai atrasar o trabalho, vai impedir o 
trabalho. Pode acontecer acidente, com o próprio profissional, com o próprio 
paciente.  (Macunaíma). 
 
 

Apesar das propostas das diretrizes regidas pela FUNASA para a regulamentação dos 

espaços físicos de atendimento nas comunidades indígenas, os enfermeiros ainda alegam 

deficiências nas instalações.  Com base nos depoimentos, nas aldeias que tem a estrutura de 

pólo base ou posto de saúde, faltam os equipamentos necessários para prestar o cuidado. 

Um equipamento fundamental para o funcionamento do cuidado de enfermagem 

nessas áreas é a popular voadeira, denominação regional para lancha a motor. A voadeira 

realiza o transporte da equipe multidisciplinar entre as aldeias, leva os pacientes em situações 
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de urgência e emergência para o município de referencia, também possibilita o fluxo de 

combustível, medicamentos e materiais entre as aldeias e o município de referência. 

A fragilidade de acesso relacionada as barreiras geográficas também foi mencionadas 

por técnicos e enfermeiros que trabalham com os Ianomâmis no Alto do Rio Negro 

(LOUZADA; LOPES NETO, 2010). As dificuldades de mobilidade dentro das áreas 

indígenas não só prejudicam o cuidado de enfermagem como são fatores de risco para 

doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. 

Com base nos depoimentos, os enfermeiros não têm o aparato necessário para realizar 

os cuidados, fica difícil executar as ações dos programas de saúde. Para driblar as 

dificuldades, o profissional precisa improvisar, fazendo atendimento em residências por falta 

de maca no posto, deve aprender a realizar um curativo sem o material necessário. 

As condições de trabalho são insatisfatórias e desconfortáveis. Esses desconfortos são 

decorrentes do excesso de trabalho burocrático, com inúmeras folhas de produção a serem 

preenchidas no final de cada mês, exigências de trabalho sem o fornecimento dos recursos 

necessários, reforçando a percepção de certo impasse entre funcionários e gestores 

(município, FUNASA e DSEI). 

Para finalizar, fica o depoimento de Uirapuru que mostra a angústia e os conflitos 

vividos no contexto transcultural e a dificuldade oriunda da precariedade do trabalho: 

 
Eu acho que seria muito importante, se não essencial, da parte do DSEI ter um 
psicólogo a disposição dos profissionais de saúde. Porque você entra em área sem 
um treinamento, não tem uma capacitação, orientação, não tem nada. Quem entra 
na saúde indígena, não conhece a realidade, não sabe como eles são não tem idéia 
de nada, entendeu? Por vezes, já vi muitos profissionais de saúde entrando na saúde 
indígena e já na primeira semana de trabalho pega uma reunião [do Conselho 
Local de Saúde], com uma liderança que nas reuniões já descem o pau, reclamam, 
falam, apontam o dedo na cara, ameaçam. (Uirapuru). 
 
 

Apesar de todas as dificuldades vivenciadas por esses profissionais na área indígena, o 

aprendizado adquirido com a experiência é reconhecido e valorizado como importante tanto 

para o lado pessoal como profissional: 

 
Eu acho que como crescimento profissional e pessoal... Essa vivencia é bastante 
positiva. Você ser enfermeiro em um Albert Einstein da vida é muito bom porque ali te 
dar tudo. Mas ser enfermeiro no Rio Alpes, lá no São Gabriel do Rio Negro, que não 
se tem nada, nada entre aspas. Você dispõe do mínimo, vamos dizer, né? e você se 
deparar com uma situação que você tem que intervir, que é um cuidado digamos, 
emergencial de vida ou morte, e aquilo ali você tem que ter todo um preparo também 
pra tá exercendo, entendeu (Macunaíma). 
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O cuidado na saúde indígena é administrado em um contexto totalmente diferente 

daquele que o enfermeiro foi treinado, apenas essa questão é suficiente para causar conflitos 

nos profissionais. Todavia, acrescido a esse fator vêm as questões de direitos trabalhistas não 

concedidos, escassez de material básico, instabilidade profissional e riscos a saúde. Cenário 

propício ao desequilíbrio emocional e conflitos pessoais e profissionais. Nesse contexto, foi 

possível observar alguns itens que influenciam de modo positivo ou negativo no cuidado, 

analisados e discutidos na categoria Motivação. 

 

4.2.3  Motivação 

 O vocábulo motivação é proveniente do latim ‘motivus’ que significa mover, é o 

impulso interno que conduz à ação. É um conceito complexo, existem muitas teorias que 

descreve e analisa a motivação no ambiente de trabalho.  

Alguns estudos teóricos sugerem que motivação é o desejo de fazer algo para o 

próprio bem. Este desejo é imbuído de diversas necessidades, conforme Gil (2001) cada 

indivíduo possui diferentes necessidades que são originadas no próprio individuo. Nas 

palavras de González (2001), a motivação determina, regula e guia o grau de ativação ou 

intensidade do comportamento.   

O que motiva as pessoas nas palavras de Herzberg (2003) é um trabalho interessante, 

desafiador e de grande responsabilidade. Estes fatores intrínsecos satisfazem a profunda 

necessidade de crescimento e realização pessoal. A natureza do cuidado de enfermagem na 

saúde indígena é permeada pelos fatores intrínsecos citados por Herzberg. As seguintes falas 

apresentam alguns desses elementos: 

 
Os fatores positivos? Contribuir... Levar o meu conhecimento para as mais 
longínquas áreas do Brasil, como é o caso do Amazonas que tem áreas bem 
afastadas [...] em relação aos Yanomamis; a equipe chega lá e [os indígenas] dão 
graças a Deus por trazermos um pouquinho do nosso conhecimento lá pra eles. 
(Curupira). 

Positivo em relação ao profissional é a satisfação do cuidado. (Mara) 
 

O fato de deslocar-se para áreas longínquas desperta o interesse e suscita o desafio de 

superar a distância da região amazônica para levar o cuidado (conhecimento) aos povos 

indígenas. No caso de Mara, a própria realização do cuidado já é motivo de satisfação. 

A teoria da motivação de Maslow (1943), sobre a hierarquia das necessidades, afirma 

que a satisfação das necessidades dos indivíduos garante o equilíbrio físico e mental. Ele 

divide as necessidades em cinco categorias: fisiológicas, de segurança, sociais, de auto-estima 
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e auto-realização. Ele acrescenta que a motivação dos indivíduos está atrelada ao desejo de 

satisfazer estas necessidades básicas e pela aquisição de mais conhecimentos intelectuais. 

As necessidades fisiológicas, ou seja, o instinto humano é a base mais primitiva da 

motivação, constitui-se na satisfação das necessidades básicas como fome, sede e manutenção 

da vida.  Herzeberg (2003) traz o seguinte exemplo: a fome, um instinto biológico, traz a 

necessidade de ganhar dinheiro, logo o dinheiro torna-se um instinto específico.  

 
[...] A outra questão que interfere é a salarial, muito precário, devia ser um salário 
diferenciado para o profissional de saúde, tanto médico como enfermeiro [...] para 
a equipe de saúde em geral, [um salário] bem diferenciado. (Curupira). 
 
 

Curupira deixa evidente que o salário defasado dos profissionais da saúde indígena é 

um fator negativo, que gera insatisfação. No entanto, apesar da insatisfação salarial, a 

primeira fala de Curupira mostra realização em portar o cuidado de enfermagem. Esta idéia 

corrobora com Herzeberg (2003) quando afirma que a questão salarial inadequada leva a 

insatisfação do profissional. Por outro lado, a motivação só acontece quando a atenção é dada 

para outros fatores, como por exemplo, a elevação do senso de realização pessoal e o 

reconhecimento por tal realização. 

Se as necessidades fisiológicas estão satisfeita, surge a necessidade de segurança, 

como paz, proteção de animais selvagens, temperaturas extremas, habitação, ciência, filosofia, 

preocupação com o futuro, dentre outras. 

Quando as necessidades citadas anteriormente estão contempladas, surgem as 

necessidades sociais de amor, carinho e de sentimento de pertencimento como relações de 

amor e amizade, pertencer a um grupo de pessoas. Quando não contempladas, surgem os 

desajustes sociais como hostilidade e resistência em relação às outras pessoas.  A necessidade 

de auto-estima é o desejo pela estabilidade, capacidade de conquistar o respeito dos outros e 

por si próprio. A contemplação desta necessidade leva ao sentimento de auto-confiança, 

valorização, força, capacidade e habilidade de ser útil para a sociedade. 

Com relação a outras motivações dos enfermeiros na saúde indígena: 
Ah, amor. Eu amo trabalhar com a saúde indígena, apesar de todas as dificuldades. 
Depois de amor, eu não sei... essa questão de se identificar muito com a população, 
identifico-me porque é o trabalho que eu gosto. (Boiuna). 
 
É amor e dificuldade na verdade, porque geralmente a maioria das que eu conheço 
que trabalharam comigo desde o início, trabalharam na causa indígena por amor 
[...] eu me comovo muito com a pobreza, com a carência deles. (Norato). 
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Identificação porque você tem que realmente se identificar com o trabalho que está 
realizando... Até porque eu acho que isso também vai refletir na sua qualidade de 
trabalho, no seu empenho, não frustrações. (Macunaíma) 
 
[...] é conseguir levar os programas até a população indígena. (Mani.) 
 

Mesmo que todas as necessidades, anteriormente discutidas, estejam contempladas, 

Maslow afirma que deverá existir a necessidade de auto-realização, entendida como o desejo 

da auto-realização plena, da tendência de tornar-se capacitado e bem qualificado para atingir o 

pleno potencial individual. O indivíduo que atinge a satisfação plena de todas estas 

necessidades está pronto para oferecer o máximo da sua criatividade (Tupi). 

 
Olha, para mim o melhor fator é o carinho que você recebe de alguns. Você vai nos 
aldeados mesmo, eles são bem carentes de atenção. Então, quando eles recebem 
essa atenção, recompensam a gente com muito carinho. (Uirapuru). 

 

 Os elementos presentes nos discursos de Norato, Boiuna, Mani, Macunaíma e 

Uirapuru confirmam o pensamento de Nielman et al (2003) sobre fatores motivacionais de 

nível sócio-cultural, como a boa qualidade do relacionamento entre colegas profissionais e 

pacientes, apoio e aceitação dos lideres comunitários, como caciques, pajés, parteiras e líderes 

dos conselhos comunitários de saúde indígena. 

 O nível de motivação e satisfação no exercício profissional pode afetar o equilíbrio e a 

harmonia emocional do enfermeiro dentro das áreas indígenas, consequentemente, levando a 

crises e conflitos pessoais e profissionais. Por isso, torna-se importante valorizar os fatores 

motivacionais destes enfermeiros. Outro fator que inicialmente pode afetar o equilíbrio é o 

rito de passagem, categoria analisada a seguir. 

 

4.2.4 Rito de passagem 

 As sociedades, seja de grupos tribais ou as mais complexas, são marcadas por ritos de 

passagem, mudança de uma fase para outra da vida. A alteração de qualquer natureza sofrida 

pelos indivíduos causa ações e reações controladas e vigiadas com a finalidade de manter a 

integridade da sociedade.  

 Seguindo o raciocínio de Van Gennep (1978), pode-se representar a sociedade geral 

como uma casa com diversos compartimentos que se comunicam entre si, quanto mais 

próximo são esses compartimentos, mais fácil torna-se a comunicação e integração dessas 

sociedades. No entanto, alguns compartimentos são isolados e requerem a realização de certas 

regras ou ritos para o indivíduo ter liberdade de transitar neles. Esses compartimentos mais 
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isolados podem ser comparados com as sociedades menos civilizadas, onde alguns indivíduos 

não têm o direito imediato de entrar. 

 Van Gennep (1978) classificou os rituais de passagens em três fases: separação, limiar 

e agregação. A fase de partida ou separação está ligada ao comportamento simbólico que 

significa deixar um estado de segurança anterior na estrutura social: 
[...] porque a cultura é bem diferente. Então, pra quem tá acostumado na cidade, 
com tudo que uma capital ou até mesmo um município oferece. E depois se vê numa 
situação, assim, diferente.  (Tupi). 
 
Dificuldade por a gente tá saindo da nossa família e ir para um local diferente, ficar 
muitos dias lá [...] O profissional sente muita dificuldade em captar todo esse 
diferencial no início. (Caipora). 
 
[...] Você tem que abdicar de muitas coisas para exercer o seu trabalho em área, 
principalmente, abdicar do seu lar, conforto, família, de toda uma estrutura. 
Totalmente diferente de um ambiente que seria um hospital, um ambiente mais 
aparelhado, preparado com toda uma logística, com todo um suporte. E que você 
ali, você vai tá exercendo de maneira totalmente diferente, porque às vezes você 
conta com todos os profissionais, médico e uma equipe. E, às vezes não, às vezes é 
você e um técnico e pronto. E aí você não dispõe de muitos recursos [...] 
(Macunaíma).  

 
 Os enfermeiros relatam a angústia de deixar a segurança que os seus laços familiares e 

sociais proporcionam e passar para uma situação completamente nova, onde os antigos 

referenciais sociais e laborais devem ser repensados e reorganizados. 

 A fala de Macunaíma nos remete a uma observação da FUNASA (2002) sobre as 

particularidades dos espaços laborais da saúde na área indígena que são diferentes do 

referencial de espaço construído e executado na nossa sociedade.  Tal situação exige que o 

profissional negocie com os índios para poder construir seu espaço de vida e de trabalho 

naquela sociedade, além disso, o enfermeiro e o técnico de enfermagem, na maioria dos casos, 

são os únicos profissionais presentes na aldeia.  

 A família, o conforto e o espaço de trabalho são alguns dos símbolos sociais que 

orientam o comportamento das pessoas na vida cotidiana. Quando o enfermeiro entra na 

cultura indígena para realizar o cuidado, todos os seus elementos sociais familiares são 

removidos. Tal situação pode causar sentimentos de frustração e ansiedade, levando a rejeição 

e queixas sobre o comportamento das pessoas, sobre o clima e sobre os hábitos alimentares da 

nova cultura. Quando o indivíduo assume esse comportamento, pode-se dizer que ele está 

sofrendo o choque cultural. Geralmente, nessa fase o enfermeiro tem desejo de sair da área 

indígena porque o ambiente exterior é estranho, e ele é um estrangeiro naquele ambiente. 
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Trabalhar com um povo diferente também é difícil. Significa que você tem que 
começar do zero. Ir quebrando barreiras até criar certo elo. Porque quando você 
chega, você é um estranho. Eles são resistentes. A maioria é resistente, 
principalmente as mulheres. Tem receio de conversar com a enfermeira nova, 
algum assunto pessoal, íntimo. (Tupi). 
 
Então saber lidar com situação de... De desconfiança, de recusa de início de 
tratamento. O que é novidade sempre é meio assustador para o profissional e até 
para os indígenas. E depois que se adaptar vai continuar, vai gostar... Ou não! 
(Matinta Pereira). 
 
É dificuldade de alimentação porque a gente tinha que levar uma quantidade de 
alimento, e quando acabava, a gente tinha que comer o que eles comiam. (Caipora). 
 
Você vai sujeito a várias intempéries da natureza, condições de trabalho, de 
vivências complicadas, difíceis. (Macunaíma). 

 

 As populações apresentam comportamentos variados ao receberem um estrangeiro, 

Tupi relata a resistência dos indígenas para com a sua pessoa, um tipo de reação que tem o 

objetivo de proteger a ordem social já estabelecida entre os membros daquele grupo. Caipora 

e Macunaíma falam sobre a alimentação típica, as condições climáticas e naturais bem como 

dos conflitos de convivência, novos elementos que causam estranhamento, mas serão 

assimilados na fase seguinte, a limiar. 

 Limiar é a fase de transição, onde os indivíduos iniciam uma tarefa classificatória e 

começa a processar os elementos da nova cultura. Para Moscovici (1978) o indivíduo torna-se 

capaz de inserir esses novos elementos culturais entre os sistemas pré-existentes e passar a 

desestruturar sua classificação anterior. Esse sistema antigo desestruturado atua como um 

intermediário na apreensão dos símbolos da nova realidade, assim, os eventos da nova 

realidade passam a ser compreensível.   

 O enfermeiro torna-se frustrado quando não consegue assimilar adequadamente todas 

as informações, podendo adotar uma postura agressiva para com os membros da comunidade 

hospedeira. Consequentemente, a reação desses também será de hostilidade. Nessa situação 

pode acontecer a rejeição total do enfermeiro na comunidade. Para evitar tal situação, é 

imperativo “aprender a cultura” e agir de modo culturalmente competente. A fala, a seguir, de 

Caipora aborda a importância dessa aprendizagem cultural para lograr êxito nas ações de 

cuidado e passar para a fase de agregação: 

 
[...] a gente tem que aprender a lidar com o povo, que, dependendo da forma como 
você os trata, que impõe o seu cuidado a eles; você é aceita ou não na comunidade. 
Automaticamente ele aceita ou não o seu trabalho. Quando você vai com 
autoridade, autoritarismo, eles não gostam. Eles fazem um documento e mandam 
tirar todo mundo. (Caipora). 
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 Quando o enfermeiro começa a desenvolver a capacidade social de negociar, 

desenvolve-se o senso de autonomia para o cuidado. Nesse contexto, Leininger (2002) afirma 

que cultura e cuidado são conceitos vinculados e essenciais para prover o cuidado 

transcultural. Essa síntese é a base fundamental para compreender e ajudar pessoas de 

diferentes culturas. Ao atingir esse nível, o enfermeiro passa a ser agregado ao funcionamento 

da nova sociedade: 
Para mim o melhor fator, assim, é o carinho que você recebe de alguns. Você vai 
para os aldeados, eles são bem carentes de atenção. Então, quando eles recebem 
essa atenção eles sempre recompensam agente com muito carinho. (Uirapuru).  

[...] É uma troca de culturas... Minha com a deles [...] (Norato). 

 Essa fase ou o rito de agregação chamado por Van Gennep (1978) de “sacramento de 

comunhão” é quando ocorrem as recompensas e as trocas mencionadas respectivamente por 

Uirapuru e Norato. Ajudando, assim, o indivíduo a situar-se naquele contexto específico. Com 

esse ajuste a nova sociedade, o enfermeiro passa a aceitar e respeitar os costumes dos 

indígenas como outro modo de vida. Elementos como a alimentação, bebidas, hábitos e 

costumes não são apenas aceitos, mas também admirados. 

 A entrada do enfermeiro na área indígena é seguida de uma série de ritos de passagem 

que objetivam situar o profissional no novo ambiente, ajudando-o a integrar-se e adquirir 

autonomia em meio à rede de significados sociais em que aqueles indivíduos estão 

entrelaçados. 

 O profissional não pode esquecer que ele é um forasteiro, um estranho e será tratado 

como tal. O entendimento do comportamento dos indígenas é fundamental, mas não significa 

que o enfermeiro deve renunciar os seus próprios hábitos e costumes. O que deve acontecer é 

a formação de dois sistemas de conhecimento e comportamento. 

Concordando com Winckelman (1994) o processo de ajustamento a uma nova cultura 

deve ser acompanhado por um treinamento transcultural, pois facilita o entendimento da nova 

cultura, sensibiliza para um cuidado culturalmente competente, minimiza os conflitos e 

angustias provenientes do confronto cultural, por fim, favorece a uma atuação mais eficaz. 

A convivência com grupos indígenas pode causar antagonismo, ou seja, quando 

nativos ou não nativos adotam atitudes negativas com relação ao indivíduo que não pertence 

ao seu grupo. Geralmente essas atitudes negativas estão relacionadas a três elementos: 

estereótipos, preconceitos e discriminação. Reunimos os três elementos na categoria seguinte: 

preconceito.  
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4.2.5 Preconceito  

 Preconceito é uma atitude ou sentimento discriminatório perante pessoas, lugares ou 

tradição que predispõe o indivíduo a agir de acordo com o modo que for mais coerente ao seu 

juízo. Também, é a recusa em reconhecer qualidades próprias de uma pessoa, reagindo e 

julgando-as de acordo com qualidades previamente atribuídas ao seu grupo social (CABRAL; 

NICK, 2006).  

A psicologia social considera o preconceito como um elemento do antagonismo entre 

os grupos e se refere a sentimentos negativos direcionado entre eles, pois um grupo tende 

olhar diferente para o outro (TAYLOR; PEPLAUS; SEARS, 2006): 

 
[...] diferente por se tratar de uma cultura... Embora assim... Atualmente 
aculturada. Mas ainda é uma cultura muito diferente da nossa (Caipora). 

 

 A posição de Caipora não é necessariamente negativa com relação aos indígenas, mas 

ressalta a questão da diferença cultural existente entre ele e a comunidade indígena. A 

exposição a outras culturas é saudável para as sociedades de um modo geral, Lévi-Strauss 

(1983) advoga que as culturas vivem desse encontro, de confronto e de fusões relativamente 

bem sucedidas. No entanto, apesar de saudável, esse encontro gera um processo doloroso, que 

é o de assimilação e reorganização dos sistemas culturais pré-estabelecidos pelos grupos. 

Quando se fala que um índio é aculturado, não significa que sua cultura foi anulada ou 

perdida. O termo “aculturado” usado por Caipora foi definido por Leininger (2002) como o 

processo onde o indivíduo de uma determinada cultura aprende diversas normas, valores e 

crenças de outra cultura.  Mesmo que os indígenas tenham aprendido e adotado alguns 

padrões da nossa sociedade, eles continuam mantendo as suas tradições. Uma cultura não 

excluiu a outra:  
Tem muitas pessoas que eu vejo dizer assim: ‘ah eles não têm cultura’, ‘ah vou pra 
civilização’, quando saí de área dizem ‘ah eu estou indo para a civilização’. Eu 
nunca gostei de ouvir isso. (Mara). 

 

A existência das sociedades está baseada em certa diversidade cultural resultante do 

desejo de singularidade presente nos diversos grupos culturais, cujo objetivo é distinguir-se 

dos demais grupos. Esses grupos não se ignoram, mas em determinadas ocasiões, eles 

apoderam-se de algumas características da cultura externa, ao mesmo tempo, mantendo certa 

impermeabilidade cultural, a fim de manter a identidade do grupo. 
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Holanda (2006) baseia-se no ensino da experiência e da tradição para dizer que toda 

cultura apenas absorve, assimila e elabora as características de outra cultura quando é possível 

realizar um ajuste dessas novas características com os sistemas categóricos já existentes. 

As RS em muitos casos são projetadas ou idealizadas com base nas crenças 

disseminadas e das percepções originadas do senso comum. Ribeiro (1970) conceituou os 

indígenas como sendo uma parte da população com problemas de inadaptação social devido 

aos seus costumes, hábitos ou lealdades que os vinculariam ao período pré-colombiano. Na 

década de 1970 o índio era visto como um ser não adaptado e percebido como um obstáculo 

para o desenvolvimento do país. 

 
[...] eles são muito... Muito problemático mesmo.  A maioria dos técnicos que nós 
temos; indígenas são os mais preguiçosos, são os que mais não cumprem horários, 
são os mais fofoqueiros, são os mais problemáticos do pólo, e os que mais levam 
fofocas do pólo para fora. (Uirapuru).  
 
[...] eles são inocentes... Apesar de hoje em dia eles estarem muito bem 
esclarecidos, mas no fundo no fundo, eles são inocentes. (Mara).  
 
A teimosia deles, a resistência em relação a determinados tratamentos. (Boto). 
 
[...] todos (líderes indígenas) com quem eu trabalhei tinham opiniões próprias, 
opiniões confusas. Porque eles não são tão esclarecidos; então, às vezes eles se 
metem em coisas que não... Não lhes cabem assim mas... Então agente tem ouvir, 
respeita e até às vezes aceitar. (Matinta Pereira). 
 

 

 Nas falas apresentadas temos a objetivação, a cristalização e a homogeneização da 

representação do conceito de "índio" pelos enfermeiros atuantes nas áreas indígenas. 

Cristalização e objetivação que se fazem reais e que são produzidas socialmente. 

 A representação do índio consolida uma imagem formada durante décadas, ou até 

séculos, sobre as características dos membros desses povos. A carta de Caminha (CASTRO, 

2003, p.111) contribui com esse pensamento quando é informado ao rei D. Manuel que os 

nativos do Brasil “não lavram, nem criam”. Adas (1998, apud MELO, 2003) advoga que os 

livros e relatos feitos aos colonizadores mostram a imagem do indígena como “preguiçoso”. 

Imagem essa gerada devido à resistência desses povos a escravidão aos colonizadores 

brancos. Concordando com o autor citado anteriormente, esse é um preconceito prevalente e 

aceito na nossa sociedade sem nenhum senso crítico. 

 A inocência e o bom selvagem são características atribuídas aos indígenas há séculos, 

cristalizada a partir dos relatos de Américo Vespúcio e Pero Vaz de Caminha. Vespúcio (2000 

p. 13) relata que os índios são gentis, “mansos e tratáveis”. Sua narração acerca da visão do 
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indígena enfatiza a aparência exótica, a liberdade sexual e a inocência desses povos. Do 

mesmo modo os relatos de Caminha também confirmam algumas dessas características. As 

RS que foram surgindo dos índios nasceram nesse contexto de estranhamento com os 

portugueses e tornaram-se tão fortes que persistem até os nossos dias. 

 
[...] eu pensava em um índio bem feio... Um índio feio com aquelas coisas na boca, 
assim, sabe. Eu pensava isso na minha inocência. Agora... A realidade são pessoas 
comuns. Características de indígenas mesmo, mas não aquela característica feia 
que eu imaginava (Maria Caninana). 
 
A gente ver que aqui na sociedade branca, vamos dizer assim, ou seja, a sociedade 
não indígena, que existe muito preconceito quanto a eles ainda, apesar de sermos 
de um estado basicamente indígena, 90% da população são indígenas, mas tem 
muito preconceito quanto a eles (Norato). 

 

 Os hábitos indígenas relacionados aos adornos geralmente causam estranhamento nas 

pessoas de outros grupos sociais.  Estranha-se tudo aquilo que foge do esperado por 

determinada sociedade, neste caso, ‘civilizada’, categorizando o hábito como “exótico” ou 

“feio”. 

 Discriminação consiste no comportamento negativo direcionado a indivíduos com 

base nas características do grupo a que ele pertence. As discriminações visíveis são 

emocionalmente difíceis e danosas para as suas vítimas, mas os atos sutis de discriminação 

também podem ter os mesmos efeitos (TAYLOR; PEPLAUS; SEARS, 2006): 

  
Eles falam que eles são discriminados; mas não, eles discriminam. Em várias 
reuniões eu já os ouvi dizer que o índio é mais inteligente que o branco; não que 
isso tenha me afetado, mas pra mostrar que a discriminação, ela não parte de 
agente como profissional, parte deles próprios. (Uirapuru). 
 

 Uirapuru aborda uma questão interessante, a discriminação do indígena para com o 

enfermeiro, por sentir os efeitos negativos dessa atitude dos indígenas, o mesmo enfermeiro 

afirma que: 
[...] às vezes... Por exemplo, fazemos uma reunião interna no posto, aí um técnico 
vai falar pro tuchaua que agente tá fazendo uma reunião; e o tuchaua já chega 
bravo dizendo que tem que participar de todas as reuniões [...] eu sou totalmente 
favorável a que tivesse uma equipe ou só branca ou só indígena. (Uirapuru). 

 

O problema relacionado aos diferentes significados cultural atribuídos ao termo 

“reunião” gera desentendimento entre enfermeiro, funcionários indígenas e comunidade. Para 

o enfermeiro, uma reunião técnica deve ser realizada pelo enfermeiro e funcionários da equipe 

de saúde para tratar de questões relativas ao trabalho. Por outro lado, os indígenas entendem 
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que toda reunião realizada na sua comunidade deve passar pelo crivo dos seus líderes 

políticos, para eles, não existe diferença entre uma reunião técnica e uma comunitária. 

Nesse contexto o enfermeiro surge como um líder, fazendo com que os profissionais 

indígenas o vejam como uma ameaça ao domínio do tuchaua. Ou seja, uma pessoa estranha 

que está competindo pelo poder dentro daquele grupo. Esse impasse causa conflitos e leva a 

Uirapuru a concluir que é melhor ter uma equipe homogênea, ou seja, com membros que 

façam parte do mesmo grupo. Situação vista por Taylor, Peplau e Sears (2006) como 

competição entre os grupos e fator motivacional para o desencadeamento de preconceitos e 

discriminações. 

 Após os discursos apresentados através das categorias discutidas, os sujeitos da 

pesquisa realizaram um desenho que representasse o cuidado do enfermeiro na saúde 

indígena, dos 17 entrevistados, 15 representaram o cuidado através de desenhos que serão 

apresentados a seguir, os demais não puderam realizar porque estavam partindo 

imediatamente para viagem de imunização. 
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4.3 As RS a partir de desenhos 

 

No caminhar da história da humanidade, o Homem sempre utilizou a palavra escrita 

ou falada para exprimir os seus pensamentos. Esta linguagem é cheia de símbolos, mas ele 

também usa sinais ou imagens para exprimir idéias e pensamentos. 

Quanto aos níveis de significação das imagens, Penn (2008) classificou, em primeiro 

nível, o da denotação, na qual apenas é necessário ao leitor utilizar conhecimentos lingüísticos 

e antropológicos. No segundo nível, o da conotação, o leitor necessita de outros 

conhecimentos culturais, um recurso interpretativo e socialmente partilhado. Outro tipo de 

significação, também de segunda ordem, é o mito, meio bastante utilizado por uma cultura 

para naturalizar ou tornar invisível suas próprias normas e ideologias. 

O método de análise, feito através do uso iconográfico, se relaciona ao processo de 

formação das representações, pois atribui sentido a uma imagem construída por um individuo. 

Tal processo corresponde ao processo de ancoragem, o qual consiste em transformar o 

desconhecido em familiar através de uma lente cultural (SPINK, 2004). 

A tarefa de uma análise semiológica de acordo com Penn (2008, p.325): 

 
é desmistificar, ou desmascarar esse processo de naturalização, chamando a atenção 
para a natureza construída da imagem, por exemplo, identificando os conhecimentos 
culturais que estão implicitamente referidos pela imagem ou contrastando os signos 
escolhidos com outros elementos de seus conjuntos paradigmáticos. 
 
 

O termo “lente cultural’’ também utilizado por Helman (2009) refere-se ao modo 

herdado em que o indivíduo percebe e compreende o seu mundo, aprendendo a viver dentro 

dele. E, com esta lente, o mesmo indivíduo percebe e julga as outras culturas. 

Após a ancoragem, o indivíduo passa para a objetivação, no qual um fenômeno 

concretiza-se, tornando-se expressão de uma realidade entendida como natural ou familiar. 

Desta forma, a representação atribui um significado ao objeto ou fenômeno, conferindo-lhe 

um signo, tornando-o significante, interiorizando-o e, finalmente, dominando-o 

(MOSCOVICI, 1978). 

Nos infográficos 1, 2 e 3, percebem-se os elementos que diferenciam o enfermeiro dos 

indígenas. De um modo geral, os desenhos realizados pelos profissionais apresentam alguns 

elementos em comum usados para representar o profissional enfermeiro. A figura do 

enfermeiro é geralmente feminina, refletindo o predomínio da presença de mulheres no 

contingente da enfermagem (LOPES; LEAL, 2005). O símbolo utilizado para identificar o 
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profissional é a cruz, seja na touca, no chapéu ou na maleta. O símbolo da cruz na cor 

vermelha era associado aos cuidados ministrados aos feridos de guerra de acordo com a 

Convenção Internacional de Genebra (1863), depois da criação da Cruz Vermelha 

Internacional (PORTO; SANTOS 2009). O símbolo da cruz está atrelado à renúncia e 

sacrifício por amor ao outro (COELHO, 1997). 

A touca (infográficos 2 e 3), como símbolo de identidade do enfermeiro, transmite o 

significado de espírito de serviço, vida com simplicidade, humildade, amor a todos sem 

qualquer tipo de distinção, ser econômico, generoso e agir de acordo com os preceitos éticos e 

científicos com coerência entre o saber e o fazer (PORTO; SANTOS 2009). 

O indígena é representado a partir de elementos que historicamente simbolizam sua 

cultura e costumes como ocas, rede, arco-flecha, adornos pelo corpo e idioma étnico 

(infográficos 1, 2 e 3). Na visão dos Estudos Culturais a identidade é marcada pela diferença.  

O conceito sociológico de identidade abordado por Hall (2006) diz que a identidade é 

produto da interação social do eu com a sociedade. Este “eu” possui um núcleo interior e sofre 

contínua modificação a partir da convivência com outros mundos e identidades externas. Nos 

desenhos, percebem-se claramente as diferenças entre as figuras indígenas e enfermeiro 

conforme os elementos já mencionados. 

Pode-se dizer que o poder está atrelado à identidade e à diferença. O processo de 

identidade está ligado a uma forte separação entre o “eu” e o “outro”. Essa distinção faz parte 

do processo de diálogo com outras culturas e permite classificar como negativa ou positiva as 

informações recebidas (MOSCOVICI, 1978). A classificação “eu” e “outro” também afirma e 

reafirma a relação de poder porque são indicadores de posições-de-sujeito (SILVA, 1999).  

 
Infográfico 1 - Imagens representacionais do cuidado na saúde indígena - Boto, DSEI-Manaus, 2010. 
Imagem Denotação Sintagma Conotação 

 

Sol, mulher de 
tamanho maior 
usando touca 
com desenho da 
cruz, pessoa de 
pequena 
proporção 
deitada em uma 
rede. 

Equivalência 
sugerida: 
enfermeira 
visitando 
indígena na 
aldeia. 

Enfermeira 
realiza 
assistência ao 
indígena 
respeitando o 
seu contexto 
cultural e 
enfrentando as 
intempéries da 
natureza. 
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As imagens representadas pelos Infográficos 1,2 e 3 mostram a ideia do profissional 

enfermeiro atuando na aldeia em contato direto com os elementos importantes para a cultura 

indígena. Isto reflete um modo de integrar-se a outra cultura para melhor exercer os cuidados 

de saúde. A imagem remete aos princípios de competência cultural que envolve a empatia, a 

curiosidade e o respeito para entender o contexto social do paciente (KODJO, 2009).  

 
Infográfico 2 - Imagens representacionais do cuidado na saúde indígena - Uirapuru, DSEI-Manaus, 2010. 
Imagem Denotação Sintagma Conotação 

 

Ocas, rio, barco, 
figuras 
masculinas 
segurando arcos-
flecha, figura 
feminina ao 
centro, 
segurando uma 
bolsa com o 
símbolo da cruz 
e um 
estetoscópio ao 
pescoço. 

Equivalência 
sugerida: 
figuras 
sugerindo uma 
enfermeira 
entre dois 
indígenas, um 
fala um idioma 
desconhecido. 

Enfermeiro 
atuando integrado 
ao contexto 
cultural do 
indígena. 

 
 
Infográfico 3 - Imagens representacionais do cuidado na saúde indígena - Tupi, DSEI-Manaus, 2010. 
Imagem Denotação Sintagma Conotação 

 

Figura feminina 
usando touca 
com desenho da 
cruz, criança 
com adornos 
coloridos na 
cabeça em cima 
de uma balança, 
com uma 
seringa no 
braço.  

Equivalência 
sugerida: 
enfermeira 
realizando 
cuidados de 
saúde a uma 
criança indígena. 

Enfermeiro 
atuando dentro 
do contexto 
cultural indígena. 

 
 A competência cultural isolada não é suficiente para garantir um bom desempenho do 
enfermeiro. Assim, neste sentido, os infográficos 2 e 3 acrescentam outros símbolos ao 
contexto cultural que envolve o cuidado do enfermeiro na saúde indígena: a maleta de 



93 
 

primeiros socorros, o estetoscópio, a seringa e a balança. Tais elementos remetem para a 
habilidade clínica.   

A competência clínica é uma habilidade importante que deve ser adquirida pelo 
enfermeiro independente do contexto de trabalho. Tais habilidades são importantes para 
amenizar os choques de cultura que acontecem nas relações entre profissional de saúde e 
paciente (HELMAN, 2009). 
 
Infográfico 4 - Imagens representacionais do cuidado na saúde indígena - Muiraquitã, DSEI-Manaus, 2010. 
Imagem Denotação Sintagma Conotação 

 

Árvores, casa, 
família, 
enfermeiro 
fazendo visitas, 
oca, palestra 
educativa. 

Equivalência 
sugerida: aldeia 
indígena em 
dois momentos: 
realização de 
visita domiciliar 
e palestras com 
a comunidade. 

Assistência à 
saúde atrelada ao 
contexto cultural 
indígena. 

 
 
 O desenho do infográfico 4 também representa o cuidado de saúde congruente com o 

ambiente cultural do indígena. O que chama atenção é a ausência das diferenças identitárias 

entre os sujeitos indígenas e enfermeiro, desencadeando uma homogeneização das 

identidades. Os elementos que caracterizam o ambiente indígena da figura são as árvores e 

uma espécie de oca aberta onde o enfermeiro realiza uma palestra. Esta imagem relaciona-se 

com a experiência etnorelativista, na qual o indivíduo, inserido em uma cultura diferente, 

passa pela aceitação, adaptação e integração ao novo contexto (MILSTEIN, 2005). 

 O infográfico remete à educação em saúde, elemento fundamental para a 

transformação das condições sociais e de melhoria da qualidade de saúde, ato que, por sua 

vez, deve está vinculado ao cuidado do enfermeiro. 

 O cuidado prestado por enfermeiro representados nos infográficos 1, 2, 3 e 4 

relaciona-se à proposta do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, no qual as ações e 

serviços, voltados ao atendimento da saúde desta população, devem  considerar a realidade 

local e as especificidades culturais dos povos indígenas (FUNASA, 2002a; 2002b). 

 As figuras dos infográficos 5, 6 e 7 apresentam situações de enfrentamento das 

intempéries da natureza para levar o cuidado de saúde: sol forte, chuvas e travessia de rio. 

Tipos de situações muito comuns naquela região, onde a umidade relativa do ar oscila na casa 

dos 80%, temperatura média de 35ºC e a média de precipitação anual é de 2.286 mm.  
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O barco é o principal meio de transporte daquela região, componente essencial para o 

bom funcionamento das atividades da equipe de saúde.  

  
Infográfico 5 - Imagens representacionais do cuidado na saúde indígena - Caipora, DSEI-Manaus, 2010. 
Imagem Denotação Sintagma Conotação 

 

Sol lancha a 
motor com 
medicamentos e 
gasolina, 
enfermeiro 
usando chapéu 
com desenho da 
cruz, rio. 

Equivalência 
sugerida: 
enfermeiro em 
uma lancha a 
motor levando 
medicamentos. 

Enfrentando as 
intempéries e 
dificuldades 
naturais para 
assistir aos 
indígenas. 

 
Infográfico 6 - Imagens representacionais do cuidado na saúde indígena - Ci, DSEI-Manaus, 2010. 
Imagem Denotação Sintagma Conotação 

 

Chuva, pessoa 
usando touca 
com desenho 
da cruz em um 
barco com 
guarda-chuva, 
ilha com ocas e 
pessoas. 

Equivalência 
sugerida: 
enfermeira em 
um barco 
visitando uma 
aldeia.  

Enfrentando as 
intempéries da 
natureza e a 
dificuldade de 
acesso para 
prover cuidados 
de saúde aos 
indígenas. 

 
Infográfico 7 - Imagens representacionais do cuidado na saúde indígena - Macunaíma, DSEI-Manaus, 2010. 
Imagem Denotação Sintagma Conotação 

 

Chuva, sol, 
pessoa com uma 
cruz na cabeça, 
barco com outra 
pessoa deitada. 

Equivalência 
sugerida: 
enfermeiro 
transportando um 
indígena 

Intempéries 
enfrentadas pelo 
enfermeiro para 
prestar 
assistência. 

 
 Os desenhos dos infográficos 8 e 9 representam comunidades indígenas a partir dos 

seguintes elementos: árvore, ocas, indígenas, terra e pólo base. Tais elementos nos reportam à 

estreita relação que os povos indígenas têm com a natureza e sua terra, esta relação os torna 

espiritualmente únicos, e é isso que distingue os povos indígenas dos outros povos do mundo, 

esta é a essência individual e coletiva da identidade dos indígenas (CSDH, 2007). 
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Infográfico 8 - Imagens representacionais do cuidado na saúde indígena - Guarani, DSEI-Manaus, 2010. 
Imagem Denotação Sintagma Conotação 

 

Árvores 
frutíferas, 
oca, pólo 
base, 
indígenas.  

Equivalência 
sugerida: 
formato das 
casas e 
tamanho das 
árvores. 

Presença do 
pólo base em 
aldeia 
indígena em 
locais mais 
longínquos. 

 
Infográfico 9 - Imagens representacionais do cuidado na saúde indígena - Mara, DSEI-Manaus, 2010. 
Imagem Denotação Sintagma Conotação 

 

Árvores, 
ocas e duas 
pessoas. 

Equivalência 
sugerida: 
aldeia 
indígena. 

Organização 
tradicional da 
sociedade 
indígena 
baseada na 
relação com 
a natureza. 

 
No Simpósio realizado em 2007 pela Comissão Internacional sobre Determinantes 

Sociais (SIDSSI), foi discutido os laços dos povos indígenas com as suas terras, pois isto 

mostra a necessidade de assegurar as práticas culturais e a participação na economia 

tradicional, garantindo, assim, a saúde e o bem estar. Sendo que este laço foi apontado como 

uma das soluções para diminuir as desigualdades em saúde destes povos. 

Respeitar esta relação faz parte do cuidado de enfermagem e reforça a importância da 

atuação do enfermeiro na redução das disparidades em saúde entre as minorias (ZUST; 

MOLINE, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

Infográfico 10 - Imagens representacionais do cuidado na saúde indígena - Mapinguari, DSEI-Manaus, 2010. 
Imagem Denotação Sintagma Conotação 

 

Uma casa no 
alto de uma 
montanha, 
várias 
montanhas. 

Equivalência 
sugerida: pólo 
base no alto da 
montanha. 

Dificuldade de 
acesso. 

 
O desenho de Mapinguari (infográfico 10) mostra um pólo base construído em uma 

área longínqua, de difícil acesso tanto para os profissionais de saúde como para os indígenas. 

A construção dos pólos base deve contemplar pontos estratégicos, considerando as condições 

de acesso para indígenas e profissionais de saúde. O pólo base estabelecido para atender uma 

única comunidade não contempla as diretrizes para projetos físicos de estabelecimentos de 

saúde em áreas indígenas propostas pelo Ministério da Saúde. 

A igualdade no acesso à saúde é um direito humano, referindo-se à possibilidade de 

usufruir dos serviços de saúde de acordo com a necessidade. Ressalta-se que a acessibilidade 

é um fator fundamental para o alcance da equidade em saúde (TRAVASSOS; 

EVANGELINA; VIACAVA, 2006). 

Comunidades remotas, como as indígenas, enfrentam enormes barreiras, sobretudo 

geográficas, que dificultam o acesso aos serviços de saúde. Na verdade, para muitas aldeias o 

acesso aos serviços é o ponto mais importante. Em muitas áreas, o acesso ao pólo base é 

realizado por via fluvial através de embarcação simples. A distância e/ou o tempo que separa 

a população do serviço de saúde configura-se em uma importante barreira de dificuldade de 

acesso.  

Concordando com Mcgrail e Humphreys (2009), o bom acesso aos serviços ocorre 

quando a disponibilidade destes é adequada, ou seja, bem organizada com insumos materiais e 

recursos humanos capacitados. Do mesmo modo, uma população apenas usufrui de um bom 

acesso se o serviço de saúde estiver localizado em uma área relativamente próxima.  

O desenho de Iara, infográfico 11, mostra círculos pequenos ligados a um círculo 

maior, representando o sentimento de articulação e apoio necessários para enfrentar os 

diversos conflitos vivenciados pela EMSI.   
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Infográfico 11 - Imagens representacionais do cuidado na saúde indígena - Iara, DSEI-Manaus, 2010. 
Imagem Denotação Sintagma Conotação 

 

Círculos 
pequenos 
ligados a um 
único 
círculo 
maior.  

Equivalência 
sugerida: Mesa 
de reunião com 
os membros da 
Equipe 
Multidisciplinar 
de Saúde 
Indígena com 
objetivo de 
diminuir os 
conflitos. 

União da 
equipe para 
amenizar os 
conflitos.  

 
Para Jung (2008), a forma redonda quase sempre simboliza uma totalidade natural 

(infográficos 11 e 12). A mesa redonda na imagem de Iara é um símbolo muito conhecido da 

totalidade e união dos contrários, um símbolo do self. É um símbolo que ocupa lugar 

relevante nos sonhos e na mitologia, como por exemplo, a mesa redonda do rei Artur.  

 
Infográfico 12 - Imagens representacionais do cuidado na saúde indígena - Boiuna, DSEI-Manaus, 
2010. 
Imagem Denotação Sintagma Conotação 

 

Círculo 
irregular 
grande 
contendo 
pessoas 
pequenas e 
uma maior 
ao centro. 
Diversos 
balões ao 
redor do 
círculo 
maior. 

Equivalência 
sugerida: 
Enfermeiro 
no centro de 
uma figura 
quase circular 
preenchida 
por técnicos 
de 
enfermagem. 
Círculos 
periféricos 
com as 
atribuições da 
equipe de 
enfermagem 
ligados ao 
círculo 
maior. 

Enfermeiro 
como líder 
responsável 
pela equipe 
e por 
diversas 
atribuições. 

 
 
A mandala, um círculo mágico dividido em quatro partes, na visão de Jung (2008), é 

uma representação simbólica da psique humana. Algumas sociedades usam este motivo para 

restabelecer o equilíbrio perdido. O cuidado de saúde realizado por enfermeiros na área 
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indígena requer equilíbrio emocional e espiritual. Harmonia importante para enfrentar os 

conflitos originados da interação com os nativos e do contato com a diversidade cultural. O 

desenho de Iara sugere que este equilíbrio pode ser alcançado através da união e da 

oportunidade de compartilhar as experiências e angústias com a equipe de saúde.  

A imagem feita por Boiuna (infográfico 12) corrobora com o pensamento do desenho 

de Iara sobre a importância do trabalho em equipe para o bom desempenho das ações de 

saúde. Harmonia também é elemento no infográfico 13 de Norato, no qual o equilíbrio dentro 

do contexto indígena (expresso através da natureza) é fundamental para poder prestar o 

cuidado e assim ajudar esses povos. O comprometimento e a interação desses profissionais 

com a comunidade podem ser considerados potencializadores das ações de saúde. 

 
Infográfico 13 - Imagens representacionais do cuidado na saúde indígena – Norato, DSEI-Manaus, 2010. 
Imagem Denotação Sintagma Conotação 

 

Duas pessoas 
de mãos 
dadas. Posto 
de saúde, 
plantas e rio. 
Inscrição 
dizendo 
“saúde é 
ajuda”. 

Equivalência 
sugerida: união 
e harmonia 
com a natureza. 

Fraternidade 
através do 
cuidado em 
saúde. União 
no convívio na 
saúde 
indígena. 

 

O enfermeiro aparenta desespero em meio a tantas atribuições, de acordo com o 

desenho de Matinta Pereira (infográfico 13). A imagem nos remete as inúmeras atribuições do 

enfermeiro da saúde indígena, tais como coordenação do pólo base, planejamento e execução 

de todos os programas de saúde; controle logístico das atividades da equipe; registro de 

dados; controle do combustível dos veículos fluviais etc. Muitas vezes, por causa da ausência 

do profissional médico na equipe, o(a) enfermeiro(a) é levado a assumir procedimentos que 

fogem da sua competência. 
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Infográfico 14 - Imagens representacionais do cuidado na saúde indígena – Matinta Pereira, DSEI-Manaus, 
2010. 
Imagem Denotação Sintagma Conotação 

 

Enfermeiro, livros 
de registro, meses 
do final do ano, 
procedimentos de 
enfermagem. 

Equivalência 
sugerida: 
expressão de 
medo/angústia do 
enfermeiro diante 
dos livros de 
registro de vacina, 
produção, 
hiperdia, 
papanicolau nos 
meses de 
novembro e 
dezembro. 

Angústia do 
enfermeiro em ter 
diversas 
atribuições, 
sobretudo nos 
últimos meses de 
final de ano, 
quando acontece a 
consolidação e 
avaliação de todos 
os procedimentos 
realizados ao 
longo do ano. 

 
Finalmente, o infográfico 14 com o desenho de Mandi representa o desejo de todo 

enfermeiro da saúde indígena. Ter um espaço físico adequado, com medicamentos suficientes, 

transporte eficiente, AISs e equipe devidamente capacitada, insumos de trabalho e uma EMSI 

completa e unida. 

 

Infográfico 15 - Imagens representacionais do cuidado na saúde indígena - Mandi, DSEI-Manaus, 2010. 
Imagem Denotação Sintagma Conotação 

 

Pólo base, 
farmácia 
abastecida, 
bicicleta, lancha 
a motor, escola 
com professor e 
alunos, materiais 
e medicamentos 
e equipe de 
saúde. 

Equivalência 
sugerida: 
estruturas e 
instrumentos de 
trabalho.  

Estrutura de 
ambiente e 
condições de 
trabalho para a 
Equipe 
Multidisciplinar 
de Saúde 
Indígena. 

 
Através dos desenhos, percebeu-se que o enfermeiro da saúde indígena convive com 

vários elementos que causam sentimentos antagônicos. A precariedade e os conflitos de 

trabalho geram angústia. Mas, existe um sentimento de satisfação em poder prestar assistência 
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a essas populações, apreciar e compreender a cultura, os valores e aspirações dos povos 

indígenas.  

As representações sociais elaboradas e partilhadas pelos indígenas sobre o processo 

saúde-doença os auxiliam a interpretar, questionar, compreender e intervir na realidade 

(JODELET, 1989). Elas são produtos do consenso coletivo, o núcleo central, apesar de 

apresentar variações individuais, elementos periféricos. O enfermeiro não deve interferir 

contrariamente nas RS desses indivíduos, entretanto deve estabelecer uma ponte ou 

ancoragem entre os seus conhecimentos prévios do modelo biomédico e as situações novas 

que exige a formulação de sentidos adicionais para torná-los palpáveis e manejáveis dentro da 

nova realidade.  

Compreender as RS implica em conhecer tanto o discurso amplo como a situação que 

define o indivíduo que a produz. Este estudo, através das entrevistas e dos desenhos, permitiu-

nos apreender as RS e traçar uma imagem nítida da prática do cuidado transcultural da 

enfermagem na saúde indígena. Assim, de acordo com a figura 13, considera-se que a 

estrutura de cada representação é composta por uma face figurativa e outra simbólica: 

 
 

Figura 13 – Representação Social dos enfermeiros do cuidado transcultural na saúde indígena. 
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A figura 13 mostra que a prática de enfermagem na saúde indígena deve ser a fusão 

das culturas do indígena e do enfermeiro. Este cuidado é influenciado e permeado pela 

motivação, conflitos, rito de passagem, crise na saúde e preconceito. Todos esses elementos 

relacionam-se entre si, influenciando o cuidado. 

O enfermeiro da saúde indígena vivencia algumas crises em decorrência das 

diferenças culturais, processo importante para a assimilação e representação da nova cultura. 

Desse modo, a prática de enfermagem é representada como um ritual tradicional indígena, em 

que é necessário um rito de passagem, no qual os elementos essenciais daquela cultura são 

categorizados e transportados para uma escala de preferência, como “doença de índio”, 

“doença de branco”, “preguiçoso”, “bom selvagem”, situação denominada de ancoragem pela 

RS. 

Em seguida, o enfermeiro objetiva a realidade, ou seja, supera as dificuldades 

encontradas e transforma as crenças tradicionais indígenas, como a pajelança, em elemento 

importante na sua prática profissional, tomando a liberdade de adotá-las do modo mais 

apropriado dentro do seu campo de atuação. Ao final do ritual, o enfermeiro ou torna-se o 

novo membro ou é banido daquela sociedade. 

A falta de adaptação do enfermeiro e consequentemente a sua retirada da aldeia aponta 

para os tipos de representações que estes possuem sobre a cultura e saúde indígena, gerando, 

assim, choque e conflito em decorrência do confrontar-se com esta cultura. 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

 

 

“O indianismo é para nós um prato de 
muita sustância. Como qualquer outra 
escola ou movimento. De ontem, de hoje 
e de amanhã.” 

 

Oswald de Andrade 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Do mesmo modo que os enfermeiros veem a prática na saúde indígena como um 

desafio, a elaboração deste trabalho também se constituiu em um desafio. Inicialmente 

planejava-se entrevistar todos os enfermeiros daquele DSEI. No entanto, o tempo de 

permanência no Amazonas precisou ser abreviado e a quantidade de viagens diminuída pela 

falta de recursos financeiros. Mas a escassez de recursos financeiros não foi suficiente para a 

ocorrência da desmotivação. Nessa escrita dissertativa, superaram-se as distâncias geográficas 

possíveis com poucos recursos e deu-se voz aos profissionais que atuam nessa área. 

Após cuidadosa análise dos discursos e infográficos produzidos pelos sujeitos da 

pesquisa, foi possível compreender o contexto social em que o cuidado transcultural é 

produzido na saúde indígena. O material coletado no estudo forneceu as respostas necessárias 

para as questões que nortearam esta pesquisa. 

Embasado em toda a pesquisa até aqui explorada e vivenciada, percebeu-se que o 

cuidado do enfermeiro é permeado por conflitos tanto da ordem cultural, como laboral e 

emocional. A saúde indígena se constitui em um desafio para o enfermeiro não só pelo 

aspecto cultural, mas também, sobretudo, pela falta de capacitação, ausência de vínculos 

empregatícios que assegurem os direitos trabalhistas, baixos salários, riscos de doenças e 

acidentes de trabalho. 

Valorizar e compreender a função do enfermeiro na saúde indígena é imprescindível, 

uma vez que esse profissional exerce um papel importante na redução das desigualdades em 

saúde que assolam as minorias em todo o mundo. 

Percebe-se que em todo o mundo as minorias étnicas e sociais possuem baixos 

indicadores de saúde, sendo estes decorrentes das dificuldades de acesso aos serviços de 

saúde. O censo de 2000, realizado no Brasil, confirmou isso: alta mortalidade materna e 

infantil, baixa expectativa de vida, condições precárias de moradia e saneamento básico.  

 A Constituição Federal de 1988 instituiu o SUS, democratizou a saúde e assegurou ao 

Estado a responsabilidade pela saúde dos povos indígenas. Depois foi estabelecido o 

Subsistema de Atenção aos Povos Indígenas dentro do SUS cujo objetivo era considerar as 

particularidades da cultura indígena para a assistência à saúde. As comunidades indígenas 

passaram a ter o direito de ter uma equipe de saúde multidisciplinar dentro do seu território. 

 Como modo de desburocratizar e agilizar a expansão dessas equipes, muitos 

funcionários foram contratados em regime temporário, sobretudo o enfermeiro. Pois ele, junto 
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com o médico, era integrante obrigatório dessas equipes. Um benefício para os indígenas que, 

com o passar do tempo, gerou malefícios para o enfermeiro. 

 Contratos de trabalho precários, sem amparo legal para o profissional, levou a uma 

precarização das relações de trabalho na saúde indígena, deixando o enfermeiro desamparado 

e desmotivado. Concluí-se que o sucesso da saúde indígena no Brasil perpassa pela melhoria 

das relações e condições de trabalho, bem como pelo respeito e valor desses profissionais. 

Acredita-se que, se tais mudanças não forem realizadas, os indicadores de saúde dos indígenas 

brasileiros continuarão baixos com relação à média nacional. 

 Realizar o cuidado em áreas indígenas significa permanecer em áreas longínquas, 

enfrentar muitas adversidades, tais como: a saudade dos familiares e do conforto de casa, 

calor úmido, longas viagens de barco, riscos de acidente com animais peçonhentos, risco de 

doenças como a malária e verminoses. Somado a essas dificuldades, tem-se a falta de 

estrutura física, deficiência logística, muita burocracia, baixo salário e ausência de direitos 

trabalhistas.  

 O profissional, que realiza um trabalho de tamanha nobreza, deveria ser respeitado e 

valorizado, jamais relegado ao estado descrito pelos participantes deste estudo. Acredita-se 

que o sucesso na saúde depende do bem estar e respeito dos profissionais envolvidos. 

  Muito se fala na saúde a partir da ótica dos indígenas, mas pouco tem sido abordado 

sobre a saúde indígena a partir da visão do enfermeiro ou de qualquer outro profissional de 

saúde. Até os manuais da saúde indígena do Ministério da Saúde abordam pouco sobre o 

cuidado do enfermeiro, pois este é sempre visto como um coadjuvante. No entanto, na prática, 

percebe-se que o carro chefe da saúde indígena é o enfermeiro. 

 O presente trabalho observou que o enfermeiro enfrenta diversas dificuldades devido a 

deficiências existentes em todo o sistema de saúde: desde a formação acadêmica até a 

estrutura organizacional dos serviços de saúde indígena até a falta de um preparo para 

trabalhar com os povos indígenas. Tudo isso deixa o profissional vulnerável a conflitos de 

ordem cultural. 

 Considerando o conflito originado do confronto entre duas culturas diversas, sugeriu-

se a realização de treinamentos e educação continuada para esses profissionais. A fim de 

minimizar os conflitos iniciais e auxiliar o enfermeiro a lidar com as particularidades da 

cultura indígena, não só de treinamentos, mas também uma sensibilização maior dos gestores 

e dos DSEI no assessoramento desses profissionais, ajudando-os a tomar decisões difíceis, 

apoiando-os logística e até psicologicamente, é que essa educação continuada é de extrema 

necessidade. 
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 Na entrevista com os profissionais, foi questionado sobre o perfil ideal do enfermeiro 

para atuar na saúde indígena. Ressaltou-se para tanto um perfil desafiador e prenhe de muita 

paciência. Desafio no sentido de superar as barreiras tanto logísticas, como culturais e 

paciência no sentido de tentar compreender o indígena dentro do seu contexto sócio-cultural. 

 Além do desafio e paciência, também reconheceram que a simplicidade é importante, 

bem como um estudo cuidadoso dos hábitos e costumes da comunidade onde se atua; 

habilidade para trabalhar em equipe; bom relacionamento e diálogo com as lideranças 

indígenas; preparo psicológico; e, na realidade atual, saber improvisar em um ambiente com 

poucos recursos. Também se torna fundamental um suporte mais consistente dos DSEIs e 

municípios, que compõem o Subsistema de Saúde Indígena. 

 A partir das entrevistas, concluí-se que a regulamentação dos contratos de trabalho, 

logística adequada para os serviços e formação acadêmica mais centrada no desenvolvimento 

da competência cultural são os elementos fundamentais para a melhoria da prestação dos 

cuidados de saúde executados na saúde indígena no âmbito do SUS. Acredita-se que a 

melhoria da saúde dos povos indígenas no Brasil passa por esse caminho. 

 A  prática de enfermagem é representada pelo enfermeiro como um ritual tradicional 

indígena, pois é necessário enfrentar etapas durante o processo de adaptação. Ao finalizar 

estas etapas, o enfermeiro pode ser aceito como novo membro daquele grupo ou retirado 

daquela comunidade. 

 Os conflitos e choques culturais impregnam a prática do enfermeiro na saúde indígena, 

pois ele precisa superar todo o impacto das diferenças culturais para exercer suas funções. 

Superar o choque e assimilar as peculiaridades da cultura povos indígenas é fator 

determinante para a permanência do enfermeiro no local de trabalho. 

 Os depoimentos coletados nessa pesquisa não só ajudaram a formar a figura 

apresentada no final da análise deste estudo, como também remeteu ao movimento literário 

acontecido no Brasil nos anos 1920, o Antropofagismo Modernista, liderado por Tarsila do 

Amaral e Oswald de Andrade. Tarsila promoveu uma fusão entre a tradição culta e a popular 

e assim originou um estilo particular. Sua obra Abaporu foi símbolo do Movimento que 

seguia a ideologia de que o antropofagismo era o único modo de unir antropológica, social e 

filosoficamente à diversidade cultural nas terras brasileiras. 

 Assim como apregoa o  antropofagismo, o enfermeiro deve literalmente devorar a 

cultura dos seus pacientes, digeri-las e apoderar-se dela para prestar um cuidado culturalmente 

congruente. 
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Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. 
Roteiros. Roteiros. 

Oswald de Andrade. 



APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Convido você a participar da pesquisa intitulada “Saúde indígena: Representações Sociais 
do cuidado transcultural para enfermeiros” que é coordenada pela profa Dra Clélia Albino Simpson  
com a colaboração da mestranda Maria Neyrian de Fátima Fernandes. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, 
retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa procura apreender as representações sociais do cuidado transcultural do 
enfermeiro na saúde indígena para os profissionais enfermeiros com o intuito de prevenir possíveis 
conflitos, choques, dificuldades e incongruência da assistência de enfermagem nesse contexto. Caso 
decida aceitar ao convite, você será submetido(a) a uma discussão em grupo  que será conduzida por 
perguntas abertas relacionadas ao cuidado na saúde indígena. A discussão do grupo será gravada em 
dispositivo de mp3. 

Todas as informações obtidas são confidenciais e serão apenas usadas com o propósito 
científico, sem divulgar os nomes dos participantes em nenhum momento. Os dados serão guardados 
em local seguro por um período de 05 (cinco) anos e a divulgação dos resultados será feita de forma a 
não identificar os voluntários. 

Os riscos envolvidos com sua participação podem está relacionados à dimensão psíquica, 
moral, intelectual e social, que serão minimizados através das seguintes providências: desistência da 
participação na pesquisa em qualquer momento sem que lhe seja imputada penalidades ou prejuízos e 
mesmo não havendo necessidade de ressarcimento ou indenização, os pesquisadores se 
responsabilizam por possíveis custos solicitados por você, desde que fique comprovada legalmente a 
sua necessidade. 

Os benefícios inerentes a essa pesquisa é poder reduzir as disparidades de saúde entre os 
povos indígenas do país, levando o enfermeiro a compreender melhor a cultura indígena e direcionar 
um cuidado congruente com essa cultura, em conformidade com o Subsistema de Saúde Indígena. 
 Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 
pesquisa, poderá perguntar diretamente para ao pesquisador:  Departamento de Enfermagem, Campus  
Universitário em Lagoa Nova – Natal/RN, CEP: 59072-970ou pelos telefones (84)3215-3892. Email: 
cleliasimpson@pop.com.br 
 Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética e 
Pesquisa da UFRN no endereço Praça do Campus Universitário em Lagoa Nova, CEP: 59072-970 
pelo telefone (84)3215-3135 ou home-page: www.etica.ufrn.br.      
Consentimento Livre e Esclarecido 
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios 
envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “Saúde indígena: Representações 
Sociais para enfermeiros”. 
 
 
________________________________________________________ 
Participante da pesquisa 

_______________________________________________________  
Mestrando responsável 



 

APÊNDICE B – Roteiro para as entrevistas. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

ROTEIRO PARA AS ENTREVISTAS 

Nome:         Idade: 

1. Para você qual é a primeira palavra que vem  na mente quando se trata de Saúde 
Indígena? 

2. Fale sobre os fatores positivos que influenciam no cuidado à saúde indígena. 
3. Fale sobre os fatores negativos que influenciam o cuidado à saúde indígena. 
4. Que sugestões você daria para os profissionais que trabalham na saúde indígena? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APENDICE C – Roteiro para o desenho. 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 
DESENHO 

 
Nome:       Idade:   Gênero: 
Estado:          
Tempo de experiência em área indígena: 
 

1. Faça um desenho que represente o trabalho da enfermagem na saúde indígena 
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"Se pudesse, anexaria os planetas" 

Cecil Rhodes 



 ANEXO A – Carta de anuência 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DEPARTAMENTO DE 

ENFERMAGEM  
 Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – Natal, RN. CEP: 59072-

970. Fone/fax: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br  

CARTA DE ANUÊNCIA 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: Saúde Indígena: Representações Sociais do 

cuidado transcultural para profissionais enfermeiros.  

LOCAL DE PESQUISA: Distrito Sanítario Especial Indígena/Manaus.  

RESPONSÁVEL: Prof
a

. Dra. Clélia Albino Simpson.  

COLABORADORA: Maria Neyrian de Fátima Fernandes Conhecendo o propósito desta 

pesquisa, seus objetivos e metodologia, declaramos que:  

Autorizamos a coleta de dados na instituição: Sim ( x  ) Não ( )  

Quanto à divulgação: Autorizamos menção do nome da instituição no relatório técnico-

científico: Sim (  ) Não ( x )  

Quanto ao relatório técnico-científico: Requeremos a apresentação dos resultados na 

instituição: Sim ( x )  Não ( ) Comentário(s): 

_______________________________________________________  

 

Presidente do Distrito Sanitário Indígena de Manaus (DSEI/Manaus): Alexander Teixeira  

 



ANEXO B – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa. 
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	10.APÊNDICEs
	8ANEXOS
	11Anexo A Carta de Anuencia do DSEI assinada
	12 ANEXO B




