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Resumo

PEDROSO,Débora. Políticas públicas na saúde indígena e ocorrência de 
endoparasitos em uma comunidade Guarani Mbyá.2015. 93f. Tese (Doutorado 
em Parasitologia) – Programa de Pós-Graduação em Parasitologia, Instituto de 
Biologia, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas,2015. 

Historicamente os indígenas possuem problemas relacionados com as condições de 
saúde, devido, principalmente às condições sanitárias a que estão sujeitos.A falta 
dessas condições gera fortes impactos sobre a saúde das populações. Pesquisas de 
endoparasitos em índios no Brasil e na América Latina são escassas e os poucos 
estudos realizados apontam que as doenças parasitárias podem atingir mais de 50% 
da população estudada, independente de faixa etária e sexo, sendo frequente o 
poliparasitismo. O presente estudo teve por objetivo conhecer as políticas públicas 
existentes para saúde da população indígena no Brasil, como também realizar um 
diagnóstico epidemiológico da saúde dos indígenas da aldeia Alvorecer no município 
de São Miguel das Missões. A metodologia realizada e os resultados que compõem 
esta tese estão apresentados sob a forma de artigos. O primeiro artigo versa sobre o 
apanhado histórico do processo das políticas indianistas de saúde no Brasil, o 
segundo artigo, trata-se de um censo populacional obtido a partir do questionário 
epidemiológico que investigou as condições sanitárias, de moradia e saúde familiar, 
ainda se verificou a ocorrência de enteroparasitos. O terceiro e último artigo avalioua 
soroprevalência de anticorpos da classe IgG contra Toxocara canis,e a relação entre 
a soropositividade e o número de eosinófilos. Segundo os resultados obtidos:  tem-
seum panorama geral sobre o melhoramento das políticas de saúde para a 
população indígena no Brasil; a infecção por enteroparasitos está presente na 
população estudada de maneira relevante; a sororreatividade para Toxocaraspp. 
detectada, indica que as crianças estão expostas a esse nematódeo. Destaca-se 
que foi o primeiro trabalho realizado sobre parasitoses e condições sanitárias nessa 
população, servindo então como referência para estudos posteriores.  

Palavras-chave: parasitoses intestinais; poliparasitismo; toxocariase  
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Abstract 

PEDROSO,Débora. Public policies on indigenous health and occurrence of 
endoparasitas in a Guarani Mbyá community.2015. 93f. Thesis (PhD in 
Parasitology) – Programa de Pós-Graduação em Parasitologia,Instituto de Biologia, 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas,2015. 

Historically the natives have problems related to health conditions, mainly due to 
health conditions to which they are subject. The absence of such conditions creates 
strong impact on the health of populations. Endoparasite research on Indians in 
Brazil and Latin America are scarce and the few studies suggest that parasitic 
diseases can reach more than 50% of the study population, regardless of age and 
gender, being frequent the poliparasitism. This study aimed to know the existing 
public health policies for the indigenous population in Brazil, as well as conduct an 
epidemiological diagnosis of the health of indigenous Dawn of the village in the 
municipality of San Miguel Mission. The methodology and the results held comprising 
this thesis are displayed as items. The first article deals with the historical overview of 
the process of health Indianists policies in Brazil, the second article, this is a 
population census obtained from the epidemiological questionnaire that investigated 
sanitary conditions, housing and family health, yet verified the occurrence of 
intestinal parasites. The third and final article evaluated the seroprevalence of 
antibodies of the IgG class against Toxocara canis, and the relationship between 
seropositivity and the number of eosinophils. According to the results: one has an 
overview of the improvement of health policies for the indigenous population in Brazil; 
enteroparasites infection is present in the population in a relevant manner; the 
seroreactivity to Toxocara spp. detected indicates that children are exposed to this 
nematode. It is noteworthy that it was the first work on parasitic diseases and health 
conditions in this population, then serving as a reference for further studies. 

Key-words: intestinal parasites; poliparasitism; toxocariasis
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1Introdução 

 No período do descobrimento do Brasil existiam entre um e dez milhões de 

indígenas vivendo no território nacional. Em contrapartida, nos dias atuais, a 

situação é bem distinta. De acordo com os resultados do último Censo Demográfico 

realizado no ano de 2010, 817,9 mil pessoas se declararam indígenas; sendo 

502.783 índios vivendo em zonas rurais e 315.180 indígenas vivendo em zonas 

urbanas (IBGE, 2010; BASTA et al., 2012). Estes indígenas encontram-se divididos 

em 240 sociedades, perfazendo aproximadamente, 0,47% da população brasileira. 

Destes, mais da metade vive nas regiões norte e centro-oeste, sobretudo na área 

denominada Amazônia Legal. Entretanto, com exceção dos estados do Piauí e do 

Rio Grande do Norte, existem índios vivendo em todo o território brasileiro, em maior 

ou menor número (BASTA et al.,2012). 

 No estado do Rio Grande do Sul, segundo dados da Secretaria Especial de 

Saúde Indígena (2013), a população indígena totaliza 20.534, pertencentes a três 

etnias: Kaingáng (90,6%), Guarani (9,2%) e Charrua (0,2%). A maior concentração 

populacional da etnia Guarani se encontra em cidades ou regiões próximas de Porto 

Alegre, missões e litoral.  

Importante destacar que os povos indígenas apresentam configurações 

particulares de costumes, crenças e línguas. Os guaranis descendem de grupos que 

partiram da Bacia Amazônica em direção ao Sul do continente há aproximadamente 

2.500 anos. Naquela época, os distintos grupos guaranis espalhavam-se por um 

território que corresponde à boa parte da área dos atuais estados brasileiros do Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e uma porção menor do 

Estado de São Paulo, além de parte dos atuais territórios da Argentina, Paraguai e 

Bolívia (LADEIRA; MATTA, 2004; MELLO, 2006; RAMOS et al., 2006). 

O Guarani Mbyá é considerado a parcialidade mais tradicional das três 

existentes no Brasil (Mbyá, Ava-Katu-Eté, Nhandeva-Xiripa) (ASSIS; GARLET, 



���

�

2004). Buscam se manter fiéis aos seus padrões culturais, preservando seu modo 

de vida e suas tradições, mantendo distância dos não índios, constituindo os núcleos 

habitacionais o mais separado possível destes. Eles têm consciência da importância 

da manutenção de sua cultura, o que pode ser percebido na totalidade de seus 

membros que falam a língua Guarani, como também nos casamentos que ocorrem 

somente entre eles (VIEIRA, 2003). 

Com relação à saúde indígena, destaca-se a relação direta com questões 

históricas, políticas, econômicas e sociais da sociedade nacional (COIMBRA JR et 

al., 2002; BASTOS et al.,2011; CARDOSO et al., 2011). As populações indígenas 

foram acometidas por retrocessos, provocados pelos desencontros políticos, e 

ausência de um órgão nacional com ações contínuas na atenção à saúde do índio 

(BRASIL, 1967; OLIVEIRA; FREIRE, 2006;BERNARDES,2011). 

No Brasil, assim como em diversas outras partes do mundo, as populações 

indígenas se configuram como um dos segmentos mais desfavorecidos do ponto de 

vista econômico, habitacional, educacional e dos indicadores de saúde (CARDOSO 

et al., 2011). Há dificuldade de dados com relação à saúde indígena, em todo o 

território nacional, o que dificulta a realização de ações específicas e eficazes, visto 

que realidades diversas são encontradas em virtude das diferentes etnias existentes 

(COIMBRA JR; SANTOS, 2000). Os dados disponíveis são gerados pela Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI), Fundação Nacional da Saúde (FUNASA), Secretaria 

Especial de Saúde Indígena (SESAI) e diversas organizações não governamentais, 

ou ainda por missões religiosas, que têm prestado serviços de atenção à saúde 

desses povos. Os dados epidemiológicos ainda que precários, demonstram taxas de 

morbidade e mortalidade três a quatro vezes maiores que aquelas encontradas na 

população geral. As doenças infecciosas e parasitárias persistem como causas 

principais (OLIVEIRA, 2007). 

Levando em conta essas questões, faz-se necessário investigar o estado de 

saúde dessas comunidades, não apenas de modo isolado, mas relacionando com as 

condições sanitárias disponíveis, procurando conhecer a realidade especificada 

comunidade em estudo. Possibilitando assim, o desenvolvimento de propostas, 

ações e outras iniciativas que permitam as políticas públicas de atenção à saúde, de 

fato, alcançarem as populações de maior risco. 
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo Geral 

Conhecer as políticas públicas existentes para saúde da população indígena 

no Brasil, como também realizar um diagnóstico epidemiológico da saúde dos 

indígenas da Aldeia Alvorecer na cidade de São Miguel das Missões.

2.2 Objetivos Específicos 

Conhecer as políticas públicas existentes para saúde da população indígena 

no Brasil;

Verificar a presença de helmintos e protozoários presentes em material fecal; 

Identificar os fatores de risco que propiciam a complementação da cadeia 

epidemiológica das parasitoses intestinais; 

Avaliar a sorologia para anticorpos para Toxocara spp.em crianças e 

correlacionar com a contagem de eosinófilos. 
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3 Revisão de Literatura  

3.1 Caracterização da aldeia indígena Guarani Mbyá de São Miguel das 

Missões, RS 

Mesmo existindo a característica de nômades e a crença na busca da “terra 

sem males”, algumas comunidades indígenas obtiveram terras e se fixaram como o 

caso da Aldeia Tekoa Koenjú (amanhecer ou alvorada) em guarani,distante 30 

quilômetros de São Miguel das Missões. Nesse local já habitaram milhares de 

famílias junto à fonte jesuítica do sítio arqueológico da antiga Redução de São 

Miguel Arcanjo, e hoje vivem na reserva atual apenas 25 famílias, com população 

inferior a 200 pessoas às margens do rio Inhacapetum (MARCON, 2007). 

As famílias que formam a comunidade Koenjú vivem conforme os costumes 

dos antigos. A aldeia não possui, por exemplo, sistemas de classes sociais, como os 

presentes na sociedade de não índios, todos possuem os mesmos direitos e 

recebem o mesmo tratamento. Além disso, a terra pertence a todos e a produção é 

dividida igualmente entre os indivíduos. As variedades mais cultivadas são milho, a 

mandioca, batata – doce, abóbora,melancia, feijão e amendoim (PEREIRA, 2013). 

Preferem se alimentar com “comida de índio” e, portanto, tendo opção, consomem 

insumo como milho, banana, mandioca, feijão, amendoim, raízes, peixes e carne. 

Alimentos não muito diferentes dos consumidos pelos antepassados, e que, 

segundo eles equilibram e fortalecem o corpo e o espírito. Porém, pelas condições 

contemporâneas serem distintas das encontradas no passado, se faz necessário 

também o consumo de alguns produtos industrializados que adquirem nos mercados 

próximos da reserva (LITAIFF, 1996). 

Entre os problemas enfrentados pelos guaranis de São Miguel das Missões 

destaca-se que a área da aldeia não proporciona mais a sobrevivência da caça e da 
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pesca, e também o fato de não terem acesso às plantas e árvores necessárias para 

a confecção do artesanato que comercializam. A comercialização de artesanato é 

uma das principais formas de subsistência das comunidades guaranis (TEMPASS, 

2008).  

Os guaranis confeccionam diversos tipos de esculturas de animais de 

madeira corticeira, utilizando o canivete e uma espécie de formão que esquentam no 

fogo para queimar a madeira e dar a cor preta e o acabamento (olhos, boca, 

contornos) dos vários animais: aves, tartarugas, quatis, onças, tamanduás, cobras 

tatus, além de cestos e arcos. Esse tipo de artesanato demonstra de certa forma, a 

valorização que os índios dão ao mato, à fauna e à flora, fontes de sobrevivência 

destes povos. Os artesanatos acabam sendo confeccionados na aldeia, e 

posteriormente levados a pontos fixos do município de São Miguel das Missões, 

onde são expostos e comercializados principalmente para os turistas que visitam o 

Sítio Arqueológico São Miguel Arcanjo, principal redução jesuítica, cuja igreja foi 

construída em 1745, considerada Patrimônio da Humanidade. Comumente, são as 

mulheres e as crianças encarregadas da venda dos artesanatos (MARCON, 2007). 

Com relação à habitação, as casas tradicionais são feitas de taquara 

barreadas nas laterais e o telhado é confeccionado com bambu e palha. O governo 

do estado do Rio Grande do Sul construiu moradias que têm as laterais de madeira, 

tipo costaneira, e o telhado com caibros e telha de barro. Para os guaranis, o 

significado de “casa” é mais amplo do que a residência propriamente dita. Eles 

consideram casa como todo espaço da aldeia e a construção são vistas como local 

de intimidade, onde só entra quem é convidado e o espaço de refeições e pernoite 

(LADEIRA, 1994) 

O rio Inhacapetum, um afluente do rio Piratini, é o principal recurso hídrico da 

aldeia. Nesse rio são realizadas as principais atividades relacionadas à água, como 

o banho, lavagem de roupas, pesca e outras (WAGNER, 2002; SANTOS et al., 

2012). 

3.2 Contextualização da política de atenção à saúde indígena no Brasil 

Quando da colonização do Brasil, as leis portuguesas reconheciam a 

soberania indígena e os direitos dos índios aos territórios que ocupavam; mas tanto 
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naquela época como atualmente, verificou-se que tal reconhecimento era apenas 

formal. A primeira Constituição brasileira, outorgada em 1824, se manteve por 65 

anos, tendo sido a mais longa da história brasileira e fez parte do período regencial. 

Esta constituição, com relação aos índios, ignorou completamente a existência das 

sociedades indígenas, prevalecendo uma concepção da sociedade brasileira como 

sendo homogênea e consequentemente desconhecendo a diversidade étnica e 

cultural do país. Da mesma forma, a constituição de 1891 também não mencionou 

os índios em seu texto. Foi na Constituição de 1934 que a questão indígena passa a 

ser matéria constitucional, fazendo parte a partir daí, em todas as Constituições que 

se seguiram: 1937, 1946,1967, Emenda Constitucional (EC) 1 de 1969 e 1988 

(BRASIL, 1990; CUNHA, 1994). 

A atenção à saúde indígena teve origem durante o período colonial no século 

XIX, onde os índios eram atendidos principalmente pelos missionários das igrejas, 

que realizavam o atendimento e a assistência à saúde de muitos povos indígenas 

espalhados pelo Brasil (GARNELO; SAMPAIO, 2003). Durante o século XX o poder 

público passou a gerenciar diretamente a atenção dispensada aos indígenas 

brasileiros, sendo criado o Serviço de Proteção ao Índio (SPI), pelo Decreto n.º 

8.072 de 20 de junho de 1910 (GARNELO, 2012). O SPI como organização teve 

uma atuação bastante precária e descontínua. Em 1967, o governo acabou 

extinguindo o órgão, e foi então criada em pleno período da ditadura militar, a 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI), (OLIVEIRA, 2005; BERNARDES, 2011).  

No campo da saúde a falta de suporte técnico e principalmente financeiro 

para o desenvolvimento de ações públicas prejudicou as ações voltadas à saúde 

indígena, causando, juntamente com outras restrições e inadequações da política 

indigenista, um forte descontentamento por parte das representatividades indígenas 

do país (GARNELO; PONTES, 2012).  

A Constituição de 1988 propiciou uma visão diferenciada por parte da 

legislação brasileira, influenciando pensamentos e posturas de intelectuais em 

relação aos indígenas. O cenário indígena e consequentemente os direitos 

reservados ao grupo sofreram uma significativa transformação, vindo a ser inserido 

no texto constitucional um capítulo dedicado aos indígenas, que garantiu legalmente 

direitos fundamentais, antes inexistentes. A Constituição Federal de 1988 (CF) 

define em seu artigo 196, a saúde como um direito de todos e dever do Estado, 
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também reconhece os índios como sujeitos de direito e garantia de atenção integral 

e específica à saúde (BRASIL, 1990). 

Para atender ao artigo 196 da CF, no início da década de 90 um conjunto de 

decretos da presidência da república acabou reformulando e retirando da FUNAI boa 

parte de suas atribuições, inclusive a área da saúde, onde a responsabilidade 

passou então, a ser competência do Ministério da Saúde, que já tinha a 

responsabilidade de gerir a saúde para o restante da população. Por intermédio da 

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) foi implementada a nível nacional a Política 

Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, articulado com o Sistema Único 

de Saúde (SUS), integrante da Política Nacional de Saúde, regulamentada pelo 

Decreto nº 3.156, de 27 de agosto de 1999, que passou a dispor sobre as condições 

de assistência à saúde dos povos indígenas (OLIVEIRA, 2005; SANTOS et al., 

2008; BASTOS et al., 2011). 

Inexistia, até então uma política setorial no SUS que atendesse à diversidade 

dos povos indígenas, o que comprometia o acesso adequado desses às ações de 

saúde (SOUZA et al., 2005). Em 1999 foram então criados os subsistemas de saúde 

indígena, balizados no princípio da descentralização, hierarquização e 

regionalização, tendo sido instalados Distritos Sanitários Especiais Indígenas por 

todo o território nacional (MENDES, 1993; LANGDON, 2000). 

As atividades implementadas pelos DSEI’s são coordenadas pelo 

Departamento de Saúde Indígena (DESAI), que é o órgão responsável pela gestão 

central do Subsistema de Saúde Indígena (LANGDON; DIEHL, 2007). Em todo o 

território nacional, foram implantados 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

(DSEI), alocados por critérios territoriais, tendo como base a ocupação geográfica 

das comunidades indígenas. 

O DSEI deve ser entendido como uma base territorial e populacional que está 

articulado com a rede do SUS, composto por uma equipe mínima necessária para 

executar suas ações. A constituição da rede de serviço leva em conta a estrutura de 

serviços já existentes nas terras indígenas, a qual pode ser adequada e ampliada de 

acordo com as necessidades de cada local (GARNELO, 2012). 

Com relação aos índios residentes no Estado do Rio Grande do Sul, os 

mesmos são atendidos por dois Ditritos Sanitários Especiais Indígena, são eles, o 

Litoral Sul, e Interior Sul (MS, 2013). O DSEI Litoral Sul, com sede em Curitiba, 

assiste às comunidades indígenas da etnia Guarani do litoral dos estados do Rio de 
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Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Paraná (PR), Santa Catarina (SC) e Rio Grande do 

Sul (RS). Os municipios atendidos no Rio Grande do Sul são: Cachoeira do Sul, 

Camaquã, Maquiné, Mariana Pimentel,  Palmares do Sul, Porto Alegre,  Rio Grande, 

Riozinho, São Francisco de Assis, São Francisco de Paula, São Miguel das Missões, 

Santo Antonio da Patrulha, Sentinela do Sul, Tapes, Torres e Viamão. O DSEI 

Interior Sul, com sede em Chapecó, assite às comunidades indígenas da etnia 

predominantemente Kaingang, havendo também Guarani, Xokleng, Krenak e Terena 

do interior dos estados de SP, PR, SC e RS. Dos 65 municípios atendidos, 16 

pertencem ao estado do Rio Grande do Sul, os municípios atendidos são: Salto do 

Jacuí, Cacique Doble, Charrua, Erebango, Muliterno, Iraí, Nonoai, Liberato Salzano, 

Ronda Alta, Redentora, Água Santa, São Valentin, Tenente Portela, São Valério do 

Sul, Santa Maria e Passo Fundo  (SESAI, 2013).  

Em 2010 foi criada a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), através 

da Lei nº. 12.314 (SANTOS et al., 2008). A criação teve força devido às várias 

manifestações e encaminhamentos de propostas de um novo modelo para a Saúde 

Indígena, como o realizado na Conferência Nacional de Saúde Indígena. Acabou 

resultando em modificações quanto à responsabilidade da gestão da saúde 

indígena, que potencializou a criação deste importante órgão no cuidado da saúde. 

A SESAI vinculada ao Ministério da Saúde passou a coordenar a Política Nacional 

de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, retirando assim da FUNASA a 

competência quanto à saúde indígena nacional. Organizada em três grandes áreas. 

(I) Departamento de Gestão da Saúde Indígena, (II) Departamento de Atenção à 

Saúde Indígena, e (III) Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Contemplando 

ainda, entre suas responsabilidades, ações de saneamento básico e ambiental das 

áreas indígenas, como a preservação das fontes de água limpa, construção de 

poços ou captação à distância nas comunidades sem água potável; construção de 

sistemas de saneamento, destinação final ao lixo e controle de poluição de 

nascentes, sempre visando à melhoria das condições de vida dos povos indígenas 

brasileiros (VARGAS, 2010).   

Apesar da existência dos mais diversos problemas relacionados à saúde do 

indígena no território Brasileiro, após o surgimento da lei Arouca e 

consequentemente a criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), 

ocorreu uma grande transformação quanto à preocupação governamental 

relacionada à saúde indígena, que é um dos grandes problemas dessas populações.   
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O Rio Grande do Sul não conta com uma sede do DSEI em seu estado, 

entretanto possui a Assessoria de Saúde Indígena (ASSAI), a qual gerencia e 

coordena a atenção à saude indigena de acordo com as diretrizes do SUS, 

respeitando a diversidade sócio econômica e cultural desta população, interligada ao 

DSEI.  O acesso aos serviços de alta complexidade se dá pela rede hierarquizada 

municipal, regional ou estadual. Como é de costume em toda a rede atendida pelo 

SUS, quando demora muito tempo para agendar uma consulta é solicitado urgência 

do pedido, sendo este encaminhado a ASSAI. Dependendo do caso, é paga uma 

consulta privada com recursos do convênio ao conveniado (HOKERBERG; 

DUCHIADE; BARCELLOS, 2001; VARGAS et al., 2010). 

Postos de Saúde são construídos de acordo com a necessidade de cada 

região, neles são executados os serviços de atenção básica à saúde como o 

acompanhamento de crianças e gestantes, imunização, acompanhamento de 

pacientes crônicos e doenças que ocorrem com frequência (LANGDON; DIEHL, 

2007).  Pacientes que precisam de tratamentos específicos podem ter abrigo nas 

Casas de Apoio à Saúde do Índio (CASAIS). Essas casas prestam serviços como 

alojamento, alimentação, equipe de enfermagem 24horas, marcação de consultas e 

exames ou internação hospitalar, providenciando posteriormente o retorno deste 

paciente a sua comunidade de origem (MARQUES, 2003). 

Segundo dados do Ministério da Saúde (2015), em toda rede existem 751 

postos de saúde nas cinco regiões geográficas, situados nas mais de 4,2 mil aldeias 

indígenas existentes no país. 

O índice de mortalidade infantil apresentou uma queda nos últimos anos de 

40,55%, demonstrando com isso a efetividade da política de proteção à saúde dos 

índios brasileiros implantada ultimamente (BASTA; ORELLANA; ARANTES, 2012).  

No ano de 2013, na V Conferência Nacional de Saúde Indígena, foi anunciado 

que essa população também passaria a contar com o programa mais médico do 

governo federal, com a finalidade de atuarem exclusivamente na assistência de 

comunidades indígenas, na prestação de serviços de atenção básica, em aldeias 

das regiões mais remotas do país. No total foram alocados 264 médicos atuando 

nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas na Amazônia Legal e região Oeste do 

país, onde se concentram a maioria da população indígena e os indicadores de 

saúde são mais preocupantes (MS, 2015).  
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3.3 Prevalência de endoparasitos nas comunidades indígenas 

3.3.1 Parasitoses intestinais e toxocaríase 

  

As parasitoses intestinais, como as helmintíases e protozooses constituem 

problema de saúde pública, afetando a qualidade de vida dos infectados (LODO et 

al., 2010). No Brasil ocupam lugar de destaque no cenário das doenças tropicais, 

constituindo assim, expressiva causa de morbidade e de mortalidade, tornando-se 

um importante problema de ordem sanitária e social(BARRETO, 2006). 

A frequência das parasitoses guarda relação direta com as condições 

higiênicas apresentadas pelo hospedeiro, aumentam a prevalência em locais onde 

as precondições de vida, moradia e saneamento básico são insatisfatórias ou 

inexistentes (ESCOBAR; COIMBRA, 1998; ZIEGELBAUER et al., 2012; INCERTI, 

2013). No Brasil as principais helmintíases são: ascaridíase, trichuríase, enterobiose, 

ancilostomose e estrongiloidíase. Os protozoários com maior incidência são a 

giardíase e amebíase (BAPTISTA et al., 2006; BERNE et al., 2012).

Diferentes estudos realizados no Brasil apontam elevada prevalência de 

parasitoses em distintas populações (FERREIRA et al., 2006; FONSECA et al., 

2010). Historicamente as populações indígenas possuem problemas relacionados 

com as condições de saúde, devido, principalmente às condições sanitárias a que 

estão sujeitas. A situação de vulnerabilidade atinge comunidades indígenas inteiras 

do Brasil e de outros países, independente de faixas etárias, desde recém-nascidos 

até idosos (FERREIRA et al., 2000; BRIONES-CHAVES et al., 2013; LEE et al., 

2014).  

Dresch e Lazzarotto (2003) fazem considerações pertinentes a esse respeito, 

apontando que as condições podem ser consideradas adequadas ou precárias, de 

acordo com todo o contexto de vida do ser humano ou do grupo que esteja sendo 

analisado. Para os autores, modificar uma situação de saúde inadequada, 

encontrada durante a investigação, implica introduzir mudanças de atitudes nos 
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indivíduos da comunidade. Entretanto, neste aspecto, podem ser encontradas 

inúmeras dificuldades, pois devem ser mantidos intactos os princípios culturais que 

guiam o comportamento dos seus membros e, ao mesmo tempo, deve-se prestar a 

assistência, orientar e adequar a situação da melhor maneira possível.  

Conforme descrito por Coimbra Júnior (2014), as doenças infecto-parasitárias 

se superpõem às doenças crônicas nas comunidades indígenas, pois os mesmos 

estão vivenciando mudanças desfavoráveis em seu padrão de vida, relacionadas 

não somente a fatores culturais, mas também às condições de saúde. Estudos 

revelam a diarreia como uma das principais causas de morte, afetando 

principalmente crianças, em decorrência da oferta inadequada e insuficiente de 

água, entre outros fatores de risco (BUTLER et al., 2001; ROJAS, 2007).  

Estudos realizados sobre parasitoses nos povos indígenas no Brasil (Tabela 

1) apontam que a infecção por parasitos intestinais pode atingir mais de 50% da 

população estudada, independente de faixa etária e sexo, sendo frequente o 

poliparasitismo, sendo que o Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Ancilostoma 

sp., Enterobius vermiculares, Strongyloides stercoralis, Entamoeba histolytica, 

Entamoeba coli, e Giardia lamblia são as mais prevalentes (FONTBONNE et al., 

2001; BORGES et al., 2009; BRANDELLI et al., 2012). A carência de saneamento, 

aliada ao contato cada vez maior do índio com locais contaminados e população 

infectada, propicia uma rápida circulação de ovos, cistos e larvas de parasitos 

ocasionando infecções por helmintos e protozoários na população indígena 

(FONTBONNE et al., 2001; FAYER; DUBEY; LINDSAY, 2004; COIMBRA et al., 

2005; GILIO et al., 2006; FRANCO, 2007). 

Tabela 1 – Publicaçõesem forma de artigos em periódicos, dissertações e teses abordando o 

enteroparasitismo em populações indígenas no Brasil

Estudo Etnia Localização Espécies de Helmintos e Protozoários 

Oliveira (1952) Karajá Centro-Oeste Al (sem prevalência) 

Aytai 

(1966) 
Mamaindê Centro-Oeste Al e Anc 

Neelet al. 

(1968) 
Xavante Centro-Oeste 

Al (70,0%), Anc (96,7%), Ss (5,0%), Tt (20,0%), 

Ev (1,7%), Gl (6,7%), Cm (8,3%), Ec (66,7%),  

Eh (48,3%), Em (28,3%), Ib (25,0%) 
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Fagundes Neto 

(1977) 

Aweti. 

Waurá, 

Kalopalo, 

Kuikuro,Yaw

alapiti,Mehin

ako, Matipu-

Nahukwá,Tru

mai 

Centro-Oeste 

Anc (60,0%), Al (12,5%), Ss (12,5%), Tt (5,0%), 

Ev (7,5%), Ec (47,5%), Gl (12,5%), Ib (22,5%),  

Eh (2,5%), Cm (5,0%)  

Kameyama 

(1985) 

Aweti, 

Kalapalo, 

Kamayurá,K

uikuru,Yawal

apiti, 

Mehinaku, 

Nahukwá, 

Matipu, 

Waurá, 

Kayabi, 

Juruna, 

Suyá,Trumi 

Centro-Oeste 

Grupo I (residentes ao sul): Gl (25,2%), Cm 

(14,1%), Eh/Enh (52,6%), Ec (74,1%), Ib (33,1%), 

Ev (11,8%), Al (75,7%), Ss (10,4%), Tt (13,1%), 

Anc (80,7%) Grupo II (residentes ao norte): Gl 

(12,1%), Cm (26,2%), Eh/Eha (49,5%), Ec 

(77,6%), Ib (29,9%), Ev (15,0%), Al (18,5%), Ss 

(36,4%), Anc (91,6%)  

Ferreira et al. 

(1991) 
Yawalapiti Centro-Oeste 

Anc (76,6%), Al (64,5%), Ss (41,1%), Tt (27,4%), 

Ev (15,3%), Hn (19,4%), Gl (46,8%), Eh (21,8%), 

Ec (67,7%), Ib (62,9%), Cm (16,9%), En (31,1% 

Coimbra Jr. & 

Santos (1991B) 
Zoró Centro-Oeste 

Anc (5,2%), Tt (2,3%), Hn (2,9%), Gl (9,8%), Bc 

(2,9%), Eh (16,8%) 

Ianelliet al. 

(1995) 
Xavante Centro-Oeste 

Al (28,4%), Anc (13,6%), Ss (9,9%), Gl (8,6%), Eh 

(3,7%), Ec (54,3%), En (4,9%), Ib (23,5% 

Santos et al. 

(1995) 
Xavante Centro-Oeste 

Al (25,0%), Anc (33,6%), Ss (11,7%), Tt (0,8%), 

Ev (5,5%), Hn (6,3%), Ec (38,3%), Eh (7,8%), En 

(0,8%), Gl (8,6%), Ib (3,1%), Csp. (2,3%)  

Malta (2011) 
Kayabí e 

Juruna 
Centro-Oeste 

Ec23,5%), Al (15,3%),Gd (9,9%), Eh (13,8%),  

En(1,9%), Sm (6,2%), Anc (7,5%),Tt (4,7%), Ss 

(0,3%),Ev (0,9%), Hn (1,8%) 

Assis 

etal.(2013) 
Maxakali Centro-Oeste 

Eh (48,9%), Gd (2%), Ec (40,8%),En (10,3%), 

Anc (37,9%), Sm (23,7%), Hn (18,6%), Ss (5,4%), 

Al (4,9%), Tt (0,5%) 

Dias Junior et 

al. (2013) 
Caxixó Centro-Oeste Sem prevalência 

Simões (2015) 
Xukuru-

Kariri, 
Centro-Oeste Eh (6,7%), Ec (60,0%), Em (1,8%),Gd (16,6%) 
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Fontbonne et al. 

(2001) 
Pankararu Nordeste 

Al (51,2%), Anc (23,6%), Tt (5,1%), Ts (2,1%), Ss 

(2,5%), Ec (50,3%), Gl (29,2%), Eh (82,4%), Ib 

(5,9% 

Knight & Prata 

(1972) 
NI Norte 

Anc (95,0%), Al (70,0%), Tt (91,0%), Ss (26,0%), 

Enh (16,0%), Gl (12,0%), Ec (42,0%), Ib (12,0%), 

Cm (7,0%), En(51,0%), Eh (23,0%) 

Bruno (1978) 

Karipuna, 

Palikur, 

Galibi 

Norte 

Caripunas: Al (69,8%), Anc (54,7%), Tt (33,1%), 

Ss (5,7%), Ev (0,7%), Hn (0,7%), Eh (15,1%), Ec 

(11,5%), En (20,0%), Ib (14,4%), Gl (14,4%) 

Palikur: Al (76,2%), Anc (90,5%), Tt (19,0%), Ss 

(9,5%), Eth (4,8%), Eh (9,5%), Ec (14,3%), En 

(33,3%), Ib (14,3%), Gl (4,8%) Galibi: Al (78,2%), 

Anc (80,0%), Tt (49,1%), Ss (10,1%), Hn (0,7%), 

Eh (16,4%), Ec (30,9%), En (14,5%), Ib (10,9%), 

Gl (7,3%)  

Lawrence et al. 

(1980) 

Yanomami e 

Kaxinawá 
Norte 

Al, Anc, Ss, Tt, Ec, Eh, Eth, Ib, Enh, Bc, Gl, Cm, 

Df (sem prevalência)  

Coimbra Jr. & 

Mello (1981) 
Suruí Norte 

Al (53,3%), Anc (43,3%), Ss (33,3%), Tsp. (5,8%), 

Tt (5,0%), Hn (4,1%), Ev (0,1%), Csp. (1,0%), Gl 

(3,3%), Eh (0,8%)   

Genaro 

&Ferraroni 

(1984) 

Nadëb-Maku Norte 

Al (61,2%), Anc (95,9%), Tt (67,3%), Ss (12,2%), 

Ec (32,6%), En (16,3%),  Gl (8,1%), Eh (36,7%), 

Cm (4,0%), Ph (2,0%) 

Santos et al. 

(1985) 

Pakaanovo, 

Massaká, 

Ajuru, 

Canoe, 

Jaboti, 

Mequém,Tup

ari e 

Macurap 

Norte 

Al (21,3%), Anc (12,2%), Ss (3,9%), Ev (2,0%), Tt 

(1,6%), Csp. (0,2%), Hn (0,3%), Gl (12,7%), Eh 

(8,8%), Ec (38,8%), Cm (2,0%), Ib (19,6%), En 

(0,5%)  

Confalonieriet 

al. (1989) 
Yanomami Norte 

Serra dos Surucucus: Al (6,7%), Anc (30,0%), Eh 

(40,0%), Gl (3,3%), Tt (43,3%), Ss (3,3%), Ev 

(13,3%), Csp. (6,7%) Macujaí: Anc (74,2%), Eh 

(28,5%), Tt (20,0%), Al (14,3), Gl e Csp. (2,9% 

Chernela& 

Thatcher (1989) 

Tukano e 

Maku 
Norte 

Ec (63%), Cm (30,0%), Eh (6,6%), En (5,0%), Ib 

(12,0%), Eth (3,0%), Gl (5,0%), Bc (6,0%), Tt 

(77,0%), Al (75,0%), Na (96%), Ev (6,0%), Ss 

(3,5%)  
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Coimbra Jr. & 

Santos (1991A) 
Suruí Norte 

Anc (76,6%), Al (64,5%), Ss (41,1%), Tt (27,4%), 

Ev (15,3%), Hn (19,4%), Gl (46,8%), Eh (21,8%), 

Ec (67,7%), Ib (62,9%), Cm (16,9%), En (31,1% 

Ferrari et al. 

(1992) 
Karitiana Norte 

Al (18,9%), Anc (0,9%), Tt (0,9%), Ev (0,9%), Hn 

(10,8%), Eh (4,5%), Ec (10,8%), 

Miranda et al. 

(1998) 
Parakanã Norte 

Al, Anc, Tt, Ss, Ev Eh, Gl (sem prevalência da 

população total) 

Miranda et al. 

(1999) 
També Norte 

Al (34,4%), Anc (29,0%), Tt (1,1%), Gl (4,3%),  

Eh (12,9%), 

Carme et al. 

(2002) 
Waiãpi Norte 

Na (sem prevalência), Al (13,4%), Tt (1,8%), Ev 

(2,7%), Csp. (6,3%), Gl (14,5%), Eh/Ed (16,7%), 

Ec (58%), Cm (27,5%)  

Rios et al. 

(2007) 
NI Norte 

Al(64,84%), Ec (32,58%), En (14,84%), Bh 

(13,39%), Eh(10,65%), Gl (8,55%), Hn (5,32%), 

Anc (5%), Tt (4,68%), Ib (2,58%), Ss (1,29%),  

Ev(0,97%),  

Borges etal. 

(2009) 
Oriximiná Norte 

Ec (59%), Bh (57,8%),En (38,2%),Eh 

(43,4%),Ib(32,5%),Cbilomastixmesnili (26,5%), Gl 

(12%), Cyclosporacaetanensis (10,8%), 

Cryptosporidium sp. (3,6%), Hn (20,5%), Al 

(7,2%), Ev (1,2%) 

Perez et al. 

(1972) 

Guarani, 

Kaingang e 

Terena 

Sudeste 

Araribá: Gl (8,4%), Eh (6,7%), Ec (39,9%), Esp. 

(0,8%),  Ib (21,4%), En (29,4%), Cm (0,4%), Tsp. 

(2,9%), Hn (2,1%), Al (15,9%), Anc (76,8%), Ss 

(8,8%), Ev (1,6%), Tt (18,9%) Vanuire: Eh (3,7%), 

Gl (15,7%), Ec (39,0%), Esp. (4,5%), Ib (9,7%), 

En (23,2%), Cm (1,5%), Sm (2,2%), Tsp. (4,5%), 

Anc (66,1%), Ss (3,7%), Al (15,0%), Tt (18,0%), 

Ev (0,7%) Icatú: Eh (2,0%), Gl (10,2%), Ec 

(49,0%), Ib (4,0%), En (24,5%), Sm (4,0%), Anc 

(69,5%), Ss (8,1%), Al (11,3%), Tt (4,0%)  

Serafim (1997) Guarani Sudeste 

Al (26,5%), Tt (9,8%), Anc (24,5%), Ss (9,8%), Hn 

(3,9%), Gl (1,7%), Ib (8,8%), Ec (5,9%), En 

(5,9%), Eh (4,9%)  

Neves (2010) Jaraguá-Ytu Sudeste 
Gl (56,5%), Ec (52,1%),Hn (39,1%), En (34,7%), 

Al (4,3%) 

Carvalho (2011) Xakriabá Sudeste Eh, Gd, Anc,Hn, Sm, Al, Ss, Ts, Tt 

Pinto et al. 

(2012) 
Pataxó Sudeste 

Anc (2,76%) Hn (1,38%), Sm (0,46%), Al(3,69%), 

Ss(1,84%), Tt (4,61%) e 81,57%,Eh(21,66%), 

Gd(7,83%), Ec (44,24%), Ib (6,45%) 
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Simões (2012) XukuruKariri Sudeste Eh, Ec, Ib, En, Gd, Ts, Hn, Sm, Al,Anc, Ss, Tt, Ev.

Scolari et al. 

(2000) 
NI Sul 

Grupo A (escolares não indígenas): Al (12,5%), 

Anc (5,8%), Tt (5,1%) Grupo B (escolares 

indígenas): Al (88,0%), Anc (52,0%), Tt (2,0%) 

Wiebbelling 

(2002) 
Mbyá Sul Al (40,2%), Ec (35,4%) e Anc (19,5%). 

Toledo et al. 

(2009) 
Kaingáng Sul 

Al, Anc, Ss, Tt, Ec, Eh, Eth, Ib, Enh, Bc, Gl, Cm, 

Df (sem prevalência)  

Brandelli et al. 

(2012) 

Mbyá 

Guarani 
Sul 

Ec(75%),Al (20%),Hn (25%), En (20%), 

Gl (15%), Eh (40%), Tt (5%), Ss (5%), Ev (5%) 

Incerti (2013) NI Sul  Al (19%), Hn (18%), Ec (16%), Ib (2%), Anc (1%)  

Legenda: NI – Não indicado 

Al: Ascaris lumbricoides; Anc: Ancilostomídeos; Bc: Balantidium coli; Ch: Capillaria hepatica; Csp.: 

Capillaria sp.; Cm: Chilomastix mesnili; Df: Dientamoeba fragilis; Ec: Entamoeba coli; Ed: Entamoeba 

dispar; Ei: Entamoeba hominis; En: Endolimax nana; Eh: Entamoeba histolytica; Enh: Entamoeba 

hartmanni; Esp: Entamoeba sp.; Eth: Enteromonas hominis; Ev: Enterobius vermicularis; Gl: Giardia 

lamblia;Hn: Himenolepys nana; Ib: Iodameba bütschlii; Na: Necator americanus; Ph: 

Pentatrichomonas hominis; Ss: Strongyloides stercoralis;Sm: Schistosoma mansoni; Ts: Taenia 

saginata;Tsp.: Taenia sp. 

Foram localizadas 40 produções cientificas referente às enteroparasitoses em 

populações indígenas no Brasil. Deste total constata-se que foram escassas as 

publicações nas décadas de 50, 60 e 70, representando apenas seis (15%) das 

publicações. Havendo um aumento significativo a partir da década de 80.  

Considerando a distribuição espacial, houve uma concentração de estudos 

em etnias localizadas na região norte (37,5%) e na região centro (32,5%), sudeste 

(15%), sul (12,5%),nordeste (2,5%). Os povos mais investigados foram os Xavantes, 

a maior parte dos estudos foi realizada com uma única etnia e conteve estudos que 

não mencionou a etnia. 

As populações indígenas, além das parasitoses intestinais, podem ser 

acometidas por outras doenças parasitárias como a toxocaríase, zoonose de 

distribuição mundial causada pelos nematódeos Toxocara canisou Toxocara cati, 

parasitos intestinais de cães e gatos. No entanto, T. canis é o principal agente 

etiológico da toxocaríase visceral (PALUDO et al., 2007; SMITH et al., 2009). O risco 

da infecção em humanos se dá pelo consumo de alimentos como vegetais, frutas, 

hortaliças e água contaminada com ovos embrionados do T. canis ou T. cati. Outras 
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maneiras de transmissão ocorrem por meio do consumo de carne crua ou 

malpassada de hospedeiros paratênicos, pois estes têm a larva infectante alojada 

nos tecidos. As crianças são mais suscetíveis pelo contato com o solo contaminado 

por ovos embrionados do parasito, pelos hábitos geofágicos e pela imaturidade do 

sistema imunológico (HABLUETZEL et al., 2003; MAFRAND et al., 2006; CHOI et 

al., 2008).  

Os resultados mostram a importância do solo como elemento mantenedor de 

infecções parasitárias e as parasitoses constituem um componente importante do 

perfil epidemiológico dos povos indígenas no Brasil, ainda que venham sendo pouco 

estudadas conforme estratificadas na tabela anteriormente. A maioria das 

publicações refere-se a estudos de prevalência de parasitos intestinais e está 

concentrado na região norte do Brasil (VIEIRA,2003). Nas comunidades indígenas 

da região sul do Brasil os estudos são escassos e ainda estudos que abordam 

diretamente a saúde indígena.  
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Resumo  

Objetivo. Este estudo analisou as políticas públicas existentes para saúde da 

população indígena no Brasil, no período de 1910 a 2010. 
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Métodos. Trata-se de um estudo de revisão de literatura abordando a evolução da 

política de atenção à saúde do índio no território brasileiro.  

Resultados. A Constituição Federal de 1988 e a I Conferência Nacional de Proteção 

à Saúde do índio (1986) marcam a regulamentação da saúde indígena no Brasil. A 

partir de 1999, a responsabilidade pela provisão de serviços de saúde aos povos 

indígenas passou para a FUNASA, vinculada ao Ministério da Saúde, a qual 

concretizou a implantação de um serviço de saúde voltado para os povos indígenas 

e estruturado segundo divisão territorial em distritos, vinculados ao Sistema Único de 

Saúde. A partir deste cenário o poder público atua e oferta serviços de saúde 

adequados aos povos indígenas. 

Conclusões. Há carência de dados e atividades de pesquisas científicas na 

população indígena, instiga-se a importância de estudos epidemiológicos, bem 

como, a compreensão da história, dos costumes e necessidades dos povos 

indígenas, para a melhoria das condições de saúde e das intervenções, com foco na 

educação em saúde. 

Descritores: Políticas Públicas de Saúde, Saúde de Populações Indígenas, 

Serviços de Saúde. 

Abstract 

The objective of this study was analyzed an historical review of federal public health 

politics for the indigenous population in Brazil, in 1910-2010 period. This is a 

literature review addressing the evolution of the politics of the indigenous health in 

Brazil.The 1988 Federal Constitution of Brazil and the 1ª National Conference on the 

Protection of the Indigenous Health (1986) defined the regulation of indigenous 

health in Brazil. Since 1999, the responsibility for provision of health services to 

indigenous peoples went to FUNASA, under the Ministry of Health, which completed 

the implementation of a health service focused on indigenous peoples and structured 

according to territorial division into districts, linked to the National Health System. 

From this scenario the Public State act and to provide adequate health services to 

indigenous peoples.  Thus, itinstigatesthe importanceof epidemiological studies, as 

well as, theunderstanding of the history, customs and necessity of indigenous 

peoples, to improvehealth conditionsand interventions, focusing on health education. 

Descriptors:  Public Health Policy, Health of Indigenous Peoples, Health Services.
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Introdução 

As políticas públicas de saúde no Brasil para população indígena têm sofrido 

modificações ao longo dos anos, e tais mudanças têm ocorrido para adequarem-se 

aos contextos políticos, econômicos e sociais. O principal marco regulatório da 

saúde indígena atual brasileira foi a Constituição Federal de 1988 (CF/88), 

responsável pela idealização e implantação em nível nacional do Sistema Único de 

Saúde (SUS), visando o acesso à saúde universal para todos os cidadãos. 

O acesso à saúde pela população indígena no Brasil, mesmo de forma precária, 

começou com o atendimento ocasional por parte dos missionários, e foi a partir de 

1910, com a criação do Serviço de Proteção ao índio (SPI), que se iniciou uma 

intervenção de um modo geral do Estado. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi 

realizar uma revisão histórica das políticas públicas existentes para saúde da 

população indígena no Brasil no período de 1910 a 2010.  

Material e Métodos 

Definidas as bases de dados PubMed, Bireme, Scielo, Scopus e Web of Science 

para identificação dos artigos. Os termos utilizados na busca foram delimitados a 

partir das palavras chaves presentes em artigos adequados ao tema, lidos 

previamente de forma não sistemática. Os descritores utilizados em conjunto para 

identificação dos artigos foram: Políticas Públicas de Saúde, Saúde de Populações 

Indígenas, Serviços de Saúde, Índios, Povos Indígenas. A busca não se restringiu a 

artigos publicados em português. A consulta às bases de dados foi realizada em 

maio de 2015. Na última etapa, realizou-se uma leitura dos títulos e resumos de 

todos os artigos selecionados a fim de identificar os trabalhos que abordavam o 

tema objetivo da revisão, mesmo que de forma secundária, e ainda respeitavam os 

seguintes critérios de inclusão: 1) Políticas Públicas de Saúde, 2) Saúde de 

Populações Indígenas, 3) Saúde Indígena, 4) Serviços de Saúde. Foram excluídos 

estudos publicados sob a forma de editoriais e entrevistas, como também aqueles 

que incluíam outras políticas públicas. Artigos que não atenderam a algum dos 

critérios propostos foram excluídos das análises posteriores. Também foi 

pesquisado dissertações e teses do banco da CAPES que versassem sobre o 

assunto, sendo que esses passaram por seleção igual à descrita anteriormente. 

Este estudo faz parte de uma ampla pesquisa sobre a saúde indígena que está 

sendo desenvolvido por este grupo de pesquisa, como consequência da carência de 
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dados e atividades de pesquisas científicas que explorem este segmento da 

sociedade e que acrescentem as discussões sobre a saúde dos povos indígenas.  

Resultados 

Foram encontrados 619 artigos potencialmente relevantes, considerando a definição 

das bases de dados e os descritores. Após a leitura dos títulos e resumos dos 

artigos, 352 artigos foram excluídos com base nos critérios apresentados, sendo 

que: 1) 189 eram estudos demográficos; 2) 76 artigos não avaliaram como ocorre o 

acesso aos serviços de saúde indígena e 3) 87 artigos eram estudos que abordavam 

fatores sociais.  Na última etapa os 267 artigos selecionados como relevantes para o 

objetivo deste trabalho foram analisados na íntegra. A partir dessa análise, 245 

artigos foram excluídos, sendo que: 22 artigos eram estudos que tratavam do 

funcionamento dos conselhos e gestão participativa na saúde, 108 artigos avaliaram 

os impactos da saúde e no sistema único de saúde e 115 eram estudos de ações de 

cursos da saúde. Finalmente a revisão foi realizada com base em 22 artigos.  

Discussão 

Políticas Públicas de Saúde do Índio 

A atenção à saúde indígena teve origem durante o período colonial no século 

XIX, onde os índios eram acolhidos principalmente pelos missionários das igrejas, 

que realizavam o atendimento e a assistência à saúde de muitos povos indígenas 

espalhados pelo Brasil(1). Durante o século XX o poder público passou a gerenciar 

diretamente a atenção dispensada aos indígenas brasileiros, sendo criado o Serviço 

de Proteção ao Índio, pelo Decreto n.º 8.072 de 20 de junho de 1910, no governo de 

Hermes da Fonseca. Esse decreto teve por finalidade executar a política indigenista 

no Brasil, protegendo os índios e assegurando a implementação de uma estratégia 

de ocupação territorial do país. Com isso, a Igreja, que antes tinha a hegemonia 

quanto ao trabalho e à proteção dos índios, acabou dando lugar também à proteção 

do Estado, o que tirou o monopólio da Igreja com relação aos indígenas, fato este 

que perdurava desde o descobrimento do Brasil(2). 
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O SPI, como organização, teve uma atuação bastante precária e descontínua, 

sem conseguir cumprir com os objetivos a que foi criado durante todo o período de 

sua existência. Culminou em 1967 com a extinção do órgão pelo governodevido à 

ineficiência dos serviços prestados, bem como, aos diversos tipos de corrupções 

encontradas. Foi então criada, em pleno período da ditadura militar, a Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI), órgão do governo federal que passou a executar a 

política indigenista em todo o território nacional(3). Ambos os órgãos tinham como 

atribuições a prestação de assistência aos povos indígenas nos mais diversos 

campos da vida social como saúde, educação e outros. Entretanto, tais instituições 

jamais chegaram a cumprir plenamente com suas atribuições. 

Como não existia realmente uma legislação regulamentada que assegurasse 

garantias concretas aos indígenas, diversas ações que buscavam benefícios plenos 

a esses povos não obtinham do poder público guarida. No campo da saúde foi 

enfrentada a falta de suporte técnico e principalmente financeiro para o 

desenvolvimento de ações públicas de saúde. Este fato causou, juntamente com 

outras restrições e inadequações da política indigenista, um forte descontentamento 

por parte das representatividades indígenas do país(2). Tal cenário carecia de uma 

legislação nacional que possibilitasse ao indígena certas garantias e que 

colocassem os órgãos governamentais sob uma responsabilidade legal e em 

cumprimento da formação da legislação em prol dos indígenas brasileiros(2) . No 

entanto, apenas no ano de 1973, foi elaborada uma legislação específica para os 

indígenas no Brasil. Tratava-se da lei 6.001 de 19 de dezembro de 1973, chamada 

“Estatuto do Índio”, ainda em vigor. Essa legislação resultou não do bom senso e da 

sensibilidade dos governantes brasileiros da época com relação aos índios, mas sim 

de uma preocupação do governo com sua imagem no exterior, mediante pressão 

internacional sofrida; considerando que estavam ocorrendo diversas denúncias 

sobre violações dos direitos humanos dos índios em nosso país.  

Outro marco para a constituição das políticas públicas de saúde indígena no 

Brasil foi a I Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio, realizada no ano 

de 1986, ocasião em que se discutiu e deliberou em torno da implementação de um 

modelo diferenciado para a saúde indígena. Este modelo foi baseado no respeito à 

organização social e política, aos costumes e às tradições dos diversos povos 

indígenas; um modelo que garantia aos índios o direito universal e integral à saúde, 
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participação indígena nas políticas de saúde, assim como a criação de uma agência 

de saúde específica para assuntos indígenas(4). 

Finalmente, a partir da Constituição Brasileira de 1988, uma visão 

diferenciada passou a fazer parte da legislação brasileira, influenciada por 

intelectuais estudiosos das relações indígenas. O cenário indígena e 

consequentemente os direitos reservados a eles sofreu significativa transformação, 

vindo a ser inserido no texto constitucional um capítulo dedicado aos indígenas, o 

qual garantiu legalmente direitos fundamentais, antes inexistentes. Isso passou a ser 

um dos mais recentes avanços existentes até o momento, em termos de legislação 

nacional relativo à população indígena. Este capítulo, assim como outros, 

considerou o princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado como 

fundamento da República Federativa do Brasil e que alinhava e unifica todo o 

sistema pátrio de direitos fundamentais, o que acabou refletindo positivamente em 

todo o contexto constitucional e, consequentemente, na Política Indígena Nacional(3-

4). A CF/1988 define em seu artigo 196, a saúde como um direito de todos e dever 

do Estado, também reconhece os índios como sujeitos de direito e garante atenção 

integral e específica à saúde. 

Para atender ao artigo 196 da CF/88 no início da década de 90, um conjunto 

de decretos da presidência da república acabou reformulando e retirando da FUNAI 

algumas de suas atribuições, dentre elas, a área da saúde, que passou a ser 

competência do Ministério da Saúde, o qual já apresentava a responsabilidade de 

gerir a saúde para o restante da população. Por intermédio da Fundação Nacional 

de Saúde (FUNASA) foi implementada em âmbito nacional a Política Nacional de 

Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI), articulada com o SUS, integrante 

da Política Nacional de Saúde, regulamentada pelo Decreto nº 3.156, de 27 de 

agosto de 1999, a qual dispõe sobre as condições de assistência à saúde dos povos 

indígenas(5). Inexistia, até então, uma política setorial no SUS que atendesse à 

diversidade dos povos indígenas, o que comprometia o acesso adequado desses às 

ações de saúde(6). O SUS, vinculado ao Ministério da Saúde, não possuía estrutura 

nem experiência com relação ao acesso e compromisso com as comunidades 

indígenas, por possuírem características específicas e bem peculiares o sistema não 

garantia o respaldo e atenção individualizada para que suas reais necessidades 

fossem atendidas. Como a legislação preconizava a ideia de um único sistema de 

saúde, acabou vingando a proposta de criar um subsistema do SUS, garantindo a 
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ão hierárquica entre essas instâncias. Em 1999 através da Lei n° 9.836 

foram então criados os Subsistemas de Atenção à Saúde Indígena (SASI), balizados 

no princípio da descentralização, hierarquização e regionalização, tendo sido 

pelo Decreto n° 3.156, de 27 de agosto de 1999 os Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas (DSEI), por todo o território nacional(2,7)

evolução das políticas de saúde para os indígenas no Brasil, desde o período 

colonial até os anos 2010 pode ser visualizada na Figura 1. 

olíticas de atenção à saúde do índio

O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, sob gestã

Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde foi criado a partir da Lei nº. 9.836/99, 

conhecida como Lei Arouca(8). Esta lei é mais um marco regulatório da atenção à

vida das populações indígenas do Brasil, já que contemplou alguns dispositivos 

• Atenção à saúde realizada por missionários;
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• Implementação da política indigenista;
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• Responsável pela execução da política indigenista;

• Divisão de Saúde  (Equipes volantes de Saúde)
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• Tratamento desorganizado e esporádico.
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• Atendimento universalizado e socializado;
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• FUNAI: Controle das ações de saúde indígena

• FUNASA: ações de prevenção  e controle de agravos à saúde, 
saneamento básico e capacitação de recursos humanos 

• Ministério da Saúde  -gestão e execução 

• Lei Arouca - Atenção à saúde articulada com a rede do SUS  
(Subsistema de Atenção à Saúde Indígena)

• Implantação de 34 DSI’s em todo o território nacional.

• Estabelece diretrizes para elaboração de projetos  de 
estabelecimentos de saúde, abastecimento de água, melhori
sanitárias e esgotamento sanitário

• Aprova a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas

• Cria o programa de Promoção da Alimentação Saudável em 
comunidades indígenas

• Responsvel pela coordena�ão e execu�ão do Subsistema de Aten
Sa�de Ind�gena
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fundamentais para a proteção do índio, evitando qualquer tipo de discriminação e 

garantiu um atendimento universalizado e socializado(9) . 

A lei Arouca também dispõe sobre as garantias de atendimento médico, de 

acordo com suas necessidades e em qualquer nível da atenção à saúde. Além 

disso, garante a participação indígena nos colegiados relativos à saúde existente em 

todos os níveis federados, formulando, acompanhando e avaliando as políticas de 

saúde, no Conselho Nacional de Saúde (CNS), Conselhos Estaduais e Municipais. 

Desta forma, propõe um modelo participativo de cogestão do Estado, da sociedade 

civil, dos conselhos gestores e convênios com ONGs, demonstrando a importância 

da participação dos indígenas na defesa de seus interesses e nas possíveis 

estratégias e ações das políticas públicas(10).  

As políticas públicas devem estar pautadas na relevância da necessidade e 

da realidade local, de acordo com as especificidades da cultura dos povos 

indígenas: nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação 

sanitária e integração institucional. A partir da regulamentação dessa lei, o 

atendimento relacionado à saúde dos índios brasileiros foi universalizado e 

socializado, pois garantiu assim que essa parcela da população brasileira fosse 

assistida de forma mais efetiva, modificando a atenção dispensada aos mesmos(8).

Organização da Saúde Indígena no Brasil 

A FUNASA, estabeleceu através do SASI, unidades operacionais que são os 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), que passaram a ser o modelo 

central da gestão da saúde indígena(11,12).Os DSEIs se configuram numa rede de 

serviços implantada nas terras indígenas para oferecer um conjunto de ações de 

saúde necessárias à atenção básica, articulados com a rede do SUS, para 

referência e contra referência com participação do usuário e controle social. Ao DSEI 

compete atuar em ações que contemplam promoção, proteção e recuperação da 

saúde do índio. O saneamento é um ponto essencial para a promoção e prevenção 

de doenças nas populações indígenas, levando às áreas indígenas serviços de 

água, esgotamento sanitário, coleta, remoção e destino final do lixo. As atividades 

implementadas pelos DSEIs são coordenadas pelo Departamento de Saúde 

Indígena (DESAI), que é o órgão responsável pela gestão central do Subsistema de 

Saúde Indígena(7). 
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Fonte: DESAI/FUNASA, MS, 2015. 

Figura 2–Localização espacial dos distritos sanitários especiais indígenas no Brasil 

O Agente Indígena de Saúde (AIS) é um membro da aldeia capacitado pela 

FUNASA para prestar assistência à saúde aos demais integrantes de sua própria 

aldeia(17). O pólo-base tem como principal missão a promoção de saúde das aldeias 

por meio de assistência aos casos não solucionados nos postos de saúde. Caso a 

estrutura oferecida pelos pólos-base não seja suficiente devido à complexidade de 

certos casos, o paciente é repassado então para os serviços de referência, para 

atenção à saúde de média e alta complexidade na rede de serviços já existentes do 

SUS, que atende a população brasileira em geral(18). A Casa de Apoio à Saúde 

Indígena (CASAI) é um estabelecimento localizado em municípios estratégicos, 

inclusive nas capitais dos estados. Sua atribuição é receber o índio que vem 

referenciado de sua aldeia em busca de assistência na rede do SUS. Desde o início 

do subsistema, os serviços de saúde nas terras indígenas têm sido executados 

através de convênios com municípios e/ou ONGs, caracterizando a terceirização do 

subsistema(1). 

Fonte: PEDROSO, 2015. 

Figura 3–Redehierarquizada de serviços para a atenção à saúde do índio 

A FUNASA atuou efetivamente no campo da saúde indígena até o início de 

2011, sendo substituída quando se completou a transferência de responsabilidade 

para então Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), órgão criado pela lei nº 

12.314/2010 e Decreto nº 7.336/10 como resposta às reivindicações indígenas, em 
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busca da implementação de um novo modelo de gestão e atenção no âmbito do 

SUS(5). 

A SESAI passou a coordenar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos 

Povos Indígenas. Organizou-se em três grandes áreas: (I) Departamento de Gestão 

da Saúde Indígena, (II) Departamento de Atenção à Saúde Indígena, e (III) Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas. Contemplando ainda, ações de saneamento básico 

e ambiental das áreas indígenas, como a preservação das fontes de água limpa, 

construção de poços ou captação à distância nas comunidades sem água potável; 

construção de sistemas de saneamento, destinação final ao lixo e controle de 

poluição de nascentes, sempre visando à melhoria das condições de vida dos povos 

indígenas brasileiros(19). 

 Segundo dados do Ministério da Saúde (2015), em toda a rede existem 751 

postos de saúde nas cinco regiões geográficas, situados nas mais de 4,2 mil aldeias 

indígenas existentes no país.  Os postos de saúde são construídos de acordo com a 

necessidade de cada região, neles são executados os serviços de atenção básica à 

saúde, como o acompanhamento de crianças e gestantes, imunização, 

acompanhamento de pacientes crônicos e doenças que ocorrem com frequência(7).  

Ações que já refletiram no índice de mortalidade infantil, o qual apresentou uma 

queda nos últimos anos de 40,55% demonstrando com isso a efetividade da política 

de proteção à saúde dos índios brasileiros implantada ultimamente(20). 

 No ano de 2013, na V Conferência Nacional de Saúde Indígena, foi anunciado 

que essa população também passaria a contar com o programa Mais Médicos do 

governo federal, com a finalidade de atuarem exclusivamente na assistência de 

comunidades indígenas, na prestação de serviços de atenção básica nas Unidades 

Básicas de Saúde Indígena em aldeias das regiões mais remotas do país(21). 

A alocação destes profissionais para atender a saúde dos indígenas vem ao 

encontro das necessidades e problemas de saúde enfrentados, como a anemia, que 

se constitui grave problema nutricional nas populações indígenas, afetando, 

sobretudo, crianças e mulheres em idade reprodutiva. E provavelmente relacionada 

à ingestão insuficiente de determinados nutrientes, como o ferro, e também deve 

estar associada à presença de parasitoses endêmicas, como a ancilostomose e 

dependendo da região, a malária(22). 
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Como não existe um sistema de informação atualizado e eficaz, acaba sendo 

impossível ter uma análise minimamente detalhada acerca da epidemiologia das 

doenças presentes nestas comunidades, como as infecciosas e parasitárias, as 

quais são as principais responsáveis pela morbimortalidade nas populações 

indígenas. Neste contexto, também ficam limitadas as tentativas de avaliação de 

programas de controle das principais endemias, até mesmo os dados de cobertura 

vacinais são de difícil obtenção(19). 

Conclusões 

 Diante do exposto, tem-se um panorama geral sobre o melhoramento das 

políticas de saúde para a população indígena no Brasil, a qual esteve relacionada às 

articulações com processos de mudanças sociais, econômicas e ambientais. 

Observa-se a partir de 1910 a criação das primeiras leis protegendo os índios e 

assegurando a implementação de uma estratégia de ocupação territorial do país. 

Posteriormente têm-se o surgimento da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), 

entretanto assim como a SPI, falhou nas suas atribuições.  

 Então, instiga-se a importância de ser firmada uma “aliança” entre 

pesquisadores epidemiologistas, lideranças indígenas e profissionais dos serviços 

de saúde para que juntos atuem em prol da melhoria das condições de saúde das 

comunidades indígenas, através de intervenções, com foco na educação em saúde 

baseada nos costumes destes. Para tanto, também é relevante que membros destas 

comunidades sejam estimulados a estudar e buscar formação nas áreas que 

possam ajudar o melhoramento de suas comunidades, pois se sabe que há 

resistência por parte das lideranças indígenas de que pessoas de fora entrem em 

sua comunidade.  
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RESUMO 

A falta das condições básicas de saneamento gerafortes impactos sobre a saúde 

das populações. A forma inadequada de como são tratados os resíduos, pode 

acarretar em contaminação do solo e consequentemente da água, vindo a causar 

enormes prejuízos à saúde daqueles que a utilizam. Assim, um dos principais 

problemas de saúde pública, consiste no uso de recursos hídricos contaminados 

para o abastecimento humano. Este fato apresenta relação direta com surtos de 

doenças de veiculação hídrica. Nas comunidades indígenas, as doenças infecto-

parasitárias se superpõem às doenças crônicas. O objetivo deste estudo foi 

caracterizar as condições de saúde das famílias da aldeia Alvorecer Tekoa Kóénju, 

da tribo Mbyá-Guarani, com enfoque nas parasitoses intestinais. A pesquisa 

constituiu em um estudo transversal com coleta de dados realizada junto a 25 

famílias, onde foi aplicado um questionário e coletado amostras de fezes; o mesmo 

revelou as condições de moradia e hábitos. Foram realizados 50 exames 

coprológicos, que mostrou prevalência de 80% de enteroparasitas na população 

estudada, sendo os parasitos patogênicos mais encontrados Hymenolepis 

nana,Ascaris lumbricoides e Giardia lamblia. Pela análise dos resultados, pode-se 

perceber a existência de contaminação ambiental por dejetos fecais, que deve estar 
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relacionada com a ocorrência das doenças parasitárias, sendo essa um grave 

problema de saúde pública.  

DESCRITORES: Helmintos, protozoários, indígenas, saneamento básico. 

EVALUATION OF HEALTH CONDITIONS OF AN INDIGENOUS POPULATION 

Guarani REGION SOUTH OF BRAZIL, THE SANITATION AND FROM 

ENTEROPARASITISMO 

ABSTRACT 

The lack of basic sanitation generate strong impacts on the health of populations. 

Improper way they are treated waste, can result in contamination of soil and water 

accordingly, been causing huge damages to the health of those who use it. Thus, a 

major problem of public health, is the use of contaminated water for human 

consumption. This fact is directly related waterborne disease outbreaks. In 

indigenous communities, infectious and parasitic diseases to chronic diseases 

overlap. The objective of this study was to characterize the health conditions of the 

families of the village Dawn Tekoa Kóénju, the Mbyá-Guarani tribe, focusing on 

intestinal parasites. The research consisted in a cross-sectional study with data 

collection conducted with 25 families, where a questionnaire was administered and 

collected stool specimens; it revealed the living conditions and habits. 50 stool tests 

were performed, which showed a prevalence of 80% of intestinal parasites in the 

population studied, and the more pathogenic parasites found Hymenolepis nana, 

Ascaris lumbricoides and Giardia lamblia. By analyzing the results, one can see the 

existence of environmental contamination by fecal waste, which must be related to 

the occurrence of parasitic diseases, this being a serious public health problem and 

should be evaluated.  

KEY WORDS: Helminth, protozoan, indigenous, sanitation basic. 

INTRODUÇÃO 

Historicamente, os indígenas possuem problemas relacionados com as 

condições de saúde, devido, principalmente as condições sanitárias a que estão 

sujeitos. A situação de vulnerabilidade atinge comunidades indígenas inteiras do 
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Brasil e de outros países, independente de faixas etárias, desde recém-nascidos até 

idosos (15,46). 

O saneamento básico consiste em um conjunto de ações, que englobam 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, além da coleta de lixo. A falta 

dessas condições gerafortes impactos sobre a saúde das populações (13,56). Um 

dos principais problemas de saúde pública em relação à poluição e contaminação 

dos recursos hídricos é a sua utilização para o abastecimento humano. Este fato 

apresenta relação direta com surtos de doenças de veiculação hídrica (62). 

Conforme, descrito por Coimbra Júnior (21), as doenças infecto-parasitárias 

se superpõem às doenças crônicas, nas comunidades indígenas, pois as mesmas 

estão vivenciando mudanças desfavoráveis em seu padrão de vida, relacionadas 

não somente a fatores culturais, mas também as condições de saúde. Estudos 

revelam a diarreia como uma das principais causas de morte, afetando 

principalmente crianças, em decorrência da oferta inadequada e insuficiente de 

água, entre outros fatores de risco (16,60). Além disso, pesquisas relatam que em 

locais onde as condições de higiene são precárias, o potencial de infecção por 

parasitos intestinais é elevado, o que resulta no aumento da possibilidade de 

contaminação do solo, por formas infectantes de helmintos e protozoários 

(20,29,31,32,35). 

Estudos sobre parasitoses nos povos indígenas no Brasil apontam que 

infecção por parasitos intestinais pode atingir mais de 50% da população estudada, 

independente de faixa etária e sexo, ocorrendo frequentemente o poliparasitismo, 

sendo espécies como: Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Ancilostoma sp, 

Enterobius vermiculares, Strongyloides stercoralis, Entamoeba histolytica, 

Entamoeba coli, e Giardia lamblia que mais prevalecem (10, 12, 31). 

As condições sanitárias e ambientais, nas populações indígenas podem ser 

constatadas em estudos, que descreveram condições vivenciadas por índios, no 

Brasil e na América Latina (01,03, 07, 09, 11, 26, 31, 35,36). 

Portanto, faz-se necessário investigar o estado de saúde dessas 

comunidades, não apenas de modo isolado, mas relacionando com as condições 

sanitárias disponíveis nos dias atuais, procurando conhecer a realidade específica e 

peculiar da comunidade; possibilitando assim, o desenvolvimento de propostas, 

ações e outras iniciativas, as quais permitam que as Políticas Públicas de Atenção à 

Saúde, de fato, alcancem as populações de maior risco. 
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Considerando, a vulnerabilidade da população indígena na ocorrência de 

infecção por parasitoses intestinais, o estudo objetivou conhecer as condições de 

saneamento básico e correlacionar à prevalência de enteroparasitoses nas famílias 

que residem na reserva indígena do Inhacapetum, localizada na cidade de São 

Miguel das Missões no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. 

MATERIAL E MÉTODOS  

Entre agosto a outubro de 2014 foi realizado um estudo transversal na 

comunidade indígena Guarani Mbyá da cidade de São Miguel das Missões, 

localizada na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. A aldeia é 

constituída atualmente, por 25 famílias, que somam ao total, 150 indivíduos.  As 

figuras 1 e 2 representam a localização espacial da Aldeia Alvorecer Tekoa Kóénju, 

e a organização espacial dos domicílios existentes na aldeia de acordo com a 

distribuição familiar, respectivamente. 

Figura 1. Localizaçãoespacial da Aldeia Alvorecer Tekoa Kóénju no estado do Rio 

Grande do Sul, Brasil 



�	�

�

Figura 2. Organização espacial dos domicílios localizados na Aldeia Alvorecer Tekoa 

Kóénju de acordo com a distribuição dos grupos familiares, no município de São 

Miguel das Missões, RS 

Para este estudo realizou-se um censo populacional, incluindo todos os 

domicílios localizados na aldeia. No decorrer desse processo, aplicou-se 

questionários com o auxílio do agente comunitário da saúde indígena, contendo 

questões abertas e fechadas, com o objetivo de investigar as condições sanitárias, 

de moradia e de saúde familiar.   

O protocolo da pesquisa foi aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisas da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas 

(CEP/FAMED/UFPEL/nº22/11) com consentimento informado e por escrito do 

Cacique para o ingresso e realização da presente pesquisa. Participaram da 

pesquisa todos os indivíduos que concordaram em colaborar com o estudo. Assim, a 

inclusão consistiu na autorização da coleta de amostras de fezes para a avaliação 

da prevalência de parasitos intestinais, e também na adesão, de um membro 

responsável por cada grupo familiar, para responder ao inquérito domiciliar. A 

realização das entrevistas domiciliares ocorreu no mês de agosto de 2014, 

contemplando as 25 habitações ocupadas. 

Para avaliação das enteroparasitoses nessa população foi realizada a coleta 

de uma amostra de fezes, em coletor universal contendo formol a 10%, sendo o 
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exame coproparasitológico realizado no Laboratório de Análises Clínicas do Instituto 

Cenecista de Ensino Superior de Santo Ângelo (IESA). Foram empregadas as 

técnicas de centrífugo - flutuação com sulfato de zinco, de acordo com a técnica de 

Faust (28) e sedimentação espontânea em água, Hoffman, Pons e Janer (41). 

Ambos os métodos são bastantes utilizados no diagnóstico laboratorial.  

Para a análise dos dados obtidos, utilizaram-se medidas de tendência central 

e variabilidade (média, erro-padrão, frequência e percentuais) e para determinar a 

significância estatística entre os grupos estudados foi utilizado o teste t de Student 

para a comparação entre médias e Qui-quadrado (�2) para a aderência. As análises 

foram realizadas através do software SPSS versão 2.0 e foram consideradas 

estatisticamente significativas quando p � 0,05. 

RESULTADOS  

A partir do censo populacional realizado, participaram do estudo 137 (91,3%) 

indivíduos, sendo que, o número médio de membros integrantes de cada família foi 

de 5,4 ± 2,3 pessoas, e pelo menos um membro de cada família participou da 

investigação. A amostra foi composta por 66 (48,2 %) crianças, sendo, 35 (25,5%) 

indivíduos do sexo feminino e 31 (22,6%) indivíduos do sexo masculino. A 

população adulta totalizou 71 (51,8%) indivíduos, destes, 7 (5,1%) eram idosos (�60 

anos), representados na Tabela 1. 

Tabela 1. Estratificação da população da aldeia Guarani Mbyá de São Miguel das 

Missões, RS, Brasil, 2014 

Faixa etária 

(anos) 

Sexo 
N % 

Feminino Masculino 

< 1  1 0.7%   1 0.7% 

 1 |--| 5 9 6.6% 12 8.8% 21 15.3% 

  6 |--|12 25 18.2% 19 13.9% 44 32.2% 

13|--|18 8 5.8% 9 6.6% 17 12.4% 

19 |--| 29 11 8.0% 13 9.5% 24 17.5% 

30 |--| 39 5 3.6% 11 8.0% 16 11.7% 

40 |--|49 3 2.2% 1 0.7% 4 2.9% 

50 |--| 59 2 1.5% 1 0.7% 3 2.2% 
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� 60 2 1.5% 5 3.6% 7 5.1% 

Total 66 48.2% 71 51.8% 137 100.0%

Legenda: N= Número de indivíduos por faixa etária 

Ao investigar o sistema de abastecimento de água, constatou-se que a 

principal fonte de obtenção de água era a tratada, proveniente de um poço 

artesiano, localizado dentro dos limites das terras da aldeia. Para o suporte no 

fornecimento de água, havia um reservatório contendo cinco mil litros, que abastecia 

23 (92%) residências, através de rede de distribuição construída com tubos de PVC. 

Vale ressaltar que a água tratada era utilizada pelos moradores da aldeia, para 

diversas atividades diárias como preparo de alimentos, para beber, higiene pessoal, 

lavagem de roupas e utensílios do lar e limpeza em geral. 

Quanto ao tipo de moradia utilizada pelos integrantes da aldeia, contatou-se 

que, 19 (76%) famílias habitavam casas de madeira, obtidas através de recursos do 

governo estadual do Rio Grande do Sul, para melhoria das condições de habitação 

de grupos indígenas. O restante das famílias, seis (24%), habitavam casas 

arquitetadas com taquara e barro, construídas pelos próprios habitantes da aldeia. A 

estrutura das casas, em sua maioria, apresentavainstalações com três cômodos, 

organizados da seguinte forma: dormitório, sala e cozinha, sendo que a maioria das 

casas possuía assoalho, em madeira no dormitório, e os demais cômodos eram de 

chão batido. 

Em relação ao lixo e seu destino, 17 (68%) famílias pesquisadas levavam o 

mesmo até o depósito comunitário na reserva, a fim de ser recolhido quinzenalmente 

pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de São Miguel das Missões. Os demais 

grupos familiares oito (28%) tinham o hábito de realizar a queima do lixo, enquanto 

uma (4%) família jogava o lixo no próprio pátio da residência. A questão do lixo nas 

aldeias é bastante complexa, por tratar-se de hábitos culturais das populações 

indígenas. 

No que se refere ao destino dos dejetos das casas, 100% das residências 

possuíam esgoto a céu aberto, nos pátios, na época em que a presente pesquisa foi 

realizada. Verificou-se que apenas membros de 15 (60%) famílias entrevistadas 

dirigiam-se ao banheiro para fazer suas necessidades fisiológicas. As 10 (40%) 

famílias restantes dirigiam-se ao mato da aldeia, não por falta de local apropriado, já 
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que a maioria das residências possuíam instalações sanitárias e também existia um 

banheiro comunitário, isso se justifica por uma questão cultural.  

Quanto à presença de animais domésticos, 22 (76%) das famílias possuíam 

animais, enquanto apenas três (24%) não possuíam. Os animais domésticos 

encontrados nas residências foram 49 cachorros e oito gatos, perfazendo um total 

de 57 animais domésticos.  

Os exames coprológicos foram realizados em 17 (68%) famílias, sendo que 

ao menos um integrante de cada família realizou a coleta para exame. Ao total foram 

processadas 50 amostras fecais, que representa 33% da população total da aldeia. 

Entre as amostras analisadas no exame parasitológico, 40 (80,0%) 

apresentaram positividade para pelo menos uma espécie de parasito, patogênico ou 

não patogênico. A Tabela 2 apresenta os parasitos intestinais estratificados de 

acordo com a faixa etária da população estudada.  Entre os grupos etários, a faixa 

de idade compreendida entre 06 a 12 anos foi a mais afetada, apresentando 20 

indivíduos parasitados. 

Tabela 2. Prevalência das infecções por helmintos e protozoários na população da 

aldeia Guarani Mbyá de São Miguel das Missões, RS, Brasil 

    Faixa etária (anos) 
Valor P

    < 1 |--| 5   6 |--|12 13|--|18 19 |--| 29 30 |--| 39 40 |--|49 50 |--| 59 � 60 

H
e
lm

in
to

s
 

Ancylostoma sp.  3 1      1  0,097 

A.lumbricóides  3  1 1    1   0,264 

E. vermicularis  2  1  1      0,097 

H. nana  9  1      0,018 

H. diminuta  1        0,039 

T. trichiura   1             0,039 

P
ro

to
z
o

á
ri
o
s
 

E. nana 2 11  2  3    1   0,437 

E. coli 1  15  2  2  1    2  0,748 

I. butschlii  3      2  1   0,04 

B. hominis  1 2  1      0,097 

G. lamblia     3 4    1      1    0,0189 

Negativos  3     3 2 1   1   

Total Amostras  9 20 3 9 3 1 2 3   

A maior parte das famílias possuía pelo menos um dos membros parasitados 

e o número máximo de enteroparasitos presentes por indivíduo foi de dez espécies. 

A presença de duas ou mais espécies de parasitos em um mesmo indivíduo ocorreu 
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em 28 (70%) indivíduos, entre estes, 14 (35%) apresentavam dois parasitos, 07 

(17,5%) três parasitos, 05 (12,5%) quatro parasitos, 01 (2,5%) cinco parasitos e 01 

(2,5%) seis parasitos. A diversidade média de espécies de parasitos por indivíduo foi 

de 2,8. Não foram observadas diferenças significativas (p = 0,1748) entre as 

infecções com relação ao gênero. 

A presença de helmintos ocorreu em 21 (52,5%) indivíduos, e as espécies 

mais prevalentes foram Hymenolepis nana e Ascaris lumbricoides. A positividade 

para protozoários foi de 35 casos (87,5%), sendo que Giardia lamblia foi o mais 

freqüente dos patogênicos, seguido dos protozoários comensais, Entamoeba coli e 

Endolimax nana, respectivamente. 

Todos os resultados coproparasitológicos foram encaminhados para 

avaliação médica na Unidade Básica de Saúde Indígena, os casos positivos 

receberam tratamento com medicamentos antiparasitário.  

DISCUSSÃO 

Estudos relatam o modo como os principais determinantes da transmissão de 

parasitos, associados às condições de vida, moradia e saneamento básico, 

aumentam à prevalência de parasitoses em locais onde tais condições são 

insatisfatórias ou inexistentes (25,26, 42, 67).  

Nos países em desenvolvimento, o acesso à água potável e ao saneamento 

adequado continua a ser um grave problema de saúde pública. A situação 

econômica e falta de infraestrutura faz com que uma grande parcela da população 

utilize água não tratada e/ou águas subterrâneas que podem estar contaminadas 

(59). 

Nesse contexto, a principal fonte de obtenção de água nas famílias 

pesquisadas, era proveniente de poço artesiano e o tratamento consistia na 

utilização de um filtro colocado junto à bomba do poço e na liberação de cloro. Para 

Freitas et al. (34), a água subterrânea, como no caso de poços artesianos é uma 

fonte imprescindível de abastecimento para consumo humano, sobretudo para 

populações que não tem acesso à rede pública ou que tem fornecimento com 

frequência irregular. Porém, é preciso atentar para a conservação dessas águas, 

cujas fontes de contaminação estão, normalmente, associadas a despejos 
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domésticos e chorume oriundos de aterros de lixo, aliados à deficiência da 

infraestrutura sanitária. 

Na análise das condições de moradia, a maioria dos cômodos era de chão 

batido, com maior dificuldade de limpeza, portanto contribuindo para presença e 

manutenção de formas parasitárias, que assim podem atingir seus moradores. A 

presença de formas parasitárias em solo de diferentes áreas do Rio Grande do Sul 

tem sido confirmada (12), podendo constituir um fator de risco na aquisição de 

parasitoses. 

Quanto a contaminação ambiental, em comunidades indígenas (58) mostram 

a importância do solo como elemento mantenedor de infecções parasitárias, visto 

que em 225 amostras de solo coletadas em uma comunidade indígena da 

Amazônia, 57% estavam positivas para a presença de algumas formas parasitárias, 

destacando-se ancilostomídeos, Toxocara sp., Ascaris sp., Hymenolepis sp., Taenia 

sp.e Trichuris sp. Assim, pode-se referir o papel desempenhado pelo solo, na 

propagação e manutenção das parasitoses, já que o hábito de andar descalço é 

muito comum nas mais diversas tribos indígenas, especialmente entre as crianças, 

que ainda apresentam o hábito de brincar e, via de regra, colocam as mãos no chão 

durante suas atividades infantis (17,19, 22,42,45).

Quanto ao destino dos resíduos sólidos a grande maioria dos habitantes da 

tribo, separava e levava a um depósito comunitário que é recolhido pela Prefeitura 

Municipal. A questão do lixo nas aldeias indígenas é bastante complexa, por lidar 

com hábitos muito antigos e bem arraigados como jogar o lixo no chão ao redor das 

casas; desde a época em que consumiam apenas produtos orgânicos. A queima do 

lixo também é um costume bem antigo entre as populações indígenas. Verifica-se 

que boa parte das famílias Mbyá-Guarani já realizava o procedimento mais 

adequado para evitar doenças e preservar o meio ambiente, mas acredita-se que 

esse ponto ainda tenha que ser melhor abordado junto à aldeia, para que haja 

conscientização dos indivíduos e que se encontre um meio termo, que não agrida a 

cultura guarani, tampouco a saúde e a natureza.  

Dresch e Lazzarotto (24) fazem considerações pertinentes a esse respeito, 

dizendo que as condições podem ser consideradas adequadas ou precárias, de 

acordo com todo o contexto de vida do ser humano ou do grupo que esteja sendo 

analisado. Para os autores, modificar uma situação de saúde inadequada, 

encontrada durante a investigação, implica introduzir mudanças de atitudes nos 



���

�

indivíduos da comunidade. Entretanto, neste aspecto, podem ser encontradas 

inúmeras dificuldades, pois devem ser mantidos intactos, os princípios culturais que 

guiam o comportamento dos seus membros e, ao mesmo tempo, deve-se prestar a 

assistência, orientar e adequar a situação da melhor maneira possível. Nesse 

contexto Briceño-Leon (14) considera importante na educação sanitária conhecer as 

crenças, religiosidade e os hábitos que estão intrinsecamente relacionados com as 

circunstâncias e os fatores de vida de cada indivíduo. 

No estudo, constatou-se que 100% das residências possuíam esgoto a céu 

aberto, essa é uma situação associada diretamente à presença de parasitoses na 

população. Pesquisas mostram que a saúde da população melhora após a 

implantação de medidas de saneamento ambiental (07,40,48,55, 64). 

A descarga de esgoto de maneira incorreta é uma fonte importante de 

contaminação do meio ambiente. Essa tem sido relatada em avaliações procedidas 

em outros inquéritos realizados em populações indígenas, tanto no Brasil (18,61) 

como de outros países (37,39, 43), com prevalências de aproximadamente 30% 

entre indígenas de diferentes locais e etnias. 

Verificou-se ainda que, entre os indígenas estudados, embora haja a 

disponibilidade de banheiro, 40% das famílias relataram que se dirigem as 

proximidades de seus domicílios para suas necessidades fisiológicas. Esta situação 

consiste em um hábito muito comum e agravante na situação de saúde entre as 

mais diversas tribos indígenas do país (49,63). Em diferentes pesquisas, este hábito 

mostra-se muito acima do verificado neste estudo, como por Assis (2013) (06) e 

Incerti (2013) (42), os quais observaram que em 97,9% e 81,2% dos indígenas 

estudados não possuíam banheiros em suas residências, realizando suas 

necessidades fisiológicas nos terrenos, matas e proximidades dos rios, 

respectivamente. Já, Brandelli et al. (2012) (12) referem que na tribo Mbyá-Guarani, 

localizada na cidade de Porto Alegre (RS) 75% possuíam banheiros. Importante 

salientar que, todos os trabalhos relatam não só a falta ou precariedade das 

instalações sanitárias como um fator agravante, mas também a não aderência das 

populações ao uso dessas instalações, devido ao predomínio de hábitos culturais. 

Escobar-Pardo et al. (26), afirmam que a contaminação fecal é o fator mais 

importante da disseminação das parasitoses intestinais. Sendo que esta ocorre 

através do solo ou da água, frequente nas regiões pobres onde não existem serviços 

sanitários e a defecação é feita no solo; o que possibilita que os ovos e as larvas de 
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helmintos eliminados nas fezes se desenvolvam e tornem-se infectantes. Ainda 

fazem referência da necessidade de informar os indígenas sobre contaminação 

ambiental e da importância da adoção de hábitos de higiene essenciais (44,47, 51). 

No que se refere à pesquisa de parasitos intestinais, o presente estudo 

registrou uma taxa de prevalência de 80%, semelhante há outros, realizados com 

indígenas Mbyá-Guarani de outras localidades, como indicado por Brandelli et al. 

(2012)(12), Wiebbelling (2002) (66), Porto Alegre (RS) e Viamão (RS) com 

prevalências de 88.7% e 69,5%, respectivamente. Na pesquisa de Neves (2010) 

(50), a positividade foi de 41,8% em São Paulo (SP) reflexo do forte processo de 

aculturação e das diversas campanhas preventivas que já foram realizadas na 

aldeia. 

Quando foi investigada a ocorrência de enteroparasitas, em diferentes 

comunidades indígenas brasileiras, os resultados se mostram expressivos, como 

registradas por Aguiar et al (2207) (01), Borges et al (2009) (10), Palhano-Silva et 

al.(2006) (53), Toledo et al.(2009) (65) e Escobar-Pardo et al.(1998) (26) realizados 

nos estados do Mato Grosso do Sul (73,5%), Pará (100%), Rondônia (70,7%), 

Paraná (87,3%) e Mato Grosso (87,3%), resultados estes próximos aos encontrados 

nessa pesquisa. Estes dados mostram, de uma maneira geral, que a população 

indígena brasileira sofre com as enteroparasitoses, confirmando assim, a precária 

situação da saúde pública dessas comunidades.  

Em relação à caracterização da faixa etária, nas crianças de seis a doze anos 

de idade, foi encontrada maior prevalência de enteroparasitoses, situação 

semelhante à relatada por Carvalho (2011) (17) na população indígena Xakriabá da 

cidade de São José das Missões, MG, onde observou mais de 50,5% das infecções 

na mesma faixa etária. Os dados relativos à idade das crianças reforçam o fato 

destas ter maior contato com o solo, com outras crianças e hábitos de higiene 

inadequados (08,30,57). 

Com referência aos helmintos, os resultados obtidos nesse estudo indicaram 

maior prevalência de H.nana e A.lumbricoides, que também foi documentado na 

comunidade indígena no município de Ourilândia do Norte, estado do Pará, onde a 

prevalência encontrada para enteroparasitismo foi de 85,6 % em crianças e 14,4 % 

em adultos e a diversidade das espécies apresentou-se similar (05). A infecção por 

H. nana também apresentou taxas elevadas em estudantes indígenas da aldeia de 
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Jaguapirú em Dourados (MS), com prevalência de 30,8 %, enquanto que espécies 

como A. lumbricoides não foi encontrado (52).  

Giardia lamblia foi o protozoário mais frequente nas amostras analisadas e 

podeestar relacionado com a negligência dos hábitos de higiene entre as crianças. 

Além disso, esse protozoário é responsável por quadros de diarreia e dores 

abdominais, adquirindo assim, grande importância em pessoas desnutridas, com 

imunodeficiências, e em geral, na idade pediátrica (38, 42).  

Registros de ocorrência de protozoários comensais e não patogênicos aos 

humanossão relevantes, pois indicam à ocorrência da contaminação de origem fecal 

humana, bem como a potencialidade da transmissão de outros parasitos 

(10,32,33,54). 

Quanto ao poliparasitismo, sabe-se que esta forma de infecção normalmente 

agride mais o organismo e costuma ocasionar parasitismo com maior gravidade, 

principalmente em crianças (02,23). Na população estudada foi observado alto 

índice de poliparasitismo(70%). Resultados semelhantes foram observados Gilio 

(35) e Brandelli et al. (12), com 70,7% e 83,5 dos indígenas albergando mais de uma 

espécie de parasito, respectivamente. Ainda, foi identificado um indivíduo com seis 

espécies diferentes de parasitos, também constatado por Wiebbelling (66) e Rios et 

al. (58) com 42% e 36,6% poliparasitados, respectivamente. 

Possivelmente, diversos fatores estejam associados ao elevado parasitismo 

entre as populações indígenas, inclusive na aldeia Alvorecer, objeto deste estudo, 

entre os quais, os fatores ambientais, culturais e condições de saneamento. O 

destino inadequado dos dejetos contribui para a contaminação do solo e das fontes 

de água, assim práticas inadequadas de higiene pessoal e a ausência do uso de 

calçados por boa parte da população, principalmente entre as crianças, contribuem 

para a manutenção desta situação, que também foram observadas em outros 

estudos em comunidades indígenas no Brasil (06, 49, 58). 

Trata-se de um fator preocupante, constatar que, mesmo com o passar dos 

anos, a positividade dos grupos indígenas para enteroparasitoses não tenha 

diminuído, e é sabido que tais infecções apresentam relação direta e geram fortes 

impactos sobre a saúde das populações (05,27,44,56). 

CONCLUSÃO 
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A partir dos resultados obtidos no estudo, constata-se a infecção por 

diferentes enteroparasitos entre a população indígena da aldeia Alvorecer, sendo as 

condições sanitárias ainda precárias, o que pode estar contribuindo para presença 

das parasitoses nessa população. Há necessidade de melhorar as condições 

sanitárias e de saúde, assim como maior intervenção educativa e política com a 

participação comunitária. 
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Resumo 

Introdução: A prevalência de doenças parasitárias é elevada em populações ameríndias, 

colocando-as em desvantagem com relação aos não índios. As condições de saúde das 

comunidades indígenas no Brasil, principalmente na população infantil, são preocupantes e 

estudos sobre a situação dessa população ainda são escassos. Objetivos: Os objetivos desta 
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investigação são avaliar dois parâmetros imunológicos e hematológicos, ou seja, anticorpos da 

classe IgG, contra Toxocara spp, como marcador da infecção e eosinófilos como marcador de 

invasão tecidual por infecção parasitária. Casuística e Métodos: Estudo transversal, realizado 

entre agosto a outubro de 2014, em crianças de ambos os sexos, menores de 12 anos de idade, 

da comunidade indígena Guarani Mbyá de São Miguel das Missões, RS. Resultados: Foram 

analisadas por ELISA, 55 amostras nas quais o percentual de amostras soronegativas foi de 

47,3% (26) e soropositivas de 52,7% para IgG anti-Toxocara spp. Não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os dois sexos. Dentre as 29 amostras soropositivas, 45,5% 

(14) eram do sexo feminino e 54,5% (15) do sexo masculino. A contagem diferencial indicou 

que68,9% (20/29) das crianças apresentaram eosinofilia entre as crianças soropositivas. Por 

outro lado, ao analisarmos a contagem celular das crianças soronegativas para IgG anti-

Toxocaracanis, constatou-se que 65,4% (17/26) das crianças apresentaram concentrações de 

eosinófilos dentro da faixa de normalidade, porém não houve diferença estatística 

significativa (P> 0,05) na análise desse parâmetro. Não foi possível estabelecer uma relação 

entre os parâmetros analisados que pudesse predizer a infecção parasitária. Conclusões: Este 

trabalho mostrou-se importante pela escassez de estudos sorológicos para toxocariase humana 

em grupos indígenas no Brasil. Constata-se que há uma frequência significativa de pessoas 

com anticorpos para Toxocara canis na comunidade indígena estudada, o que reforça a 

importância de medidas de prevenção de parasitoses em tribos indígenas por meio da 

educação em saúde.   

Descritores:Toxocara canis; Toxocaríase; Larva Migrans Visceral. 

Introduction: The prevalence of parasitic diseases is high among Amerindian populations, 

which places the Brazilian indigenous population at a distinct disadvantage in relation to non-

indians. The health condition of indigenous communities in Brazil is an issue of great 

concern, especially among children. Studies addressing the situation of this population are 

still scarce. Objectives: The objectives of this investigation are to analyze immunological and 

hematological parameters of IgG antibodies against Toxocara spp as a marker of infection and 

eosinophils as tissue invasion marker by parasitic infection. Patients andMethods: A cross-

sectional study conducted between August and October 2014. The study involved children of 

both sexes, under 12 years of age, living in the indigenous Guarani Mbyá community of São 

Miguel das Missões - RS. Results: Plasma samples were analyzed using ELISA test kit. We 

analyzed 55 samples with the following results: the percentage of seronegative and 

seropositive samples for IgG anti-Toxocara spp was 47.3% (26) and 52.7% (29), respectively. 
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There was no statistically significant difference between both sexes. Among the 29 

seropositive samples, 45.5% (14) came from women, and 54.5% (15) came from men. The 

eosinophil blood cell differential count showed that 68.9% (20/29) of the children had 

eosinophilia among HIV-positive children. When analyzing the eosinophil blood cell count of 

seronegative children for IgG anti-Toxocara canis, it was found that 65.4% (17/26) of the 

children had eosinophil concentrations within the normal range, but there was no statistically 

significant difference (P > 0.05) in the analysis of this parameter. Therefore, it was impossible 

to establish a relationship between the parameters analyzed that could predict the parasitic 

infection. Conclusions: This work proved to be important due to the lack of serological 

studies for human toxocariasis in indigenous groups in Brazil. It appears that there is a 

significant frequency of people with antibodies to Toxocara spp in the indigenous community 

studied, which reinforces the importance of parasitic disease prevention measures in 

indigenous tribes through health education. 

Descriptors:Toxocara canis; Toxocariasis; Larva Migrans Visceral. 

Introdução 

A prevalência de doenças parasitárias é elevada em populações ameríndias, colocando-

as em desvantagem com relação aos não índios. As condições de saúde das comunidades 

indígenas no Brasil, principalmente na população infantil, é tema preocupante, pois estudos 

sobre a situação dessa população ainda são escassos(1-2).Uma das doenças parasitárias que 

acomete essa população é a toxocaríase humana, zoonose de distribuição mundial causada 

pelos nematódeos Toxocara canis e Toxocara cati, parasitos intestinais de cães e gatos. No 

entanto o T.canis é o principal agente etiológico da toxocaríase visceral(3-5).  

O risco da infecção em humanos se dá pelo consumo de alimentos como vegetais, 

frutas, hortaliças e água contaminada com ovos embrionados do T.canis ou T. cati. Outras 

maneiras de transmissão ocorrem por meio do consumo de carne crua ou malpassada de 

hospedeiros paratênicos, pois estes têm a larva infectante alojada nos tecidos, ou ainda por 

meio da transmissão congênita. As crianças são mais susceptíveis pelo contato com o solo 

contaminado por ovos embrionados do parasito enquanto brincam, pelos hábitos geofágicos, e 

pela imaturidade do sistema imunológico(6-8). 

Como os seres humanos são hospedeiros acidentais, o parasito não completa o seu 

ciclo, as larvas então, migram por diversos órgãos causando processos patológicos como 

hipereosinofília crônica, que podem ser acompanhadas por leucocitose e lesões 
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granulomatosas. A toxocaríase pode ser sintomática ou assintomática manifestando-se por 

meio de tosse, febre, dor abdominal e hepatomegalia(3-5).  

 A infecção por Toxocara spp manifesta-se como toxocarose ocular, tendo como 

sintomas alterações da visão. Ocasiona lesões granulomatosas ou massas inflamatórias no 

corpo vítreo da parte periférica da retina. Em alguns indivíduos a infecção é subclínica e só é 

detectada durante um exame oftalmológico de rotina(9). 

A neurotoxocarose sucede com a migração das larvas à Parte Central do Sistema 

Nervoso (PCSN), ocasionando quadros neurológicos, como meningite eosinofílica, 

meningoencefalite, encefalite associada à vasculite, aracnoidite com lesão medular ou mesmo 

epilepsia(10). 

Em relação ao diagnóstico da toxocaríase humana, esse se baseia em um conjunto de 

dados clínicos, laboratoriais e epidemiológicos. Em relação às alterações laboratoriais 

observam-se aumentos de leucócitos, eosinófilos e globulinas séricas, além de títulos elevados 

de IgG específica para Toxocaraspp, no soro, fluídos oculares e líquido cerebrospinal(11-12). 

O diagnóstico laboratorial padrão para a toxocaríase é realizado pela técnica 

imunoenzimática (ELISA), que utiliza antígenos excretores e secretores do T. canis (TES), e 

apresenta alta sensibilidade e especificidade. Apresenta sensibilidade de 78% para a Larvas 

migrans visceral (LMV) e 45% para a Larvas migrans ocular (LMO), com 92% de 

especificidade. A sorologia apresenta algumas limitações como reações cruzadas com 

antígenos de outros helmintos frequentes no homem. O método de Western blotting é usado 

como confirmatório do teste positivo do ELISA-TES, porém, com algumas limitações como a 

não distinção entre infecção recente e antiga, e reinfecções ou reativação de larvas em 

quiescência(13-14,5). 

Por meio do hemograma, é possível detectar o número de eosinófilos que estão 

aumentados na infecção por Toxocara spp.Sabe-se que o número de eosinófilos normalmente 

está aumentado em processos alérgicos e parasitários, ocorrendo principalmente em 

helmintíases de invasão tecidual, sendo mais relatados durante a fase de migração tecidual. 

Alguns fatores são importantes para o aparecimento de eosinofilia, como a quantidade de 

larvas migrantes, a hipersensibilidade e o estado imunológico dos indivíduos infectados(4, 15). 

O tratamento para toxocaríase consiste em diminuir a resposta inflamatória provocada 

pelas larvas e seus produtos metabólicos nos tecidos do hospedeiro. O tratamento com anti-

helmínticos apresenta eficácia moderada, pois são os mesmos empregados nos tratamentos de 

outras helmintoses intestinais como os do grupo benzimidazóis. O tratamento se torna difícil 

pelo fato de as larvas de Toxocaraspp permanecerem quiescentes nos tecidos do hospedeiro 
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por um longo período de tempo antes de voltarem a sua forma migratória, tornando os 

medicamentos disponíveis ineficazes, pois o mecanismo de ação da maioria deles age 

imobilizando a larva para aliviar os sintomas(16). 

A terapêutica recomendada para toxocarose ocular é apenas com fármacos anti-

inflamatórios, podendo ocorrer reativação das larvas em quiescência, por alguma 

imunossupressão e ocorrer o surgimento de manifestações oculares tardias. Atualmente, com 

as dificuldades e limitações do diagnóstico e eficácia moderada com relação ao tratamento, a 

toxocarose humana tem seus níveis de prevalência subestimados, ficando as recomendações 

básicas de controle com o papel de reduzir a transmissão desta zoonose(11,17).  

O objetivo deste estudo foi avaliar a soroprevalência de anticorpos da classe IgG 

contra Toxocara canis, além de pesquisar a relação entre a soropositividade e o número de 

eosinófilos como um possível marcador de invasão tecidual por infecção parasitária na 

comunidade indígena Guarani Mbyá da cidade de São Miguel das Missões, no Rio Grande do 

Sul. 

Casuística e Métodos  

Entre agosto a outubro de 2014 foi realizado um estudo transversal, em crianças de 

ambos os sexos, na faixa de � 1 a � 12 anos, da comunidade indígena Guarani Mbyá da 

cidade de São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul, Brasil. Em um total de 66 crianças da 

aldeia, foram estudas 55 (83%) crianças, 03 crianças ficaram na faixa etária de menores de 1 

ano, 08 crianças na faixa > 12 anos, e por este motivo foram excluídas do estudo. 

O protocolo da pesquisa foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Faculdade 

de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, parecer nº 22/11 e com consentimento 

informado e por escrito do cacique para o ingresso no estudo e qualquer procedimento. 

Participaram como sujeitos da pesquisa, pais ou responsáveis legais das crianças que 

concordaram em participar do estudo. A participação consistiu na autorização da coleta e 

análise da amostra de sangue para hemograma e sorologia. A análise das amostras foi 

realizada no Laboratório de Parasitologia do Instituto de Biologia da Universidade Federal de 

Pelotas.   

Anticorpos do tipo IgG contra Toxocara canis foram detectados usando-se o Kit de 

imunoensaio enzimático comercialmente disponível (RIDASCREEN®
Toxocara IgG, R-

Biopharm, Darmstadt, Alemanha). A análise hematológica foi realizada em contador 

eletrônico de células ABX MICRO 60, sendo realizada análise microscópica dos esfregaços 

sanguíneos. Os valores de referência para contagem de leucócitos do sangue foram baseados 
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nos critérios de Wallach (2011). Tendo como valor de referência para leucometria total: 

4.000- 12.000/mm3, e para condição eosinofilica a contagem de eosinólfilos superior a 7 % da 

contagem global de leucócitos circulantes.  

Primeiramente os dados foram tabulados em software específico. Utilizou-se para 

descrever os dados, medidas de tendência central e variabilidade (média, erro-padrão, 

frequência e percentuais). A distribuição das variáveis foi analisada por meio de testes de 

normalidade. Para os dados que tiveram distribuição normal, foi utilizado o Teste t para 

amostras independentes (paramétrico). Os dados que não tiveram distribuição normal foram 

analisados pelo coeficiente de correlação de Spermman. As análises foram realizadas por 

meio dos programas SPSS 2.0 (IBM) e BioEstat 5.0 (UFPA) e foram consideradas 

estatisticamente significantes quando P< 0,05.

Resultados  

A amostra foi composta por 55 crianças, sendo, 25 indivíduos (45,5%) do sexo 

feminino e 30 indivíduos (54,5%) do sexo masculino, com média de idade de 7,12 ± 0,67 e 

7,96 ± 0,57, respectivamente. A Tabela 1 apresenta a caracterização da amostra de acordo 

com a estratificação da faixa etária do grupo investigado. A faixa etária com maior número de 

crianças investigadas foi entre 9 e 12 anos, representando 50% da população total deste 

estudo. 

Tabela 1.Estratificação das crianças < 12 anos de idade da aldeia Guarani Mbyá de São 

Miguel das Missões, RS, Brasil, 2014. 

�

N % Mínimo Média Máximo 

Idade 

1 |--| 4 
Feminino 6 10.9 0.125 0.567 1.541 

Masculino 5 9.1 0.116 0.244 0.468 

5 |--| 8 
Feminino 8 14.5 0.165 1.102 2.451 

Masculino 8 14.5 0.093 1.223 2.034 

9 |--| 12 
Feminino 11 20.0 0.167 0.709 1.970 

Masculino 17 30.9 0.179 0.794 2.051 

Na Tabela 2, observa-se a soroprevalência das 55 amostras analisadas pela técnica de 

Elisa para anticorpos IgG anti-Toxocara spp. Dentre as 29 amostras soropositivas, 45,5% (14) 

eram do sexo feminino e 54,5% (15) do sexo masculino. Quanto à faixa etária de maior 
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prevalência, nossos resultados indicam que a média de idade de 8 anos ± 0,5 apresentou maior 

predominância de resultados soropositivos para T. canis. É possível destacar que a maioria 

dos resultados soropositivos foram encontrados em crianças com idade entre 07 e 10 anos. 

Tabela 2.Soropositividade para Toxocara spp em crianças < 12 anos de idade da aldeia 

Guarani Mbyá de São Miguel das Missões, RS, Brasil, 2014.  

SOROLOGIA 
TOTAL 

(n - %) 
Soronegativo 

(n - %) 

Soropositivo 

(n - %) 

Amostras 29 – 52,7 26 – 47,3 55 - 100 

Analisou-se também o número de leucócitos totais e contagem de eosinófilos das 

crianças com sorologia reagente e não reagente para anticorpos IgG anti-Toxocaracanis

(Tabela 3). Na análise dos dados, considerou-se condição eosinofílica quando a contagem de 

eosinófilos foi superior a 7% da concentração global de leucócitos circulantes. A contagem 

diferencial indicou que a média de eosinófilos circulantes foi de 11 % (1010/ mm3 ± 1,4) entre 

as crianças sororreagentes para IgG anti-Toxocaracanis, mais especificamente,68,9% (20/29) 

das crianças apresentaram eosinofilia.  Por outro lado, ao analisarmos a contagem celular das 

crianças soronegativas para IgG anti-Toxocaracanis, a média de eosinófilos circulantes foi de 

7% (661,5/mm3 ± 1,5) e 65,4% (17/26) das crianças apresentaram concentrações de eosinófilos 

dentro da faixa de normalidade, porém não houve diferença estatística significante (P> 0,05) 

na análise desse parâmetro. 

Tabela 3. Parâmetros avaliados no hemograma das crianças < 12 anos de idade da aldeia 

Guarani Mbyá de São Miguel das Missões, RS, Brasil, 2014.

SOROLOGIA 

PARÂMETRO 
Soronegativo 

(média/mm3
± EP) 

Soropositivo 

(média/mm3
± EP) 

Leucócitos* 9280 ± 0,42 9450 ± 0,32 

Eosinófilos** 1010 ± 1,4 661,5 ± 1,5 

* Valores de referência: 4000-12000/ mm3

** Valores de referência: 7% da leucometria total. 
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Ao analisar os índices de amostras sororreagentes e relacioná-los com o número de 

eosinófilos circulantes respectivos, não foi possível estabelecer uma relação entre esses 

parâmetros que pudesse predizer a infecção parasitária (Figura 1).  

Figura 1. Correlação entre o número de eosinófilos e a soropositividade para Toxocara canis

em crianças < 12 anos de idade da aldeia Guarani Mbyá de São Miguel das Missões, RS, 

Brasil, 2014 (Coeficiente de correlação de Spermman). 

�

Discussão  

Os dados obtidos demostram importante soroprevalência (47,3%) no grupo 

investigado. Esse resultado merece grande destaque, pois foi demonstrado pela primeira vez a 

soroprevalência para toxocaríase em crianças indígenas pertencentes a essa etnia. Pesquisas 

envolvendo o grupo em estudo são escassos na literatura o que dificultou a comparação dos 

resultados.  

A soropositividade encontrada para anticorpos IgG anti-Toxocara canis,na Aldeia 

Guarani Mbyá de São Miguel das Missões, foi superior à verificada em outras regiões do 

Brasil. É importante ressaltar que as taxas de soroprevalência de toxocaríase variam conforme 

a faixa etária, hábitos, condições sociais, econômicas e sanitárias da população estudada.  

Um estudo verificou menor soroprevalência ao analisar crianças atendidas no 

ambulatório do hospital universitário de Brasília, 21,8% (66) de amostras positivas e 3% (9) 

em crianças atendidas em clínicas e laboratórios particulares ou de planos de saúde(18). Outro 

estudo analisou 1.131 amostras, sendo 931 de pacientes atendidos no laboratório Rômulo 

Rocha da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás e 200 de um laboratório 

particular da cidade de Goiânia, encontrando uma frequência significativa, 9% (213) amostras 

soropositivas paraIgG anti-Toxocara spp
(19)

. Em um estudo realizado no município de 
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Presidente Prudente (SP), em amostras de 252 crianças, sendo 126 oriundas do Sistema Único 

de Saúde e 126 do sistema privado de saúde do município, verificou-se que 11,1% (28) das 

amostras foram reativas para anti-Toxocara spp. As prevalências encontradas foram de 9,5% 

no Plano de Saúde Particular e 12,7% no Plano de Saúde Pública(20).  

Na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, a soroprevalência de Toxocara canis foi 

avaliada em um grupo composto por 427 amostras, todas de crianças entre um a 12 anos, 

obtidas no banco de soro do Centro de Controle de Zoonoses Veterinária da Universidade 

Federal de Pelotas. Nesse estudo a toxocaríase foi diagnosticada com um teste de ELISA, 

usando antígeno de excreção-secreção (TES) e confirmada por Western blotting. O teste 

ELISA indicou uma soroprevalência de 50,6% (216) das amostras analisadas(21).  

Pesquisas realizadas em outras regiões do Brasil, como as descritas 

anteriormente(21,20), relatam uma maior proporção de positividade para crianças do sexo 

masculino do que as do sexo feminino, indicando uma relação entre a infecção e o 

comportamento social e de lazer dos meninos, como jogar futebol em lugares públicos por 

onde também transitam cães errantes e por muitos terem hábitos de andarem descalços em 

lugares de possível contaminação por ovos de Toxocara spp.  Nesse estudo a comparação dos 

grupos (masculino e feminino) revelou não haver diferenças significativas na proporção de 

positividade, mas revelou o grupo feminino com maior índice de soropositividade para 

anticorpos IgG anti-Toxocara canis, o que difere de outros estudos.  

A imaturidade do sistema imunológico, nos primeiros anos de vida da criança, e a falta 

da imunidade protetora decorrente de outras exposições, explicam a importante 

suscetibilidade das crianças nessa parasitose. A soropositividade foi mais frequente em 

crianças com a faixa etária média de oito anos, sendo assim compatível com o que foi 

prescrito em outro estudo(22), em que crianças nessa faixa etária são mais susceptíveis a 

infecção por Toxocara spp, em função dos seus atos comportamentais como, por exemplo, 

hábitos geofágicos. 

Os eosinófilos normalmente estão aumentados em processos alérgicos e parasitoses, 

principalmente por helmintos de invasão tecidual, em virtude da inflamação aguda provocada 

pela migração larvária(23). A análise estatística não mostrou correlação relevante entre o 

número de eosinófilos e a soropositividade para T. canis. Sugerimos que dois fatores podem 

estar associados: (I) pacientes poliparasitados e (II) o tamanho da amostra analisada.  Dados 

da literatura revelam que nessa faixa etária a ocorrência de eosinofilia é mais frequente. 

Estudo epidemiológico realizado em escola primária do Distrito de Carabayllo, no norte da 

cidade de Lima no Peru, com 200 duzentas crianças de 5-12 anos de ambos os sexos, 
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constatou-se que no grupo de criança soropositivas, 40% apresentaram eosinofilia e no grupo 

soronegativo, apenas 19%(24).   

A toxocarose visceral associada com eosinofilia pode ser detectada se a avaliação 

laboratorial for realizada fase inicial (aguda) da infecção, além disso, nestes casos pode-se 

relacionar a eosinofolia periférica à encontrada no local da inflamação(25). Porém, nem sempre 

é possível realizar a associação entre eosinofilia e soropositividade para a infecção por 

Toxocara spp, em exemplo disso, ao estudar um grupo de 1.119 crianças com faixa etária de 7 

meses a 12 anos, atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e residentes em áreas urbanas 

da Região Noroeste do Paraná, um estudo(15) indicou que 386 foram pacientes foram 

soropositivos para IgG anti-Toxocaraspp e, apenas, 30 mostraram eosinofilia 

concomitantemente.  

         Estudo realizado com 156 pacientes de diferentes idades e sexo, atendidos em hospitais 

e ambulatórios da cidade de La Plata, constatou que 39% (61) das amostras foram 

soropositivas. Dentre as amostras consideradas positivas, 77% (47) mostraram contagem de 

eosinófilos abaixo de 3%, que é considerado normal e apenas 23% (14) apresentaram 

eosinofilia(26). 

Com relação ao diagnóstico da toxocaríase neste estudo, algumas limitações devem ser 

consideradas. Não podemos descartar que tenha ocorrido uma reação cruzada com antígenos 

de outros helmintos em função da existência de poliparasitismo na população de estudo. Outra 

pesquisa realizada na mesma amostra deste estudo, pelo nosso grupo de pesquisa, e ainda não 

publicado, constatou a existência de infecção por enteroparasitos, em que 50,9% (28/55) das 

amostras analisadas, 45,45% (25/55) encontravam-se positivas para dois ou mais parasitos. O 

que justifica o maior número de eosinófilos na média geral e possivelmente mascara a 

correlação positiva entre o número de eosinófilos e a toxocaríase.  Outra limitação é o fato de 

não terem sido realizados testes confirmatórios ao imunodiagnóstico ELISA, como Western 

blotting, a fim de minimizar erros de diagnóstico. Assim como outras doenças, como a asma e 

bronquite, podem interferir no número de eosinófilos aumentados e nos resultados 

encontrados soropositivos para IgG anti-Toxocaraspp.  

Conclusões 

O presente estudo demostrou uma alta frequência de amostras consideradas 

soropositivas para anticorpos IgG anti-Toxocara canis em crianças de um a doze anos, na 

aldeia Guarani Mbyá de São Miguel das Missões, RS. 
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Verificou-se que na maioria dos casos em que a sorologia foi positiva, observou-se 

concomitantemente o aumento de eosinófilos. Não foi possível estabelecer uma relação que 

pudesse levar ao diagnóstico da infecção parasitária. 

Este trabalho mostrou-se importante pela escassez de estudos sorológicos para 

toxocaríase humana em grupos indígenas no Brasil. Os resultados encontrados reforçam a 

importância de medidas de prevenção de parasitoses em tribos indígenas. Estudos mais 

detalhados das variáveis ambientais e dos hábitos de vida dos povos indígenas poderão 

contribuir para o melhor entendimento de fatores de risco envolvidos na transmissão do 

parasito. Isto auxiliaria a compreensão desse grave problema de saúde pública pouco 

investigado em comunidades indígenas da Região Sul do Brasil. Os testes realizados nesse 

trabalho foram, ELISA IgG anti-T. canis e verificação de parâmetros hematológicos como 

eosinofilia. Para uma melhor avaliação da frequência de positividade encontrada neste estudo, 

testes confirmatórios como Western Blotting e IgE especifica para T. canis devem ser 

realizados e, ainda, outros testes que possam distinguir a fase da infecção entre aguda e 

crônica. 
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8 Conclusões gerais 

Tem-se um panorama geral sobre as políticas públicas existentes para saúde 

da população indígena no Brasil e verifica-se o melhoramento do acesso aos 

serviços de saúde pelo Sistema Único de Saúde. 

Há carência de dados e atividades de pesquisas científicas na população 

indígena no Brasil, atividades estas imprescindíveis para a melhoria das condições 

de saúde e das intervenções, com foco na educação em saúde. 

A infecção por enteroparasitos estápresente na população estudada de 

maneira relevante. As condições de saneamento e saúde mostram-se precárias, 

contribuindo para transmissão das parasitoses. Há necessidade de introdução de 

medidas de controle e acompanhamento da saúde dessa população. 

A sororeatividade para Toxocara detectada indica que as crianças estão 

expostas a esse nematódeo, sendo necessárias mais investigações e 

implementação de medidas sócio-educativa sobre a toxocarose.  
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Resumo 

Introdução: A prevalência de doenças parasitárias é elevada em populações ameríndias, colocando-as em desvantagem com relação 

aos não índios. As condições de saúde das comunidades indígenas no Brasil, principalmente na população infantil, são preocupantes e 

estudos sobre a situação dessa população ainda são escassos. Objetivos: Os objetivos desta investigação são avaliar dois parâmetros 

imunológicos e hematológicos, ou seja, anticorpos da classe IgG, contra Toxocara spp, como marcador da infecção e eosinófilos como 

marcador de invasão tecidual por infecção parasitária. Casuística e Métodos: Estudo transversal, realizado entre agosto a outubro de 

2014, em crianças de ambos os sexos, menores de 12 anos de idade, da comunidade indígena Guarani Mbyá de São Miguel das 

Missões, RS. Resultados: Foram analisadas por ELISA, 55 amostras nas quais o percentual de amostras soronegativas foi de 47,3% 

(26) e soropositivas de 52,7% para IgG anti-Toxocara spp. Não houve diferença estatisticamente significativa entre os dois sexos. Dentre 

as 29 amostras soropositivas, 45,5% (14) eram do sexo feminino e 54,5% (15) do sexo masculino. A contagem diferencial indicou 

que 68,9% (20/29) das crianças apresentaram eosinofilia entre as crianças soropositivas. Por outro lado, ao analisarmos a contagem 

celular das crianças soronegativas para IgG anti-Toxocara canis, constatou-se que 65,4% (17/26) das crianças apresentaram 

concentrações de eosinófilos dentro da faixa de normalidade, porém não houve diferença estatística significativa (P > 0,05) na análise 

desse parâmetro. Não foi possível estabelecer uma relação entre os parâmetros analisados que pudesse predizer a infecção 

parasitária. Conclusões:Este trabalho mostrou-se importante pela escassez de estudos sorológicos para toxocariase humana em 

grupos indígenas no Brasil. Constata-se que há uma frequência significativa de pessoas com anticorpos para Toxocara canis na 

comunidade indígena estudada, o que reforça a importância de medidas de prevenção de parasitoses em tribos indígenas por meio da 

educação em saúde.   
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