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Desde 1999, o Ministério da Saúde vem implementando serviços junto à população indígena, visando superar deficiências 
de cobertura e acesso ao SUS. A assistência visa contemplar a diversidade cultural, geográfica e histórica desses povos 
favorecendo a superação de fatores que tornam essa população vulnerável aos agravos à saúde. Este estudo tem como 
objetivo conhecer, a partir do olhar dos profissionais de saúde, como se processa o cuidado à saúde de uma comunidade 
indígena Tremembé em Itarema-CE. Trata-se de um estudo qualitativo realizado em janeiro e julho de 2008 com 33 profissio-
nais da saúde. Os resultados evidenciam peculiaridades existentes na assistência ao indígena: forma de abordagem; equipe 
multidisciplinar de saúde indígena, redefinição de rotinas dos serviços e distribuição de insumos específicos contribuindo 
para sua preservação e cidadania. Verifica-se a necessidade de um repensar nas práticas de saúde à população indígena 
apontando que é preciso mudanças na formação profissional no Brasil.
Descritores: Atenção	à	saúde;	Saúde	Indígena;	Assistência	à	Saúde.
 
Since 1999, Brazil’s Ministry of Health is deploying services to the indigenous population, in order to overcome deficiencies 
on coverage and access to SUS. The assistance aims to include the existing cultural, geographical and historical diversity, 
helping to overcome the factors that make this population vulnerable to health problems. This study aims to know, from the 
point of view of health professionals, how they can care for the health of an indigenous community in Itarema-Ceará, Brazil. 
This is a descriptive study conducted from January to July, 2008 with 33 health professionals. The results show peculiarities 
existing in assisting the indigenous: approach; multidisciplinary team for indigenous healthcare, redefinition of health service 
routines and distribution of specific inputs. These features contribute to the indigenous preservation and citizenship. The 
study provides subsidies to rethink the practices of healthcare among the indigenous population, pointing out the need for 
changes in the training process in Brazil. 
Descriptors: Health	care;	Indigenous	health;	Health	assistance.

Desde 1999, el Ministerio del Salud de Brasil está implementando servicios a la población indígena, a fin de superar las 
deficiencias en la cobertura y acceso a SUS. La asistencia tiene por objeto abarcar la diversidad cultural, geográfica e his-
tórica de estes pueblos, ayudandoles a superar los factores que les hacen vulnerables a problemas de salud. Este estudio 
tiene como objetivo conocer, desde la mirada de profesionales de salud, cómo ocurre el cuidado a la salud de la comunidad 
indígena en Itarema-Ceará, Brasil. Se trata de un estudio descriptivo hecho desde enero hasta julio de 2008 con 33 profesio-
nales de salud. Los resultados muestran peculiaridades en la asistencia a los indígenas: forma de abordage, equipo multi-
disciplinario de salud indígena, redefinición de rutinas de los servicios y distribución de insumos específicos, contribuyendo  
con su preservación y ciudadanía. Se verificó la necessidad de repensar las prácticas de salud entre la población indígena, 
indicando que es preciso cambiar la formación profesional en salud en Brasil.
Descriptores: Atención	a	la	salud;	Salud	indígena;	Asistencia	a	la	salud.
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INTRODUÇÃO

A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indíge-
nas no Brasil se integra a política de saúde vigente por 

meio de um modelo complementar e diferenciado de orga-
nização dos serviços, voltados para proteção, promoção e 
recuperação da saúde desta população, inclusive garantindo 
o exercício da cidadania1. 

Para isso, em todo o território nacional, vem sendo criada 
uma rede de serviços de saúde nas terras indígenas, visan-
do superar as deficiências de cobertura e acesso no Sistema 
Único de Saúde – SUS. O foco da assistência a ser prestada 
visa contemplar a diversidade cultural, geográfica, histórica 
e política desses povos, favorecendo a superação de fatores 
que tornam essa população mais vulnerável aos agravos à 
saúde, reconhecendo e valorizando sua medicina e cultura1.

Desde 1999, o Ministério da Saúde, por intermédio da 
Fundação Nacional de Saúde - FUNASA assumiu a respon-
sabilidade de estruturar o Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena, articulado as premissas do SUS. As Secretarias Es-
taduais e Municipais vem atuando de forma complementar 
na execução das ações de saúde indígena, em articulação 
com o Ministério da Saúde/FUNASA inclusive na formação 
de equipes multidisciplinares em saúde específicas para o 
cuidado desta população2.  

A partir da criação dos Distritos Sanitários, em 1999, e do 
aumento significativo no orçamento designado para a saú-
de indígena, o número de profissionais de saúde contratados 
para trabalhar com as Equipes Multiprofissionais de Saúde 
Indígena - EMSI aumentou consideravelmente, no intuito de 
incrementar o cuidado à saúde indígena, inclusive promo-
vendo a participação dos índios nos serviços de saúde, bem 
como contribuir para a qualidade dos serviços em um con-
texto intercultural3. 

No Brasil, quando se refere à população indígena, rapida-

Recebido: 12/04/2010                   
Aprovado: 18/02/2011



140	 Saúde Coletiva	2011;08	(51):138-143	

Firmo	Nascimento	F,	Oliveira	EN,	Nunes	JM,	Gubert	FA,	Ximenes	Neto	FRG,	Vieira	NFC.	Cuidado	à	saúde	da	comunidade	indígena	Tremembé:	
olhar	dos	profissionais	de	saúde

saúde indígena

mente se reporta às comunidades na Amazônia, no entanto 
outros estados, incluindo o Ceará, contam com esta popu-
lação e em muitos momentos tem dificuldades para prover 
medidas assistenciais factíveis às necessidades culturais des-
tes povos. A situação dos índios no estado é caracterizada 
pela presença da comunidade Tremembé a qual é marcada, 
de modo geral, pela dispersão de pequenos grupos de popu-
lação, pela privação de terras e mudanças ecológicas e cul-
turais, que não se traduzem em melhoria e, muito menos, na 
adaptação aos hábitos culturais da sociedade nacional4. 

No Ceará a partir da década de 1990, os Tremembé passa-
ram a receber atenção particularizada por parte de diversas 
políticas públicas, especialmente nas áreas de educação e 
saúde. A prestação de serviços e atendimento aos índios tem 
sido bastante irregular e demorou muito para ser efetivada. 
Atualmente, a Fundação Nacional do Índio - FUNAI, o go-
verno estadual e os municípios estão encarregados de pro-
mover a assistência integral a esta população, por meio de 
diversos serviços, incluindo a participação de organizações 
não governamentais e entidades civis, 
que intervém diretamente na prestação 
de serviços5.   

Na região norte do Estado, os municí-
pios de Itarema, Acaraú e Itapipoca são 
habitados por esta comunidade indígena. 
Em Itarema, cenário deste estudo, os ín-
dios apresentam uma ocupação diversi-
ficada e habitam uma ampla dimensão 
geográfica, contemplada tanto pela re-
gião costeira, sobretudo no distrito de Al-
mofala, como no interior do Município, 
em área já regularizada pela FUNAI. Se-
gundo dados divulgados pela Associação 
Missão Tremembé em 2002, os Tremem-
bés de Almofala totalizam cerca de 3.500 
pessoas ou 500 famílias4.

A considerar as especificidades do cui-
dado à saúde da população Indígena de Itarema e frente a 
incipiência de estudos que avaliem o cuidado a saúde dos 
povos indígenas em todo o Brasil, após a implementação 
da EMSI, acredita-se que a relevância deste estudo esta na 
possibilidade de suscitar informações que possibilitem um 
repensar nas ações de educação, promoção à saúde e assis-
tência ao índio. O objetivo do estudo é conhecer, a partir do 
olhar dos profissionais de saúde, como se processa o cuida-
do à saúde da comunidade indígena Tremembé em Itarema-
CE.

METODOLOGIA
Estudo de abordagem qualitativa, que procura centrar a 
atenção na especificidade, no individual, almejando sempre 
a compreensão dos fenômenos estudados5. 

O cenário de estudo foi o município de Itarema na região 
distrital de Almofala, localizada a 220 km da capital Forta-
leza. A coleta de informações foi realizada no período de 
janeiro e julho de 2008. Os participantes do estudo foram 
profissionais da atenção primária e terciária e representante 
da gestão de saúde do município. 

Na equipe de atenção primária ou Equipe Multiprofissio-
nal de Saúde Indígena, foram entrevistados: uma médica, 
uma enfermeira, um dentista, duas auxiliares de Enfermagem 
e quatro Agentes Indígenas de Saúde – AIS. Para se comple-
mentar as informações a coordenadora municipal da aten-
ção primária em saúde também participou do estudo. No 
que se refere a atenção terciária, sete médicos, seis enfer-
meiros, dezesseis auxiliares de enfermagem e o diretor do 
hospital foram entrevistados. Ao total, 33 trabalhadores da 
saúde participaram da coleta de informações.

As informações foram coletadas a partir de uma entrevis-
ta semiestruturada, a qual é considerada adequada para a 
obtenção de informações acerca do que as pessoas sabem, 
sentem ou desejam, bem como acerca das suas explicações 
ou razões a respeito das coisas precedentes6. Optou-se por 
utilizar as anotações em diário de campo e observação parti-
cipante por meio de visitas aos serviços de saúde e a comu-
nidade indígena, em conjunto a equipe de saúde. A entrevis-
ta teve como questão norteadora: quais as particularidades 

entre a assistência prestada aos Tremembé 
em relação aos demais usuários dos ser-
viços de saúde? A partir deste questiona-
mento os profissionais foram motivados a 
falar abertamente sobre suas percepções 
acerca do tema.  

Para organização e análise das infor-
mações, transcreveram-se as entrevistas 
na íntegra. Em seguida foram retiradas 
dos depoimentos, palavras-chave ou 
direcionamentos pertinentes as aborda-
gens de cada pergunta e, a seguir, pro-
cedeu-se a construção das categorias e 
a leitura horizontal para destacar as fa-
las relacionadas a cada categoria. 

O presente estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Univer-
sidade Estadual Vale do Acaraú sob pa-

recer 633/08, atendendo a resolução 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde no que se refere ao termo de consenti-
mento livre e esclarecido7. 

RESULTADOS 
Nesta pesquisa quatro categorias emergiram, a saber: A as-
sistência prestada no olhar dos profissionais de saúde; Dis-
tribuição de insumos aos índios Tremembé em situações 
de vulnerabilidade; Desafios na assistência hospitalar pela 
equipe de saúde e Os Índios como sujeitos de sua história. 

A assistência prestada segundo os profissionais de saúde
Nesta categoria, os sujeitos do estudo relatam que a assis-
tência prestada aos Tremembé está centrada na abordagem 
transcultural à essa população: O atendimento é igual, só que 
a gente tem que ter outros cuidados de como lidar com o 
índio, porque é outra cultura. A diferença é essa: é o cuidado 
como abordar.  (T.E. psf 1)

Na assistência ao indígena, é preciso que o profissional de 
saúde tenha um olhar que transcenda o momento da relação 
interpessoal e se estenda ao contexto sociocultural em que 
ela se estabelece8. Os participantes do estudo destacam a ne-

“NA AssisTêNCiA Ao 
iNdígeNA, é preCiso que 
o profissioNAl de sAúde 

TeNhA um olhAr que 
TrANsCeNdA o momeNTo 
dA relAção iNTerpessoAl 
e se esTeNdA Ao CoNTexTo 
soCioCulTurAl em que elA 

se esTAbeleCe ”
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cessidade de compreenderem o contexto onde este sujeito 
está inserido, valorizando sua cultura e sua crença, para que 
o cuidado em saúde se estabeleça plenamente.

Neste item os profissionais de saúde citaram ainda como 
especificidade para o cuidado a formação da EMSI ou ‘PSF 
indígena’, nomenclatura local: Na equipe de PSF indígena 
tem: médico, enfermeira, técnica de enfermagem, auxiliar de 
enfermagem, 6 AIS e 4 AISAN. Enquanto que nas outras equi-
pes só há um auxiliar de enfermagem, devido a demanda que 
a gente tem de muitos cargos a cumprir, de muitos trabalhos 
diferenciados que as outras equipes não tem. (E. psf 1) 

A FUNASA assegura equipe multiprofissional de saúde in-
dígena completa, composta por medico, enfermeiro, auxiliar 
de enfermagem, odontólogo, atendente de consultório den-
tário, agente indígena de saúde - AIS e agente indígena de 
saneamento - AISAN em 100% da população Tremembé. A 
proposta é que as equipes permaneçam o maior tempo nas 
aldeias, incluindo finais de semana, com atendimento dife-
renciado ao índio, bem como fornecer aos profissionais infor-
mações acerca da cultura indígena9.

A equipe de saúde indígena conta ain-
da com processo de educação permanen-
te específico acrescido da oportunida-
de de troca entre os saber acadêmico e 
popular: É tanto que nós profissionais da 
equipe multidisciplinar, a gente tem mui-
tos cursos preparatórios. E quando a gente 
estuda e chega, não fica só pra equipe, 
a gente repassa pra toda a comunidade. 
(T.E.  psf 2)

Os profissionais que atuam na equipe 
multidisciplinar são beneficiados com 
capacitações realizadas pela FUNASA 
periodicamente. As permanentes atuali-
zações estimulam os profissionais para 
o cuidado junto a essa população. Em 
algumas formações são disponibilizados 
materiais educativos específicos para serem utilizados nas 
atividades de Educação em Saúde. Temas como educação 
sexual, planejamento familiar, parto e puerpério são tratados 
em rodas de conversa e grupos sistematizados de mulheres 
ou gestantes2. 

Os materiais educativos fornecidos são caracterizados 
por mamas de silicone, fantoches com aparência indíge-
na, encaixes para os órgãos sexuais, útero, placenta, feto 
e cordão umbilical. A abordagem desses assuntos ocorre 
durante momentos de atividades educativas que podem 
ser realizadas por qualquer membro da equipe desde 
que esteja capacitado para esta ação. Vale ressaltar que 
a equipe multidisciplinar procura atuar de forma res-
ponsável juntamente à comunidade a fim de valorizar e 
transformar os conhecimentos que já possuem e fomentar 
novos conhecimentos que promovam a autonomia e pro-
cesso de decisão de cada índio frente ao processo saúde-
doença. 

Outro fato importante é a contratação de profissionais para 
atuação neste cenário. Os sujeitos do estudo relataram que 
para efetivação dependem da aprovação do conselho local de 
saúde indígena. Assim como a contratação, a permanência, 

saída ou o retorno dos profissionais depende de uma decisão 
conjunta entre os membros do conselho local de saúde e o 
gestor municipal. Isso demonstra a organização política dos 
índios, que adquiriram o poder compartilhado de decisão em 
saúde: Mas é importante ressaltar, que nenhum profissional, 
entra na equipe sem aprovação do conselho local indígena. 
Eles têm que passar pela roda do conselho todos têm que 
passar, tanto pra colocar, como pra tirar. E tudo lá funciona 
assim.  (E. Coord. at. bas.)  

Os Conselhos Locais de Saúde são constituídos pelos re-
presentantes das comunidades indígenas da área de abran-
gência dos Pólos-Base, incluindo lideranças tradicionais, 
professores indígenas, agentes indígenas de saúde, especia-
listas tradicionais, parteiras e outros. A participação dos ín-
dios é garantida em todos os níveis de controle social, no 
conselho de saúde local, distrital e nacional10.   

Este fato contribui inclusive para o fortalecimento do vín-
culo entre indígenas e profissionais de saúde na atenção 
primária, o que favorece o cuidado à saúde. Fato percebido 

inclusive pelos profissionais da área hos-
pitalar: Acho interessante na área indígena 
é a relação que o profissional tem com a 
comunidade. Não sei se pelo tempo que a 
equipe tem na comunidade, porque eles 
fazem muito tempo que trabalham aqui. 
Então o que a gente vê é uma intensa liga-
ção entre eles e os profissionais.(D. psf 1)

No Programa Saúde da Família, a equi-
pe de saúde é inserida na comunidade, 
de forma que o contexto de cada comuni-
dade, família e sujeito sejam valorizados. 
Para que isso ocorra é importante que o 
profissional tenha um bom relacionamen-
to e diálogo com a comunidade, havendo 
respeito mútuo. Cada um deve estar aberto 
a possibilidades diversas e colaborar mu-
tuamente na construção de uma nova re-

alidade. Essas peculiaridades foram percebidas na relação da 
equipe de saúde e população indígena Tremembé de Itarema.

Distribuição de insumos aos índios Tremembé em situa-
ção de vulnerabilidade  
A população indígena Tremembé recebe dos serviços de 
saúde medicamentos, vacinas e alimentação complemen-
tar específicos, conforme comentário a seguir: A medica-
ção que vem para os índios é uma medicação diferenciada. 
A FUNASA manda outros tipos de medicação que são mais 
especiais e eles podem contar com isso também. (M. psf 1). 
Segundo os participantes, a solicitação de medicamentos ao 
município é apenas complementar, varia de acordo com a 
necessidade da população. 

A equipe de saúde indígena também valoriza as práticas 
tradicionais de saúde desses povos, que envolve o conheci-
mento e o uso de plantas medicinais no tratamento de doen-
ças e outros agravos à saúde. Essa prática deve ser valorizada 
e incentivada, articulando-a com as demais ações de saúde11. 

Os profissionais de saúde relataram ainda que a assistên-
cia ao índio, conta com imunização específica ao contexto 

“No progrAmA 
sAúde dA fAmíliA, 

A equipe de sAúde é 
iNseridA NA ComuNidAde, 

de formA que o 
CoNTexTo de CAdA 

ComuNidAde, fAmíliA 
e sujeiTo sejAm 

vAlorizAdos”



142	 Saúde Coletiva	2011;08	(51):138-143	

Firmo	Nascimento	F,	Oliveira	EN,	Nunes	JM,	Gubert	FA,	Ximenes	Neto	FRG,	Vieira	NFC.	Cuidado	à	saúde	da	comunidade	indígena	Tremembé:	
olhar	dos	profissionais	de	saúde

saúde indígena

em que vivem. Vacinas estas, que não constam no calendário 
básico de imunização para toda a população: o índio recebe 
as vacinas especiais porque andam muito, em congressos, em 
outras aldeias, eles recebem as diferenciadas. A influenza que 
para a população em geral é só para os idosos, já para o índio 
é a partir de seis meses e anual até o fim da vida. (T.E. psf 1)

A FUNASA assumiu executar com rigor, as ações do progra-
ma de imunização, garantindo o controle epidemiológico nas 
terras indígenas11. O esquema vacinal indígena conta com 14 
tipos de vacinas. Dessas, quatro são ditas especiais por serem 
disponíveis gratuitamente à comunidade indígena, como um 
todo. São elas: contra a Febre Amarela, contra pneumococo, 
contra a varicela, contra influenza. 

No Brasil a cobertura vacinal não tem 
atingido as metas determinadas pelo Mi-
nistério da Saúde. Há dificuldade na acei-
tação da vacina pelos índios, fato que 
também ocorre no cenário de estudo12.  

No tocante a alimentação complemen-
tar, com vistas a superar a desnutrição, 
a alimentação adequada é ofertada para 
crianças, gestantes desnutridas e nutrizes, 
segundo relato: toda gestante e criança 
que está desnutrida, elas tem direito a um 
leite e uma massa como suprimento de 
alimentação e depois que ela tiver o bebê, 
se ela tiver só amamentando, até seis me-
ses ela recebe leite e massa.(O. psf 2)

 A família indígena Tremembé é beneficiada com auxilio 
alimentação quando detectada pela equipe multiprofissional 
situação de pobreza com aparecimento de desnutrição em 
crianças menores de cinco anos, bem como nas gestantes 
desnutridas. Aquelas que amamentam exclusivamente seus 
filhos até os seis meses de vida também recebem a alimen-
tação complementar, que é composta por leite, massa para 
mingau e óleo. Por ser uma comunidade com baixas condi-
ções socioeconômicas, esse auxilio contribui para melhoria 
na qualidade de vida. A equipe de saúde indígena identifica 
e registra as pessoas que tem o perfil para serem beneficia-
das com a alimentação complementar fornecida pela FU-
NASA e realiza a entrega dessas cestas de auxilio alimentar. 
Entre as crianças indígenas Tremembé da localidade a des-
nutrição ainda é prevalente e está diretamente relacionada 
à manutenção de elevados índices de mortalidade infantil11. 

Na atenção primária à saúde, o atendimento a criança 
indígena é diferenciado, pois a equipe de saúde indígena 
acompanha o crescimento e desenvolvimento dessas crian-
ças até os cinco anos de idade. Enquanto que nas outras 
equipes de saúde da família, esse acompanhamento sistemá-
tico acontece somente até os dois anos: Uma das coisas que 
é diferente é o atendimento a criança. Pela FUNASA, nós ín-
dios temos assistência até cinco anos. (A.I.S. psf 1)

A atenção à criança não deve ser fragmentada, deve ser 
integral e a consulta de puericultura precisa ser implemen-
tada, para que a integralidade e a intersetorialidade sejam 
efetivamente estabelecidas12. No município a criança Tre-
membé tem assistência à saúde desde a hora do parto, se 
for hospitalar, e até os cinco anos de idade e nas consultas 

de puericultura com os profissionais de saúde da atenção 
primária. Os AIS acompanham semanalmente as residências 
que possuem crianças de zero a cinco anos de idade, para 
verificar a situação vacinal e o estado de saúde.

Desafios na assistência hospitalar pela equipe de saúde 
Outra especificidade na assistencia ao indígena relatado 
pelos sujeitos do estudo foi à flexibilidade das normas hos-
pitalares, que podem ser adaptadas às necessidades dos in-
dígenas, como no caso da permanência de acompanhante 
para todos os indígenas hospitalizados: No hospital, normas 
e rotinas diferenciadas, são mais permissivas em relação aos 

acompanhantes. Se tem um paciente in-
ternado, ou uma mulher pra parir eles fi-
cam fazendo acompanhamento e exigem 
isso. (E. h 3)

No que se refere ao parto hospitalar de 
mulheres indígenas os profissionais desta-
cam o respeito à cultura, crenças e hábi-
tos destas parturientes, fato que desafia os 
conhecimentos adquiridos na academia 
na medida em que o profissional precisa 
repensar suas práticas, reconhecendo as 
reais necessidades das mulheres no mo-
mento do parto: “A gente procura respei-
tar a cultura deles. Questão da posição na 
hora do parto. Se alguma quiser ficar de 
pé, de cócoras a gente sempre tem possi-

bilidade. (M. h. 6)
A assistência ao indígena deve ser específica, o que pres-

supõe que os profissionais de saúde considerem a cultura da 
comunidade indígena, e respeitem práticas de saúde tradi-
cionais e os curandeiros12. As parturientes indígenas de Itare-
ma permanecem, certas vezes, acompanhadas de um fami-
liar na Casa de Parto do Hospital Municipal. Algumas vezes, 
recebem visitas de lideranças da comunidade que auxiliam 
na evolução do trabalho de parto e aproxima a índia par-
turiente de sua comunidade. Dessa forma, a índia sente-se 
mais familiarizada com o ambiente que irá acolher o seu 
filho, além de criar vínculos com o profissional que presta 
assistência ao parto. 

O Índio como sujeito de sua história
Os sujeitos do estudo foram enfáticos ao relatarem que a po-
pulação indígena Tremembé conhece e exige seus direitos 
na assistência à saúde, o que contribui para que seu atendi-
mento seja diferenciado: Eles são conscientes e exigem seus 
direitos. A questão da exigência, todo mundo poderia fazer 
essa exigência, mas só que eles tem um atendimento dife-
renciado, já chegam exigindo isso, como um direito deles. Já 
os brancos, que não são índios, também têm o mesmo direi-
to, só que eles não exigem isso. A questão do atendimento 
deles, eles têm o que eles exigem. (E. h, 3)

Durante os últimos anos, surgiram no Brasil diversas orga-
nizações indígenas, representando força importante na arena 
política, o que resultou numa maior visibilidade desta etnia, e 
consequentemente, em mudanças na política e na organização 
dos serviços de saúde indígenas10. Os Tremembé têm sido in-
corporados gradativamente nas políticas específicas de saúde e 

“os Ais ACompANhAm 
semANAlmeNTe As 

residêNCiAs que possuem 
CriANçAs de zero A CiNCo 

ANos de idAde, pArA 
verifiCAr A siTuAção 
vACiNAl e o esTAdo 

de sAúde”
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educação, tanto como professores ou agentes de saúde, o que 
tem sido muito importante para a formação de novas lideranças 
e na capacitação indígena. Isso mostra uma significativa mu-
dança diante do quadro histórico anterior no qual os índios ti-
nham pouca participação direta em políticas públicas5. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Em relação à assistência prestada à comunidade Tremembé, 
em Itarema, a diversidade de crenças e culturas da localidade 
são valorizadas pelos profissionais de saúde, principalmen-
te ao nível de atenção primária à saúde, onde a atuação da 
equipe multidisciplinar indígena, por meio de uma aborda-
gem transcultural, favorece o fortaleci-
mento do vínculo entre comunidade e 
profissionais. 

Na atenção secundária e terciária, em-
bora os profissionais não estejam em per-
manente capacitação para o atendimento 
a saúde indígena, procuram respeitar a 
cultura e adaptar normas e protocolos às 
necessidades da população, seja na assis-
tência ao parto ou até mesmo em proce-
dimentos em geral. 

É notória a crescente adesão desta 
população à assistência prestada pelos 
profissionais de saúde, que somados às 
tradições locais, promovem o cuidado 
humanizado, promotor de saúde. Um fato 
relevante é a contratação dos membros da equipe de saúde 
com apoio do conselho indígena. No Brasil um fato que di-
ficulta a implementação da política de saúde aos índios é o 
fato de haver uma alta rotatividade de profissionais, situação 
que vem sendo superada no cenário de estudo.

Na comunidade indígena Tremembé existe harmonia visto 
que os indígenas conhecem e exigem seus direitos, mas tam-
bém são receptivos a sugestões e negociações. Existe parce-
ria benéfica entre os Tremembé e o governo municipal, onde 
o Conselho Local de Saúde tem fácil acesso ao secretário 
municipal de saúde, e exige mudanças imediatas no setor da 
saúde, quando necessário. 

Diante de mudanças constitucionais legislativas, a FUNA-
SA atua como gerenciadora e fornecedora de recurso diferen-
ciado aos municípios que possuem comunidades indígenas, 
a fim de que seja implantada uma sistematização exclusiva 
para eles. Para isso, a fundação cobra intensamente o ser-
viço, para que, as práticas de saúde sejam constantemente 
repensadas a fim de favorecer melhor qualidade de vida para 
a comunidade. 

Apesar dos pontos positivos alcançados, as precárias con-
dições socioeconômicas da população Tremembé ainda é um 
desafio e no que se refere ao auxílio alimentação ofertado. 
Várias famílias em situação de vulnerabilidade necessitam 

de mais insumos para garantir sua subsis-
tência. Para isso se deve repensar em no-
vas ações que superem esta realidade de 
forma que as mínimas condições de vida 
sejam cumpridas.

Em vista dessa realidade os profissionais 
de saúde, gestores e membros da socieda-
de civil, devem refletir sobre a participa-
ção em movimentos políticos em busca de 
melhores condições de vida e saúde para 
esta população. 

Repensar o ensino superior e técnico no 
Brasil é um ponto essencial para supera-
ção de mudanças no escopo da assistên-
cia. Infelizmente nos currículos de gradu-
ação ainda é incipiente, ou praticamente 

ausente, a introdução de aspectos ligados à saúde indígena. 
Assim, é urgente um repensar nas diretrizes curriculares para 
consolidação das políticas públicas de saúde em todo Brasil, 
com vistas a integralidade e equidade da assistência. 

Frente às lacunas apresentadas, inclusive pela escassez de 
estudos na área, acerca da visão dos profissionais de saúde 
sobre o processo de assistência a saúde, se considera neces-
sário intensificar esforços para o desenvolvimento de estudos 
que fomentem evidências fortes relativas ao processo de im-
plementação e implantação de serviços de saúde que atuem 
diretamente com a comunidade indígena.                            

“é NoTóriA A CresCeNTe 
Adesão desTA populAção 
à AssisTêNCiA presTAdA 
pelos profissioNAis de 

sAúde, que somAdos 
às TrAdições loCAis, 
promovem o CuidAdo 

humANizAdo”


