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Introdução

A demografia indígena no Brasil constitui-se ainda 
em uma temática pouco explorada. A apresenta-

ção panorâmica dos problemas de saúde e da situ-
ação atual dos programas de assistência sanitária às 
populações indígenas brasileiras aponta perspecti-
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vas futuras que começaram a se delinear após a 8ª 
Conferência Nacional de Saúde e a I Conferência 
Nacional de Proteção à Saúde do Índio, em 19861,2. 
A epidemiologia, a cultura e a organização política e 
econômica dos índios devem ser discutidas pelos en-
fermeiros, uma vez que a influência destes aspectos 

sobre o perfil sanitário destas populações, sobre os 
programas de saúde, bem como sobre a relação das 
equipes de saúde com a medicina tradicional indíge-
na, merecem delineamentos específicos de atenção. 
No Brasil existem cerca de 410.000 indígenas viven-
do em 170 tribos diferentes3, falantes de 170 línguas 
identificadas1, que ocupam cerca de 12% do territó-
rio nacional3 . Perto de 60% dos índios vivem nas re-
giões Centro-Oeste e Norte, onde estão concentradas 
98,7% das terras indígenas3.

Os povos indígenas têm se constituído numa po-
pulação à margem da sociedade, em conseqüência 
da diminuição de suas reservas/terras, do acesso 
precário aos serviços de saúde, da mobilidade en-
tre aldeias e do contato crescente com contextos 
estranhos ao seu cotidiano, principalmente nas 
aldeias próximas a centros urbanos. Têm sofrido 
agressões de diversas naturezas4 como: a invasão de 
suas terras por posseiros; o arrendamento das mes-
mas para colonos; o aumento da 
mortalidade por causas externas 
e violência como abuso sexual das 
índias, alcoolismo, suicídio, atrope-
lamentos e acidentes com armas 
de fogo; a grande vulnerabilidade 
à doenças como AIDS, tuberculo-
se, leishmaniose, malária e outras1; 
o adoecimento por doenças ree-
mergentes como a cólera ou mes-
mo por aquelas que se encontram em declínio na 
população branca como a difteria5; acometimento 
ocular por tracoma e doenças corneanas6; o aumen-
to da incidência de câncer de colo uterino, diabe-
tes, hipertensão e infecções gastrintestinais3. A falta 
de atenção das políticas governamentais de saúde e 
de educação indígenas que respondam a estas ques-
tões tem sido criticada7.

A imunização destaca-se como uma das princi-
pais ações para a prevenção das doenças, havendo 
um  esquema vacinal  especial  para  os indígenas, 
com ampliação de imunobiológicos disponíveis e 
de idades elegíveis. Contudo, a sua operacionaliza-
ção é complexa e não tem sido efetivamente  exe-
cutada pelas equipes de saúde, devido em parte, 
a algumas dificuldades como: (a) transporte dos 
imunobiológicos e seus respectivos insumos; (b) 
insuficiência de veículos e a sua inadequação para 
o transporte dos imunobiológicos; (c) falta de pon-
tos de apoio com energia para a conservação das 
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vacinas; (d) necessidade de acondicionamento, con-
servação e transporte, em condições especiais, dos 
imunobiológicos, principalmente nas áreas indíge-
nas da Amazônia Legal, onde se encontram 54,2% 
da população indígena3.

Por outro lado, os povos indígenas têm aumen-
tado sua população, sua resistência e sua contribui-
ção com a construção do país. Uma série de fatores 
ajuda a entender este crescimento. O primeiro é o 
crescimento demográfico dos índios. O segundo, são 
os índios “ressurgidos” que resolveram se identificar 
como tal. O terceiro fator é a população de índios 
que migra de suas terras para as cidades e se disper-
sam pelo território nacional. Um quarto fator é a in-
clusão dos índios no censo geral da população do 
país. De qualquer modo, parece que o perfil de saú-
de-doença diferenciado dos índios resulta, em muito, 
de diferentes trajetórias de interação social, política e 
econômica com a sociedade nacional do entorno4,7.

A qualidade de vida das popu-
lações indígenas poderia ser bem 
melhor se houvessem políticas in-
digenistas mais coerentes, baseadas 
nos direitos e necessidades dessas 
populações, reconhecidos na Cons-
tituição de 1988. Vale lembrar que, 
com o objetivo de integrar o siste-
ma de saúde indígena ao SUS (Siste-
ma Único de Saúde) e garantir a es-

pecificidade de atendimento diferencial à população 
indígena, foram criados os DSEI (Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas em 1999)7. 

 Experiências de enfermagem em saúde in-
dígena já têm sido operacionalizadas, aplicando-se 
diretrizes curriculares privilegiadas às realidades 
locais, com estágios denominados “Internato Rural 
Indígena”, na Escola de Enfermagem da Universida-
de Federal do Amazonas, onde os alunos atendem 
populações indígenas a partir da aquisição de co-
nhecimentos antropológicos, ecológicos e sociais, 
regionais do processo saúde-doença. Este trabalho 
mostra que a atuação do enfermeiro é essencial no 
diagnóstico situacional, na identificação de grupos 
de risco e na atuação preventiva, bem como na ca-
pacitação de lideranças locais, como a dos agentes 
de saúde indígenas8.

Um outro exemplo foi da Universidade Federal de 
São Paulo(UNIFESP), com auxiliares de enfermagem 
indígenas9.
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“A QUALIDADE DE VIDA DAS 
POPULAÇÕES INDÍGENAS 

PODERIA SER BEM 
MELHOR SE HOUVESSEM 
POLÍTICAS INDÍGENISTAS 

MAIS COERENTES”.

vas futuras que começaram a se delinear após a 8ª 
Conferência Nacional de Saúde e a I Conferência 
Nacional de Proteção à Saúde do Índio, em 19861,2. 
A epidemiologia, a cultura e a organização política e 
econômica dos índios devem ser discutidas pelos en-
fermeiros, uma vez que a influência destes aspectos 

sobre o perfil sanitário destas populações, sobre os 
programas de saúde, bem como sobre a relação das 
equipes de saúde com a medicina tradicional indíge-
na, merecem delineamentos específicos de atenção. 
No Brasil existem cerca de 410.000 indígenas viven-
do em 170 tribos diferentes3, falantes de 170 línguas 
identificadas1, que ocupam cerca de 12% do territó-
rio nacional3 . Perto de 60% dos índios vivem nas re-
giões Centro-Oeste e Norte, onde estão concentradas 
98,7% das terras indígenas3.

Os povos indígenas têm se constituído numa po-
pulação à margem da sociedade, em conseqüência 
da diminuição de suas reservas/terras, do acesso 
precário aos serviços de saúde, da mobilidade en-
tre aldeias e do contato crescente com contextos 
estranhos ao seu cotidiano, principalmente nas 
aldeias próximas a centros urbanos. Têm sofrido 
agressões de diversas naturezas4 como: a invasão de 
suas terras por posseiros; o arrendamento das mes-
mas para colonos; o aumento da 
mortalidade por causas externas 
e violência como abuso sexual das 
índias, alcoolismo, suicídio, atrope-
lamentos e acidentes com armas 
de fogo; a grande vulnerabilidade 
à doenças como AIDS, tuberculo-
se, leishmaniose, malária e outras1; 
o adoecimento por doenças ree-
mergentes como a cólera ou mes-
mo por aquelas que se encontram em declínio na 
população branca como a difteria5; acometimento 
ocular por tracoma e doenças corneanas6; o aumen-
to da incidência de câncer de colo uterino, diabe-
tes, hipertensão e infecções gastrintestinais3. A falta 
de atenção das políticas governamentais de saúde e 
de educação indígenas que respondam a estas ques-
tões tem sido criticada7.

A imunização destaca-se como uma das princi-
pais ações para a prevenção das doenças, havendo 
um  esquema vacinal  especial  para  os indígenas, 
com ampliação de imunobiológicos disponíveis e 
de idades elegíveis. Contudo, a sua operacionaliza-
ção é complexa e não tem sido efetivamente  exe-
cutada pelas equipes de saúde, devido em parte, 
a algumas dificuldades como: (a) transporte dos 
imunobiológicos e seus respectivos insumos; (b) 
insuficiência de veículos e a sua inadequação para 
o transporte dos imunobiológicos; (c) falta de pon-
tos de apoio com energia para a conservação das 
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Objetivo
Este estudo tem como objetivo organizar informações 
sobre o perfil de morbi-mortalidade da população in-
dígena residente no Brasil, para melhor caracterização 
epidemiológica dos problemas de saúde pública en-
frentados por estes povos.

Metodologia
Neste estudo realizou-se pesquisa bibliográfica sobre 
o perfil epidemiológico de povos indígenas no Brasil, 
no período de 1994 a 2004.  Foram pesquisadas as 
bases de dados PAHO e LILACS. Tal levantamento foi 
feito no período de 9 de setembro a 13 de outubro 
de 2004, identificados por meio de pesquisa compu-
tadorizada de artigos publicados nos últimos 10 anos. 
Os descritores utilizados para a busca nas bases de 
dados foram: “perfil x índios”, “morbidade x índios”, 
“mortalidade x índios”, “processo saúde-doença x 
índios”, “perfil social x índios”, “índios sul america-
nos”, “perfil de saúde x índios”, “epidemiologia x ín-
dios”, “diagnóstico de situação de saúde x índios” e 
“indicadores de saúde x índios”. A partir dos artigos 
identificados selecionou-se os que tratavam de as-
suntos relativos a perfis de saúde-doença, totalizan-
do 41 artigos, os quais foram utilizados 25. Foram ex-
cluídos artigos de casos clínicos específicos, relatos 
de experiência, relatórios técnicos, boletins oficiais, 
artigos de história da medicina, artigos de experiên-
cia de aprendizado de práticas profissionais, artigos 
idênticos às dissertações ou teses que os originaram 
e aqueles que tratavam de populações indígenas re-
sidentes em outros países sul americanos que não o 
Brasil. Excluímos também as bases de dados MEDLI-
NE e MEDCARIBE.

Os resultados foram apresentados num quadro 
organizado por ordem cronológica das publicações 
onde se destacou autor, ano de publicação, objetivo 
do trabalho e tipo de estudo. As publicações também 
foram identificadas como: artigo técnico quando tra-
tavam de reflexões teóricas e práticas baseadas em 
pesquisas desenvolvidas para expor o conhecimento 
sobre objeto de estudo específico; artigo de revisão 
quando tratavam de levantamento bibliográfico refe-
rente a um determinado campo da área de conheci-
mento; ensaio quando tratavam de estudos científi-
cos sobre tema da área da saúde e sua interface com 
outros campos do conhecimento; dissertações quan-
do tratavam de trabalho de mestrado e tese quando 
tratavam de trabalho de doutoramento10.

Resultados

1. Coimbra Júnior CEA et all (artigo de revisão)

2. Ferrari  JO. (dissertação)

3. Gugelmin AS.(dissertação)

4.Lobo MSC. (dissertação)

5. Hökerberg YHM. (dissertação)

6. Carvalho ME et all (artigo técnico)

7.Weiss MCV. (tese)

8. Arantes R. (dissertação)

9. Souza LG. (dissertação)

10.Coimbra Júnior CEA, Santos RV. (ensaio)

11. Fratucci MVB. (dissertação)

12. Utiyama RR et all (artigo técnico)

13. Guimarães CD. (dissertação)

14. Fontbonne A et all (artigo técnico)

15. Gugelmin SA, Santos RV. (artigo técnico)

16. Escobar AL et all (artigo técnico)

17.Hökerberg YHM et all (artigo técnico)

18. Souza LG, Santos RV.  (artigo técnico)

19. Gugelmin SA.(tese)

20. Escobar AL.(tese)

21. Diel EE. (artigo técnico)

22. Pagliaro H. (tese)

23. Gugelmin AS et all (artigo técnico)

24. Marroni D. (tese)

25. Guerra JAO et all (artigo técnico)

Quadro 1 – Publicações sobre morbi-mortalidade dos       povos indígenas brasileiros conforme autor, ano, objetivos do estudo e tipo de estudo, 1994 – 2004.

AUTOR ANO OBJETIVOS DO ESTUDO

1994

1995

1995

1996

1997

1998

1998

1998

1999

2000

2000

2000

2000

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2001

 2001

2002

2003

2003

2004

Examinar a epidemiologia da doença de Chagas entre Índios Sul-americanos e interpretar 
as dissimilaridades.
Propor assistência à saúde de populações indígenas, tomando por base a problemática de 
saúde dos índios Karitiana da Rondônia, associando dados epidemiológicos com questões 
culturais e sistema de representações sociais.
Caracterizar as mudanças ocorridas ao longo do processo de contato dos índios Xavantes 
de Mato Grosso, com a sociedade nacional, a partir da análise de dados demográficos, 
antropométricos, de consumo  alimentar, de hemoglobina sérica e de alocação de tempo.
Construir um modelo teórico de vigilância epidemiológica como referência para aplicação 
junto às populações indígenas a partir de dados quantitativos gerados pelo Distrito Sani-
tário Yanomami.
Estudar a saúde das populações indígenas e integrá-las com as especificidades numéricas, cul-
turais e de saúde dos serviços operacionalizados junto à etnia Kaingáng no Rio Grande do Sul.
Detectar possíveis fontes de infecção inaparente da malária e obter o perfil sorológico da 
população indígena da Aldeia dos Índios em Peruíbe, São Paulo, visando à melhoria do co-
nhecimento da dinâmica da transmissão e do controle de foco.
Demonstrar como a organização das ações de saúde pode garantir a atenção primária de 
saúde às populações indígenas e o acesso aos níveis secundário e terciário a partir da expe-
riência com os índios Enawene-Nawe do Mato Grosso.
Analisar os reflexos do processo de interação do grupo Xavantes de Mato Grosso com a 
sociedade nacional.

Analisar o perfil demográfico de sete aldeias da população indígena Xavantes, de Mato Grosso.

Caracterizar o peso da dimensão étnico-racial na expressão diferenciada dos agravos à saú-
de dos povos indígenas.

Realizar diagnóstico de saúde bucal da comunidade indígena Guarani, Mobyá da Aldeia Mor-
ro da Saudade, Distrito de Parelheiros, São Paulo.
Investigar o perfil de auto-anticorpos em amostras de sangue de três populações das reser-
vas indígenas Kaingángs e Guarani, Paraná e compará-las com as de indivíduos sadios da 
população geral.
Analisar o banco de dados sobre cárie dentária na etnia indígena Fulni-ô, Pernambuco, dispo-
nibilizado pelo DSEI (Distrito Sanitário Especial Indígena) da FUNASA.
Conhecer fatores de risco ambientais para poliparasitismo intestinal que atinge quase 100% da 
comunidade indígena Pankararus no interior de Pernambuco.
Analisar comparativamente o perfil ecológico humano e antropométrico de duas comunidades 
indígenas Xavantes de Mato Grosso.
Identificar fatores relacionados à ocorrência de óbito, abandono do tratamento e ausência 
de informação sobre tuberculose em populações indígenas de Rondônia.

Avaliar o atendimento à saúde prestado aos índios Kaingángs do Rio Grande do Sul.Estudo 
epidemiológico analítico que compara os óbitos evitáveis por assistência básica de saúde 
dos indígenas com os do Estado do Rio Grande do Sul.
Conhecer a situação de saúde de índios que vivem no norte do Paraná.

Discutir o perfil ecológico-humano dos Xavantes de Mato Grosso em diferentes dimensões 
de vida como: atividades de subsistência, padrões alimentares perfis antropométricos, aloca-
ção de tempo, condições sanitárias e econômicas, crescimento físico das crianças, conforme 
diferentes inserções na sociedade nacional e no mercado de trabalho.
Desenvolver um estudo sobre a epidemiologia da tuberculose em três aldeias Pakaánova, 
de Rondônia.

Descrever a organização dos serviços de saúde, seu uso pela comunidade e o perfil de saúde 
doença dos Kaingángs.
Investigar e analisar a dinâmica demográfica dos índios Kaiabi, do Parque Indígena do Xingu, 
Mato Grosso.

Investigar o perfil de crescimento físico de crianças Xavantes, Mato Grosso, de 5 a 10 anos 
de idade em duas escolas indígenas administradas por missionários salesianos com dados 
sobre: data de nascimento, peso, estatura, perímetro braquial e dobra cutânea tricipital.
Conhecer o processo histórico das práticas de saúde de índios Kaingángs, Rio Grande do Sul.

Descrever o perfil epidemiológico da Leishmaniose visceral entre índios do Estado de Roraima.
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2003

2004

Examinar a epidemiologia da doença de Chagas entre Índios Sul-americanos e interpretar 
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antropométricos, de consumo  alimentar, de hemoglobina sérica e de alocação de tempo.
Construir um modelo teórico de vigilância epidemiológica como referência para aplicação 
junto às populações indígenas a partir de dados quantitativos gerados pelo Distrito Sani-
tário Yanomami.
Estudar a saúde das populações indígenas e integrá-las com as especificidades numéricas, cul-
turais e de saúde dos serviços operacionalizados junto à etnia Kaingáng no Rio Grande do Sul.
Detectar possíveis fontes de infecção inaparente da malária e obter o perfil sorológico da 
população indígena da Aldeia dos Índios em Peruíbe, São Paulo, visando à melhoria do co-
nhecimento da dinâmica da transmissão e do controle de foco.
Demonstrar como a organização das ações de saúde pode garantir a atenção primária de 
saúde às populações indígenas e o acesso aos níveis secundário e terciário a partir da expe-
riência com os índios Enawene-Nawe do Mato Grosso.
Analisar os reflexos do processo de interação do grupo Xavantes de Mato Grosso com a 
sociedade nacional.

Analisar o perfil demográfico de sete aldeias da população indígena Xavantes, de Mato Grosso.

Caracterizar o peso da dimensão étnico-racial na expressão diferenciada dos agravos à saú-
de dos povos indígenas.

Realizar diagnóstico de saúde bucal da comunidade indígena Guarani, Mobyá da Aldeia Mor-
ro da Saudade, Distrito de Parelheiros, São Paulo.
Investigar o perfil de auto-anticorpos em amostras de sangue de três populações das reser-
vas indígenas Kaingángs e Guarani, Paraná e compará-las com as de indivíduos sadios da 
população geral.
Analisar o banco de dados sobre cárie dentária na etnia indígena Fulni-ô, Pernambuco, dispo-
nibilizado pelo DSEI (Distrito Sanitário Especial Indígena) da FUNASA.
Conhecer fatores de risco ambientais para poliparasitismo intestinal que atinge quase 100% da 
comunidade indígena Pankararus no interior de Pernambuco.
Analisar comparativamente o perfil ecológico humano e antropométrico de duas comunidades 
indígenas Xavantes de Mato Grosso.
Identificar fatores relacionados à ocorrência de óbito, abandono do tratamento e ausência 
de informação sobre tuberculose em populações indígenas de Rondônia.

Avaliar o atendimento à saúde prestado aos índios Kaingángs do Rio Grande do Sul.Estudo 
epidemiológico analítico que compara os óbitos evitáveis por assistência básica de saúde 
dos indígenas com os do Estado do Rio Grande do Sul.
Conhecer a situação de saúde de índios que vivem no norte do Paraná.

Discutir o perfil ecológico-humano dos Xavantes de Mato Grosso em diferentes dimensões 
de vida como: atividades de subsistência, padrões alimentares perfis antropométricos, aloca-
ção de tempo, condições sanitárias e econômicas, crescimento físico das crianças, conforme 
diferentes inserções na sociedade nacional e no mercado de trabalho.
Desenvolver um estudo sobre a epidemiologia da tuberculose em três aldeias Pakaánova, 
de Rondônia.

Descrever a organização dos serviços de saúde, seu uso pela comunidade e o perfil de saúde 
doença dos Kaingángs.
Investigar e analisar a dinâmica demográfica dos índios Kaiabi, do Parque Indígena do Xingu, 
Mato Grosso.

Investigar o perfil de crescimento físico de crianças Xavantes, Mato Grosso, de 5 a 10 anos 
de idade em duas escolas indígenas administradas por missionários salesianos com dados 
sobre: data de nascimento, peso, estatura, perímetro braquial e dobra cutânea tricipital.
Conhecer o processo histórico das práticas de saúde de índios Kaingángs, Rio Grande do Sul.

Descrever o perfil epidemiológico da Leishmaniose visceral entre índios do Estado de Roraima.

Revisão bibliográfica.

Estudo de caso.

Estudo de caso ecológico.

Estudo de caso.

Estudo epidemiológico  descritivo sobre dados quantitativos de 
saúde, em sua maioria óbitos, e inquérito sobre o acesso aos servi-
ços de saúde com entrevistas qualitativas.
Estudo epidemiológico descritivo com inquéritos sorológicos se-
mestrais.

Estudo de caso.

Estudo bioantropológico com dados epidemiológicos quantita-
tivos de saúde bucal  apoiado em levantamentos históricos e 
etnográficos.
Estudo epidemiológico descritivo de levantamentos demográfi-
cos que incluíram censos anuais e registros de eventos vitais.
Estudo comparativo de textos que mostram a falta de produção 
sistemática de dados, acerca de minorias raciais vivendo situações 
de exclusão, marginalidade e discriminação, colocando-as em po-
sição de maior vulnerabilidade frente aos agravos de saúde.
Estudo epidemiológico descritivo em saúde bucal, segundo 
critérios recomendados pela OMS.
Estudo epidemiológico caso-controle. 

Estudo epidemiológico descritivo.

Estudo epidemiológico descritivo com Inquéritos Domiciliares e 
Exames Coprológicos.
Estudo epidemiológico descritivo.

Estudo epidemiológico descritivo dos registros do banco de 
dados do Programa Estadual de Controle da Tuberculose em 
Rondônia, com análise estatística dos casos notificados.
As informações foram complementadas por entrevistas com lide-
ranças indígenas e funcionários de instituições ligadas aos índios.

Estudo epidemiológico descritivo comparando-se dois períodos 
dos seguintes indicadores: coeficiente de mortalidade infantil e 
seus componentes (neonatal e pós-natal), indicador de Swaroop 
e Uemura e indicador de Guedes adaptado por Pereira.
Estudo de caso, com análise comparativa.

Estudo epidemiológico descritivo e analítico dos registros cons-
tantes do banco de dados do Programa Estadual de Controle da 
Tuberculose.
Estudo epidemiológico descritivo com análise de prontuários.

Estudo epidemiológico transversal e longitudinal de dinâmica 
demográfica com base nos registros de eventos vitais gerados 
pelo programa de saúde da UNIFESP e apoiado por levanta-
mento histórico e etnográfico. 
Estudo epidemiológico analítico com inquérito e comparação de 
escores com o National Center for Health Statistics e Pesquisa 
Nacional sobre Saúde e Nutrição.
Estudo qualitativo de relatos orais categorizados a partir da teo-
ria transcultural e analisados à luz da antropologia.
Estudo epidemiológico descritivo do registro de casos humanos 
notificados e dos inquéritos caninos e entomológicos.
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Discussão
Estudos com os Kaingángs no Rio Grande do Sul11,12,13, 
mostraram óbitos evitáveis por assistência básica de 
saúde como: doenças respiratórias, causas mal defi-
nidas, doenças nutricionais, causas perinatais, tuber-
culose e câncer cérvico-uterino. Além disso, eventos-
sentinela mostraram óbitos por parasitoses intestinais, 
sífilis congênita, sarampo e causas maternas. Em áreas 
indígenas do norte do Paraná14 constatou-se queda do 
nível de saúde da população indígena com piora de 
todos os indicadores de saúde e aumento da morta-
lidade prematura.  Em Santa Catarina15, entre os Kain-
gángs, o grande número de gestantes e a emissão exa-
gerada de prescrições médicas para as crianças e para 
os adultos mostrou a precarização de suas condições 
de saúde. Os Kaingángs acreditam que suas doenças 
são causadas pelo contato com os não índios, pelo 
consumo de alimentos industriali-
zados, pelo abandono de suas tra-
dições e pelo desmatamento, tendo 
como conseqüência o pouco uso de 
ervas medicinais, o uso da medicina 
convencional e a entrada de religi-
ões como catolicismo e protestan-
tismo16.

No estado de São Paulo, entre os 
Guaranis-Mobyá17,18, há alta preva-
lência de cárie, doença periodontal, 
fluorose e oclusopatias, bem como 
registros de casos autóctones de 
malária por Plasmodiúm vivax em 10 localidades dife-
rentes do Litoral Sul do Estado. 

Trabalhos com os Xavantes de Mato Grosso19-25 

mostraram a prevalência de obesidade e sobrepeso 
entre a população adulta, particularmente as mulhe-
res; a baixa estatura para idade entre crianças meno-
res de 5 anos; bem como natalidade, mortalidade e 
mortalidade infantil superiores às médias nacionais. 
Quanto à saúde bucal verificou-se grande número de 
sangramentos, tártaro e hipoplasias de esmaltes. 

Entre os Kaiabi, de Mato Grosso26, o contato indíge-
na com a sociedade nacional do entorno deu origem 
a despopulação das aldeias por confrontos, epidemias 
e migrações. 

Por outro lado, experiências positivas com os Ena-
wene-Nawe de Mato Grosso27, mostraram que, mes-
mo com a implantação da estratégia de convivência 
pacífica com os índios, com garantia do território, da 
cultura tradicional e dos cuidados de saúde mínimos, 

epidemias de gripe e malária vêm ocorrendo devido 
às excursões dos Enawene-Nawe à outros territórios 
de povos indígenas vizinhos, como os Milky, os Nam-
bikwara e os Erikbatsa.  

 Entre os Yanomami de Roraima28,29 registrou-se 
casos humanos de leishmaniose visceral em seis dos 
oito municípios existentes no estado.  

A tuberculose atingiu níveis preocupantes entre os 
Karitiana e Pakaánova, de Rondônia30-32, com maior ris-
co de adoecer e morrer.  

O poliparasitismo intestinal, entre os Pankararus, 
em Pernambuco33,34, representa a regra  e, entre os 
Fulni-ô, 27 % dos adultos e 8,5 % das crianças de 2 a 5 
anos apresentam cáries.  

Entre os Índios Sul-Americanos a doença de Cha-
gas, e os coeficientes de morbi-mortalidade gerais são 
mais altos do que os registrados em nível nacional35,36. 

Considerações Finais
A mortalidade infantil, no Brasil, vem 
declinando a uma média de 10,6% 
ao ano. Este coeficiente, em 2002, 
era de 29,6 por 1000 nascidos vivos 
em crianças não indígenas, enquan-
to que, entre crianças índias chega-
va a 55,7 por 1000 nascidos vivos3. 
Do total da população brasileira, a 
população indígena corresponde, 
juntamente com a amarela ou sem 
declaração, a apenas 1%. Porém, os 

povos indígenas têm fatores de vulnerabilidade que o 
Sistema Único de Saúde (SUS) deve atender. 

O Plano Nacional de Saúde (PNS, 2004-2007)3, 
aprovado em 13 de dezembro de 2004, estabelece a 
“Promoção da saúde da população indígena segundo 
as suas especificidades” por meio da estruturação e 
operacionalização dos Distritos Sanitários Especiais In-
dígenas (DSEI). Os esforços neste sentido envolverão, 
entre outros, a capacitação do Sistema Nacional de Vi-
gilância Sanitária para as ações de controle de risco 
sanitário nos DSEI. Serão também promovidas capaci-
tações específicas em vigilância sanitária que possibi-
litem aos profissionais atuar na orientação do consu-
mo de produtos de saúde (medicamentos, alimentos, 
vacinas, exames), contemplando as particularidades 
de saúde e cultura dos índios. Serão adotadas também 
medidas que evitem a rotatividade dos profissionais 
que atuam junto a essas populações, mediante a cria-
ção de incentivo específico. Finalizando, as metas do 

1.

2.

3.

4.

5.

PNS3 para a população indígena são as seguintes: 1º. 
Alcançar a homogeneidade da cobertura vacinal em 
100% dos DSEI e garantir todas as vacinas preconi-
zadas no calendário vacinal indígena; 2º. Reduzir em 
85% a incidência da desnutrição em menores de cin-
co anos; 3º. Implementar ações de vigilância sanitária 
em 100% dos DSEI; 4º. Reduzir em 25% a incidência 
de tuberculose pulmonar com baciloscopia positiva; 
5º. Reduzir em 60% a incidência de malária; 6º. Redu-
zir em 60% a mortalidade infantil; 7º. Implantar a aten-
ção integral a saúde da mulher indígena em 100% dos 
DSEI. Vale lembrar que, “Saúde Indígena” é uma das 16 
iniciativas prioritárias listadas para a gestão estratégi-
ca de governo no Plano Nacional de Saúde3.

É importante que sejam realizados esforços no sen-
tido de reverter uma preocupante invisibilidade de-
mográfica resultante da ausência de informações con-
fiáveis para as populações indígenas 
nas bases de dados oficiais. Tais co-
nhecimentos são fundamentais para 
o embasamento tanto de atuações 
políticas, inclusive por parte de lide-
ranças indígenas, como de interven-
ções técnicas com vistas à promo-
ção da equidade em saúde.
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