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RESUMO 
 

Os povos indígenas representam uma minoria étnica, sendo considerados grupo de 

grande vulnerabilidade, mesmo tendo seus direitos garantidos pela Constituição de 

1988. Estudos apontam para uma insatisfação por esses povos com o modelo atual de 

saúde, relatando situações de etnocentrismo e preconceito. Pensar em promoção de 

saúde para esses povos se faz necessário à compreensão da profundidade e imensidão 

que o “ser” índio representa, e aqueles que são definidos como tal. Ribeiro (1957) 

utiliza da seguinte definição: [...] aquela parcela da população brasileira que apresenta 

problemas de inadaptação à sociedade brasileira, motivados pela conservação de 

costumes, hábitos ou meras lealdades que a vinculam a uma tradição pré-colombiana. 

Ou, ainda mais amplamente: índio é todo o indivíduo reconhecido como membro por 

uma comunidade pré-colombiana que se identifica etnicamente diversa da nacional e é 

considerada indígena pela população brasileira com quem está em contato.  O presente 

estudo tem por objetivo realizar uma revisão de literatura sobre aspectos antropológicos 

na abordagem da promoção em saúde para os povos indígenas. Para promover saúde é 

necessário “repensar o modelo de assistência praticado, priorizando os atos cuidadores e 

a autonomia dos sujeitos”. Sobre-estendendo assim, tal conceito para além de apenas 

conhecimento da singularidade desses povos, mas buscando empoderá-los 

individualmente e comunitariamente de forma humanizada e adequada aos seus padrões 

culturais e religiosos. 

Palavras-chave: Atenção básica à saúde. Saúde bucal indígena. Saúde coletiva. 

 

INTERCULTURAL ORAL HEALTH PROMOTION FOR INDIGENOUS 

PEOPLE 

ABSTRACT 

Indigenous peoples represent an ethnic minority, and are considered a group of great 

vulnerability, even though their rights are guaranteed by the 1988 Constitution. Studies 

point to their dissatisfaction with the current health model, reporting situations of 

ethnocentrism and prejudice. Thinking about health promotion for these peoples is 

necessary to understand the depth and immensity that the Indian "being" represents, and 

those who are defined as such. Ribeiro (1957) uses the following definition: [...] that 



 
 

portion of the Brazilian population that presents problems of inadequacy to Brazilian 

society, motivated by the conservation of customs, habits or mere loyalties that link it to 

a pre-Columbian tradition. Or, even more broadly, an Indian is any individual 

recognized as a member by a pre-Columbian community who identifies himself 

ethnically different from the national community and is considered indigenous by the 

Brazilian population with whom he is in contact. This study aims to conduct a literature 

review on anthropological aspects in the approach to health promotion for indigenous 

peoples. To promote health it is necessary to “rethink the care model practiced, 

prioritizing caregiving acts and the autonomy of the subjects”. Thus extending such a 

concept beyond merely knowing the uniqueness of these peoples, but seeking to 

empower them individually and communally in a humanized and appropriate manner to 

their cultural and religious standards. 

Keywords:  Primary health care. Indigenous oral health. Public health. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ações de promoção da saúde requerem ações educativas. Não há como promover saúde 

sem envolver diretamente os pacientes (FREIRE, 1992). Este envolvimento requer uma 

postura diferenciada, que permita um melhor entendimento do processo saúde-doença. 

Para a promoção da saúde bucal, a alimentação é fundamental. O açúcar e o amido 

cozido consumidos de forma indiscriminada podem dificultar a remoção do biofilme 

dentário e aumentar o risco de desenvolvimento da cárie (KRASSE, 1988).  

Embora na década de 1940 o conceito de saúde fosse utópico, impossível de ser 

atingido (OMS, 1946), atualmente é mais razoável, sendo considerado saudável o 

indivíduo que saiba reagir aos ruídos do dia-a-dia (CANGUILHEM, 1990). Ou seja, é a 

capacidade de adaptação e superação de obstáculos, respondendo às demandas que o 

meio impõe. Podemos ainda utilizar a Carta de Ottawa (1986), que também considera 

que saúde não é apenas um estado de ausência de doença, mas também quando o 

cidadão tem pleno conhecimento da sua posição na sociedade, tendo objetivos a serem 

alcançados, com seus direitos garantidos e respeitados, garantia de moradia, 

alimentação e paz. Trazendo à tona a concepção de que a saúde vai além de um enfoque 

centrado na doença (MARCHIORI; PELLEGRINI Filho, 2007).   

Em ambos os casos, como garantir que a população indígena tenha o direito à 

respeitado? A população indígena passa a ter direitos plenos à saúde apenas na 

Constituição de 1988, mas para que isso se transforme em realidade ainda há um longo 

caminho a ser percorrido. Este trabalho pretende fazer uma breve revisão de literatura a 

respeito da promoção da saúde bucal entre os povos indígenas Kaingang e Guarani.  

 

 

2 REVISÃO 

 

Como estratégia de promoção da saúde pode-se pontuar a educação em saúde, sendo 

entendida como a valorização do saber do outro incorporando as práticas dos 

profissionais da área da saúde, subsidiando competências, tirando o indivíduo do papel 



 

de coadjuvante e o colocando como ator principal, o levando à participação ativa no 

processo saúde – doença – saúde. Educar em saúde forma uma cidadania 

transformadora, não somente no âmbito individual, mas também no coletivo, 

proporcionando força comunitária para a luta e a garantia de qualidade de vida. Para 

educar é necessário conhecer o meio em que o indivíduo está inserido (FREIRE, 1996). 

Frente a isto nos deparamos ao desafio quando se trata de comunidades indígenas, pois 

há uma grande diversidade étnica, sendo que 305 são as etnias, falantes de 274 línguas 

diferentes, destas 315.180 vivem nas cidades e 502.783 em aldeias (ISA, 2012). A 

saúde indigenista vai além da nossa visão químico-física, pois de acordo com Menta 

(2002): 

 “partindo da premissa que apesar da doença ter um caráter 

biopatofisiológico universal, é em última análise uma construção 

cultural, pois as manifestações corporais são ao final interpretadas e 

tratadas através de meios e procedimentos culturalmente significativos 

e compreendidos como eficazes pelas sociedades”. 

  

Para estes povos, a sua saúde liga-se diretamente com sua religião influenciando no 

bem-estar espiritual e físico indo além do corpo, pois ele está ligado intimamente com 

sua comunidade e com a natureza. Suas práticas religiosas transcendem a expressão da 

sua fé, são curados fisicamente. 

Segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010, a 

população indígena representa 817.963 pessoas, representando 0,42% da população do 

país, na Constituição Federal de 1988 foram reconhecidos pelo Estado Brasileiro os 

direitos da população indígena no Brasil, e em 1999 foi ratificado na Lei nº 9.836/1999 

em seu Art. 19-F, que transcreve:  

“Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local 

e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser 

adotado para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma 

abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de 

assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio 

ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração 

institucional.”  

Neste mesmo ano foram criados: o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (Sasi) e os 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI).  



 

Mesmo após o reconhecimento de tais direitos e a criação destes subsistemas públicos 

de saúde, ainda não se consegue atender esta população de maneira efetiva, pois o 

modelo de saúde foi construído por um não-índio para o índio. A inserção do índio de 

modo secundário nos planejamentos tem se tornado um campo de tensão, e ainda há o 

déficit nos processos de promoção de saúde causada pela deficiência na formação do 

profissional de saúde no que diz respeito ao atendimento intercultural. Acompanhando a 

mudança no cenário de vivência desses povos, é certo que a cada dia estão mais 

inseridos no meio urbano de modo abrupto, sendo expostos a mudanças, principalmente 

na dieta. 

Atualmente a maioria da população Kaingang consome muitos produtos 

industrializados (incluindo refrigerantes) (D’ANGELIS; VEIGA, 2009) o que contribui 

para uma má saúde bucal. Siqueira et al. (2007), através da revisão de artigos 

científicos, concluíram que há um alto índice de cárie em comunidades indígenas 

brasileiras e isso se deve à falta de programas integrais de saúde. Mesmo que existam 

programas de saúde bucal, esses irão falhar em promover saúde caso não sejam 

avaliados os problemas subjacentes que levaria à situação precária de saúde bucal 

(WATT, 2005). 

Nesse contexto Brathall et al. (1996) retratam a escovação com dentifrícios fluoretados 

como o principal fator de impacto na redução da cárie dental. Assim, verifica-se a 

necessidade de, além do atendimento odontológico, também ter assegurado atividades 

de promoção à saúde e prevenção das doenças de maneira a pensar com olhar ampliado, 

objetivando o atendimento intercultural de forma a se tornar uma vivência diária nas 

práticas de saúde individuais e coletivas, levando a reflexões sobre as diferentes 

concepções de pessoas, corpo, adoecimento e tratamento. 

No direito à saúde, movimentos indígenas reivindicaram, a partir da I Conferência 

Nacional de Proteção à Saúde Indígena, em 1986, um subsistema de atenção voltado 

para seu povo. Por meio da “Lei  Arouca”, houve a criação de um modelo de atenção 

com enfoque integral e diferenciado, considerando uma  “abordagem diferenciada e 

global” prevista na Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas 

(PNASPI) , onde foi estabelecido  a criação do SASI. Definido como um subsistema 

diferenciado do SUS, criado com base em elementos de modo a especificar e diferenciar 

as ações em saúde, “sob a bandeira” da atenção dentro dos contextos considerados 

interculturais.  



 

Nos territórios indígenas do país, as ações da APS são oferecidas por meio do 

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASI), sob uma perspectiva participativa e 

intercultural, da qual os agentes comunitários indígenas e praticantes tradicionais 

participam como “importantes aliados” dos profissionais da atenção primária “na 

organização de medidas para aprimorar a saúde da  comunidade”, contudo, ainda é 

possível observar a disparidade dos resultados, onde apesar das melhorias nos 

indicadores de saúde em diversos países da América do Sul demonstrando redução das 

taxas de mortalidade infantil e materna e da desnutrição crônica, essas melhorias não se 

refletiram nas populações indígenas (DÍAZ, et al., 2015). Dentro de tal cenário, estudos 

apontam que a operacionalização da PNASPI não tem favorecido a produção de ações 

em saúde efetivas com as lógicas culturais e as demandas das comunidades  indígenas, 

mas sim efeitos contrários aos princípios e pressupostos fundantes de tal política, 

especialmente no que diz respeito à adaptação e ao aperfeiçoamento do funcionamento e 

a adequação da capacidade do SUS a tais necessidades específicas de saúde desses 

povos.  

Ao analisar Planos Distritais de Saúde Indígena, Garnelo conclui que: 

 “os documentos normativos do Subsistema de Saúde Indígena são 

pródigos na repetição de princípios genéricos de ação (como 

preconizar, por exemplo, a articulação e o fortalecimento dos sistemas 

de medicina tradicional) que não se traduzem em atividades concretas 

nem nas programações anuais de atividades dos DSEI, nem nas 

práticas sanitárias das equipes”. (Garnelo, 2004, p. 13).  

Indo além, Garnelo; Cardoso; Langdon (2004) descrevem a presença de estruturas de 

saúde precárias, escassez de insumos e equipamentos que quando somados à alta 

rotatividade dos profissionais e à complexidade logística encontrada em algumas 

regiões, têm tido repercussões negativas qualitativamente na prestação dos serviços 

dentro dos territórios indígenas.  

Devido à alta rotatividade dos profissionais, não há estabelecimento de vínculo, e isto 

tende a inviabilizar o reconhecimento das especificidades culturais no cuidado da saúde 

desses povos. A problemática da saúde intercultural não se apresenta de forma tão 

simplista, principalmente quando o público alvo é a população indígena, há uma 

barreira para o enfrentamento da necessidade do suprimento em saúde, pois dentro de 

uma mesma aldeia podemos nos deparar com uma diversidade de conceitos culturais. E 

essa pode ser considerada dinamicamente, pois não está estática, mas sim sujeita a 



 

modificações ao longo do tempo, conforme é exposta a determinantes biopsicossociais, 

e quando o tema é o processo saúde-doença, essa diversidade cultural torna-se mais 

intimista, conectando de maneira indissociável seu corpo ao espírito. A saúde indígena 

requer outro tipo de diagnóstico-tratamento, um diagnóstico-tratamento que não seja 

biológico centrada. James Clifford, um dos representantes da antropologia pós-

moderna:  

“Dizer que o indivíduo é constituído culturalmente tornou-se um 

axioma. Estamos habituados a ouvir que a pessoa em Bali ou entre os 

Hopi ou em uma sociedade medieval é diferente dos indivíduos da 

Europa burguesa ou moderna América do Norte (este é o que tem 

experiências diferentes de tempo, espaço, parentesco, identidade 

corporal). Assumimos, quase sem discussão, que um assunto pertence 

a um mundo cultural específico tanto quanto fala uma língua nativa: 

um sujeito, uma cultura, uma língua. [...] a ideia de que a 

individualidade é articulada dentro de mundos de significado coletivos 

e limitados não está no tecido do julgamento” (Clifford 1995, p.119).  

Quanto à condição de saúde bucal desses povos ainda é possível observar uma escassez 

de dados no âmbito nacional, porém alguns estudos em comunidades indígenas revelam 

uma preocupante realidade de saúde bucal em relação à cárie e à higiene bucal de 

crianças indígenas em determinados estados e regiões brasileiras, como no caso dos 

índios Baniwa, Guarani e Xucurú (Carneiro, 2008); (Alves Filho, 2009) ; (Maurício, 

2012).   

Ao longo dos anos o contato das populações indígenas com a sociedade ocidental e a 

introdução de alimentos industrializados, como o açúcar refinado, na dieta tradicional, 

levaram à modificação do perfil epidemiológico bucal desses povos, ocasionando o 

aumento da prevalência de cárie. E essas condições de dieta somadas à qualidade da 

higiene bucal, dificuldade de acesso e falta de informação “adaptada” a sua 

“linguagem” compõem alguns dos fatores de risco para as doenças bucais. Em algumas 

pesquisas foram possíveis observar a severidade do resultado dos indicadores 

(ARANTES, 2003; TUMANG, 1968) compararam a higiene bucal de crianças não-

indígenas do município de Piracicaba com indígenas da região do Alto Xingu e 

evidenciaram diferenças expressivas entre os IHO-S das duas populações, onde os 

indígenas apresentaram as maiores taxas para o índice Para os índios Xavantes do Mato 

Grosso a  média do ceo-d de 4,5 dentes aos 5 anos de idade. Os Xucururu do Ororubá 

de Pernambuco apresentaram CPO-D médio de 2,7 aos 12 anos, já no grupo dos Baniwa 

do Alto Rio Negro, Amazonas, apresentaram média de 6,3 dentes cariados aos 5 anos 



 

(COIMBRA; MAURÍCIO; CARNEIRO, 2008). Em um estudo transversal realizado por 

LEMOS,(2016) . com dados secundários disponibilizados pelo Distrito Sanitário 

Especial Indígena do Xingu e Projeto Xingu, foram examinados 368 (2007) e 423 

(2013) indígenas no período entre 2004 a 2013, dos resultados, foi possível observar um 

aumento significativo no número de componentes cariados e um decréscimo da 

provisão de cuidados odontológicos, sendo que o componente cariado aos 5 anos 

representava 70,5% do índice em 2007, e 87,5% em 2013,  aos 12 anos, de 43,3 para 

73,8%, e no grupo etário de 15 a 19 anos, de 20,7 para 43,3% (ALVES Filho, 2004; 

ARANTES, (2012) em seus estudos sobre as condições da saúde bucal dos povos 

indígenas no Brasil sugeriram um aumento na prevalência da doença cárie. Atribuindo 

assim, ao impacto das mudanças socioculturais, econômicas, ambientais e alimentares.   

  

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Foi efetuada uma revisão sistemática dos artigos científicos com texto completos 

publicados sobre o tema promoção em saúde bucal intercultural indígena na América 

Latina. A pesquisa, realizada incluiu as seguintes bases eletrônicas de dados 

bibliográficos: MEDLINE/PubMed;; SciELO; LILACS; EBSCO. Além disso, foram 

consultadas as listas das referências bibliográficas dos artigos selecionados. 

 

4 DISCUSSÃO 

 

Na etnografia sobre os nativos indígenas é possível observar a rejeição sistemática de 

certos procedimentos, técnicas e infraestrutura dos serviços médicos convencionais, 

segundo Agudelo-Suárez et al. (2016). A etnicidade é um importante fator, que 

determina as condições de saúde de um povo, influenciando assim nas taxas de 

morbidade e mortalidade em diferentes grupos étnicos, e interferindo no acesso aos 

serviços de saúde para determinados estratos populacionais.  Desconhecimento e 



 

desprezo são comuns por parte da medicina científica, o que acaba refletindo um baixo 

rendimento e pouco acesso a unidades hospitalares implantadas em contextos indígenas. 

Tal situação nos leva a considerar as razões para tais comportamentos e atitudes por 

parte daqueles que estão sendo mal compreendidos pelos modelos atuais de saúde.  

Nossa estrutura sanitarista não tem sido apropriada para a atenção necessária a estes 

povos, não há competência para curá-los, pois não há compreensão dos seus verdadeiros 

sofrimentos e todo o processo que leva até ele, e apesar dos esforços das políticas 

públicas no tocante ao cuidado com esses povos os avanços esperados não são 

completamente visíveis pela literatura, e a maioria das aldeias enfrenta os mesmos 

problemas de quando os trabalhos começaram a surgir, como dificuldade de acesso às 

localidades, alta rotatividade de profissionais e inconsonância entre cuidados 

biomédicos e saberes tradicionais. A falha do modelo de saúde para esses povos se 

inicia no ensino fundamental indo até o ensino superior, onde esses povos são alvo de 

apenas curiosidade estática e “obrigação” de conhecimento pela classe pedagógica, até 

um decreto de esquecimento nas universidades (MENDES; LEITE; LANGDON; 

GRISOTTI, 2018) 

É preciso mudar o jeito como se pensa a saúde, e particularmente a promoção da saúde, 

para esses povos. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Promover saúde não cabe somente na esfera do conhecimento científico, mas também 

na esfera dos valores culturais, pois implica em recolocar a boca dentro do corpo, o 

corpo dentro da pessoa, e a pessoa dentro de seu contexto de vida em sociedade 

(MOYSÉS; SILVEIRA FILHO, 2002; MOYSÉS; SHEIHAM, 2003) e os esforços para 

alcançar os povos indígenas requer estar estrategicamente aliado ao conhecimento sobre 

tais povos, de forma a acolher a saúde indigenista e suas particularidades, pois a 

promoção em saúde segue como estratégia de enfrentamento da miséria social, e esta 

deve interpretar a cultura do indivíduo em suas formas de exercício no seu dia a dia nas 

demais esferas da vida, empoderando pessoalmente e comunitariamente buscando 

alcançar a humanização, a aprendizagem e a comunicação entre as culturas de maneira 

igualitária.  
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