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Introdução: No ano de 1948, a Organização Mundial da Saúde (OMS) criou uma definição 

de saúde que é adotada até os dias atuais, sendo a tal: um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social do indivíduo e não apenas a ausência de doença(1). Para tanto, os aspectos a 

serem avaliados para a definição desses critérios variam conforme cada população, grupo 

étnico e indivíduo pois existem vários critérios pessoais a serem avaliados para a promoção 

do completo bem-estar, como aspectos espirituais, culturais, biológicos e de interação com o 

meio. No Brasil, o sistema de saúde pública em vigor é o Sistema Único de Saúde (SUS), que 

para assegurar o direito constitucional à saúde a todos os cidadãos, segue três princípios 

básicos, sendo eles a universalização (que assegura a todos os cidadãos o acesso às ações e 

aos serviços de saúde), a equidade (que visa a redução das desigualdades) e a integralidade 

(que permite uma análise do indivíduo como um todo para atender a todas as suas 

necessidades)(2). No entanto, alguns grupos sociais precisam de uma atenção a mais, devido 

aos altos índices de doença e mortalidade associados a eles, como é o caso dos indígenas. Para 

atender a isso foram criadas algumas medidas governamentais, como a Política Nacional de 

Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, que deve, além de assegurá-los do acesso à saúde, 

analisar e respeitar a pluralidade cultural existente entre eles, a qual pode ser considerada uma 

das maiores riquezas do país(3). Ainda, são analisadas as necessidades das populações 

indígenas e medidas são efetuadas para atendê-las, a exemplo da criação do Calendário 

Nacional de Vacinação dos Povos Indígenas, criado para imunizar o maior número de 

indígenas, para melhorar a cobertura vacinal do país(2). Contudo, ainda existem entraves para 

assegurar aqueles povos do direito à saúde, devido a vários fatores, dentre eles a não 

articulação pelos profissionais da saúde entre a medicina tradicional e o sistema médico 

oficial, que faz com que os indígenas não aceitem fazer o tratamento de doenças(4). Dessa 

maneira, observa-se que é de suma importância o respeito e a integração com as práticas 

culturais de um povo, as quais são formas de conhecimento e tem extremo valor, assim como 

os saberes científicos, tendo grande importância nas ações de manutenção e promoção da 

saúde. Objetivos: Avaliar os êxitos e dificuldades da implementação de um sistema de saúde 

para os povos indígenas, reconhecendo as suas especificidades e a forma adequada de 

interação entre os profissionais de saúde e eles. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo do 

tipo Revisão Integrativa de Literatura (RIL), à cerca da saúde indígena no Brasil, 

desenvolvida entre outubro e novembro de 2019. A busca para realização deste estudo 

ocorreu por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas seguintes bases de dados: 

Coleciona SUS e Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (Sec. Munic. Saúde SP). 

Utilizaram-se na coleta de dados os vocabulários estruturados de Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS), por meio dos descritores. Foram critérios de inclusão no estudo: artigos na 

íntegra indexados nos bancos de dados descritores: (Saúde de Populações Indígenas, 

População Indígena e Cultura Indígena) e artigos publicados em português no período de 

2014 até 2019. Foram critérios de exclusão do estudo: artigos não relacionados, outro idioma, 

repetidos e não disponível em texto completo. Resultados e Discussão: Foram encontrados 
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70 artigos, mas foram selecionados e analisados à luz da discussão temática 4 produções, que 

se adequavam nos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos nos métodos, dentre as quais 

3 estavam disponíveis na Coleciona SUS e 1 na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. 

Ademais, o estudo permitiu identificar que na última década o número de médicos prestando 

assistência nos territórios indígenas aumentou devido ao Programa Mais Médicos (PMM), 

mas ainda sendo necessário a ampliação da cobertura de profissionais e mudanças no modo de 

atuação profissional, unindo os saberes tradicionais de cuidados ao modelo biomédico. Isso 

deve ser analisado a partir de uma análise cultural e de identidade de um povo em que todo 

tipo de conhecimento deve ser respeitado e analisado como parte do indivíduo. Ainda, em 

algumas áreas de atuação desses médicos é importante que aumente o tempo de contato com 

os povos nativos. Sendo problemas que podem ser solucionadas a partir de uma supervisão 

melhor dos cuidados médicos e dos profissionais de saúde. Conclusão/Considerações 

Finais: Diante dos aspectos tratados nessa revisão integrativa de literatura, percebe-se que 

medidas governamentais já foram implementadas para assegurar as populações indígenas no 

Brasil do direito constitucional à saúde. Porém, a forma em que elas estão sendo empregadas 

não garante que os objetivos traçados sejam alcançados, isto é, a realização do tratamento de 

doenças entre os povos indígenas para reestabelecer a saúde deles. Isso ocorre em 

decorrências de práticas dos profissionais de saúde que não associam o saber cultural da 

população local aos cuidados científicos, ocasionando um distanciamento entre o profissional 

da saúde e o paciente e ferindo os princípios básicos do Sistema Único de Saúde. Ainda, o 

contato entre eles precisa ser intensificado para que a população local crie vínculo com os 

profissionais que atuam nesses projetos, sendo necessário que aqueles passem mais tempo em 

contato com as populações indígenas. 
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