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Introdução: Há cerca de 896.900 mil indígenas no Brasil distribuídos entre 240 etnias e com 

aproximadamente 200 línguas [1]. Até a Constituição de 1988, a política nacional visava 

integrar os nativos a sociedade brasileira, desconsiderando suas especificidades culturais e 

tradições. Com a reforma constitucional, os indígenas garantiram o direito a um serviço de 

saúde que respeite as suas individualidades, frente a sua grande diversidade cultural. A partir 

do ano 2000, foi implantado o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena no Brasil, 

aprimorando o atendimento específico a esses indivíduos, a fim de promover a saúde a essas 

comunidades, considerando os determinantes sociais que os rodeiam [2]. A presença de 

doenças crônicas não transmissíveis em comunidades indígenas estão cada vez mais comuns, 

sendo a obesidade, hipertensão, diabetes os agravos que têm grande influência na 

morbimortalidade dessas comunidades. Destaca-se que esse perfil epidemiológico tem sido 

alterado nos últimos anos. Em um passado recente, a maioria das doenças que predominavam 

nas aldeias eram as epidemias de viroses, tuberculose e parasitoses [3]. Por conta de 

problemas como perda da identidade cultural e a migração forçada, muitos indígenas são 

submetidos a graves problemas sociais e a doenças crônicas, sendo que o que mais se destaca 

atualmente é o alcoolismo. Esse sendo uma das principais causas de morte de silvícolas em 

países em desenvolvimento. A maioria das comunidades nativas já conheciam bebidas 

alcoólicas antes mesmo da chegada dos povos não-indígenas, porém essas eram utilizadas em 

rituais o que fazia com que não houvesse relatos de dependência. Todavia, o contato com 

outros povos fez com que houvesse uma mudança no modo de consumo dessas bebidas, 

perdendo o seu significado cultural [4]. Pesquisas apontam que o comportamento sedentário é 

um importante fator de risco para o alcoolismo. É importante ressaltar que o sedentarismo é 

uma das principais características apropriadas pelos indígenas advindas dos povos não-

indígenas, como consequência das alterações na dieta e na produção de alimentos nessas 

comunidades [5]. Objetivos: Analisar e revisar os padrões de transtornos psíquicos e de 

hábitos sedentarizados em indígenas brasileiros. Métodos: Revisão sistemática com seleção 

de artigos utilizando as bases de dados PubMed, SCIELO e BVS Brasil datados de 2009 a 

2019. Resultados e Discussão: Com os estudos obtidos e selecionados, fica clara a falta de 

publicações sobre o tema que realizem um estudo quantitativo e descritivo com as populações 

indígenas em que sejam consideradas as nuances culturais únicas. Dessa forma, a discussão 

deste trabalho será limitada ao plano teórico. Primeiramente, é necessário ressaltar as 

mudanças que ocorreram na política de atenção à saúde para os indígenas. Começando após a 

criação da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), em 1967, diversos órgãos governamentais e 

instituições fizeram o atendimento dessa população. Ocorrendo uma mudança no ano de 

1999, quando foi criado o Subsistema de Atenção à saúde Indígena dentro do Sistema Único 

de Saúde (SUS), assim descentralizando o atendimento e implementando os Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), desde 2010, geridos pela Secretaria Especial de 

Saúde Indígena (SESAI) [1,2]. Idealmente, esses órgãos seguem as diretrizes do SUS de 
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universalidade, integralidade, controle social, equidade e participação comunitária. No 

entanto, ainda ocorrem muitos desafios para a implementação correta de todas as diretrizes 

[1,2]. Como é relatado por Diehl, sobre a prescrição e utilização de remédios no contexto 

local da Terra Indígena Kaingang, localizada em dois pequenos municípios de Santa Catarina, 

onde ocorriam diferenças entre as medicações prescritas pelo médico e o medicamento 

entregue ao paciente, pois havia uma avaliação do profissional indígena que entregava os 

medicamentos, o qual poderia seguir ou não a receita médica, avaliando por critérios de 

experiência própria ou pela existência ou não do medicamento no estoque [2]. Além das 

várias transições políticas e dificuldades de implementação de projetos, ocorre também uma 

transição da morbimortalidade que é afetada pela da forma do consumo do álcool, a qual 

também vem sofrendo mudanças. O consumo de bebidas alcoólicas já era presente nos rituais 

religiosos indígenas antes mesmo de seu contato com europeus; porém, com o contato maior 

com a sociedade urbana o consumo dessas bebidas que era vinculado a rituais religiosos, a 

exemplo do “batismo do milho” ou “chicha”, passou a ter um consumo mais frequente pelos 

indígenas, semelhante a cultura urbana. Por ser uma droga depressora, é comprovado que 

aumenta a incidência de transtornos psiquiátricos como depressão, além de comportamentos 

de risco e alterações metabólicas e hepáticas. [3,4]. O alcoolismo mostra-se como um agravo 

importante entre jovens e adultos e se relaciona com a mudança epidemiológica de patologias 

associadas ao uso do álcool nessa população, a exemplo da depressão. Além disso, está ligado 

a óbitos adultos decorrentes de acidentes e violência [4]. Apesar do abuso de álcool ser um 

importante agravo de saúde na população indígena, ainda são poucos os dados oficiais sobre a 

realidade epidemiológica do consumo e abuso de álcool e outras drogas na população 

indígena de nosso país [4]. Contudo, é necessário ressaltar que a maioria dos estudos quando 

abordaram temas de saúde mental, restringiram o tema ao uso e abuso de álcool e sua relação 

com as mazelas sociais que parte da população indígena sofre. Conclusão/Considerações 

Finais: Portanto, o contato com povos não-indígenas em conjunto com as alterações na 

produção de alimentos e no padrão alimentar enraizou hábitos sedentários em comunidades 

indígenas brasileiras, havendo aumento da presença de doenças crônicas não transmissíveis e 

de transtornos psiquiátricos, os quais levaram à alterações nos padrões de morbidade e de 

mortalidade desta população. Apesar da falta de estudos quantitativos e descritivos sobre o 

tema, os estudos existentes relatam um grande aumento do consumo excessivo de álcool entre 

jovens e adultos indígenas, prática antes reservada a rituais religiosos, e sua correlação 

frequente com casos de depressão, acidentes e episódios de violência. 

 

Descritores: Saúde mental, Indígenas, Hábitos sedentarizados. 
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