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RESUMO 

 

Objetivos: Identificar potencialidades e limites da atuação da equipe de 
Enfermagem na atenção à saúde indígena. Método: estudo de abordagem 
quantitativa orientado teórica e metodologicamente pela Teoria da Intervenção 
Práxica da Enfermagem em Saúde Coletiva. Participaram 230 enfermeiros e 
técnicos de enfermagem, respondendo um instrumento sobre a frequência das 
ações realizadas na assistência, gestão, ensino e pesquisa. Resultados: Como 
potencialidades, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem participam da 
assistência. Há destaque para a consulta de enfermagem, visita domiciliária e 
vigilância epidemiológica realizada por enfermeiros e participação nos espaços de 
controle social. Como limite, o envolvimento na educação e pesquisa é pequeno, 
refletindo na necessidade de ampliar e qualificar o cuidado e aprimorar o uso das 
práticas tradicionais, superando o modelo biomédico.  Considerações finais: a 
assistência de Enfermagem tem fundamental importância na modificação e 
monitoramento dos perfis epidemiológicos da população indígena e os resultados 
permitem o planejamento e direcionamento de ações qualificadas. 
 
Descritores:Atenção Primária à Saúde; Assistência de Enfermagem; Saúde de 
Populações Indígenas; Serviços de Saúde do Indígena; Trabalho/enfermagem. 



Jair da Silva Melo. The work of the nursing staff in the Yanomani Indigenous 

Health District. [Dissertation]. Guarulhos (SP): Univeritas University UNG 

Guarulhos; 2019. 

 

ABSTRACT 

 

Objectives: To identify potentialities and limits of the nursing team's performance 
in indigenous health care. Method: a quantitative approach study oriented 
theoretically and methodologically by the Theory of Practical Intervention of 
Collective Health Nursing. 230 nurses and nursing technicians participated, 
answering an instrument on the frequency of actions performed in care, 
management, teaching and research. Results: As potentialities, Nurses and 
Nursing Technicians participate in the assistance. Nursing consultation, home 
visits and epidemiological surveillance by nurses and participation in social control 
spaces are highlighted. As a limit, the involvement in education and research is 
small, reflecting the need to expand and qualify care and improve the use of 
traditional practices, surpassing the biomedical model. Final considerations: 
Nursing care is of fundamental importance in modifying and monitoring the 
epidemiological profiles of the indigenous population and the results allow the 
planning and direction of qualified actions. 
 
Keywords: Primary Health Care; Nursing care; Health of Indigenous Populations; 
Indigenous Health Services; Work / nursing. 
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Jair da Silva Melo. El trabajo del personal de enfermería en el Distrito de Salud 

Indígena Yanomani. [Disertación]. Guarulhos (SP): UniversidadUniveritas UNG 

Guarulhos; 2019. 

 

RESUMEN 

 

Objetivos: Identificar las potencialidades y los límites del desempeño del equipo 
de enfermería en la atención de salud indígena. Método: un estudio de enfoque 
cuantitativo orientado teórica y metodológicamente por la Teoría de la Intervención 
Práctica de Enfermería en Salud Colectiva. Participaron 230 enfermeras y técnicos 
de enfermería, respondiendo a un instrumento sobre la frecuencia de las acciones 
realizadas en atención, gestión, docencia e investigación. Resultados: Como 
potencialidades, enfermeras y técnicos de enfermería participan en la asistencia. 
Se destacan la consulta de enfermería, las visitas domiciliarias y la vigilancia 
epidemiológica por parte de enfermeras y la participación en espacios de control 
social. Como límite, la participación en la educación y la investigación es pequeña, 
lo que refleja la necesidad de ampliar y calificar la atención y mejorar el uso de las 
prácticas tradicionales, superando el modelo biomédico. Consideraciones 
finales: La atención de enfermería es de fundamental importancia para modificar y 
monitorear los perfiles epidemiológicos de la población indígena y los resultados 
permiten la planificación y dirección de acciones calificadas. 
 
Palabras clave: Atención primaria de salud; Cuidado de enfermería; Salud de las 
poblaciones indígenas; Servicios de salud indígena; Trabajo / enfermería. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Na perspectiva da saúde coletiva e no contexto do Sistema Único de Saúde 

(SUS), as ações de saúde extrapolam os espaços institucionais, alcançando, 

sobretudo outros territórios de atuação profissional. Isso decorre das 

transformações originadas na forma do Estado intervir na saúde e doença da 

população, observada nos últimos anos. Neste sentido, a enfermagem ao longo 

dos anos, passou de prática vocacional à prática social, considerando o 

desenvolvimento do seu conteúdo técnico-científicos e ético1. 

A enfermagem tem o desafio de redefinir a prática assistencial, gerencial e 

de ensino, na perspectiva da epidemiologia crítica e considerando o modelo de 

atenção integral à saúde desenhado pelo SUS2. A heterogeneidade característica 

das práticas da enfermagem, seja pela multiplicidade de ações, pelas diferentes 

inserções nos serviços de saúde, bem como pela composição da equipe de 

enfermagem e de saúde, transparece na necessidade de explorar tais práticas e 

identificar as contradições que envolvem todo o processo de produção em saúde 

que a enfermagem está envolvida1. 

No início da década de 2000, a Associação Brasileira de Enfermagem 

(ABEn) desenvolveu um projeto nacional para reconhecimento da prática de 

enfermagem no contexto extra hospitalar. Na ocasião, 15 cenários foram 

estudados, buscando-se reconhecer a diversidade de práticas que a enfermagem 

realizava em todo o território nacional. Como resultado deste projeto, foi oferecida 

a contribuição brasileira a um projeto mundial, contemplando os aspectos do 

trabalho no âmbito da extra internação. O desenvolvimento do projeto, que 

recebeu o nome de Classificação Internacional de Práticas de Enfermagem em 

Saúde Coletiva (CIPESC) no Brasil atendeu a uma demanda do Conselho 

Internacional de Enfermeiros, para aprimoramento da ferramenta, em 

desenvolvimento à época, a Classificação Internacional de Práticas de 

Enfermagem (CIPE). Em síntese, os resultados do projeto CIPESC nacional 

permitiram demonstrar o que faz a enfermagem faz nos serviços de atenção 

primária3–5. Posteriormente, o município de Curitiba também foi cenário de projeto 
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de pesquisa, utilizando-se da mesma metodologia empregada no estudo 

nacional6.  

Dentre as motivações para o projeto CIPESC nacional estava a percepção 

da pouca visibilidade das ações de enfermagem atribuída à falta de documentação 

sistematizada, inviabilizando qualquer possibilidade de avaliação de qualidade ou 

efetividade das práticas3.  

Diversos estudos foram desenvolvidos desde então, explorando e 

aprimorando a CIPESC para uso em diferentes contextos de atenção à saúde. 

Foram desenvolvidos estudos para aprimoramento da ferramenta em suas 

diferentes versões, com a inclusão de termos, padronização e identificação das 

convergências e divergências entre a CIPESC e a CIPE7–9, ou ainda, importantes 

discussões acerca do potencial da ferramenta e possibilidades de articulação dela 

com outros aspectos do prontuário ou da consulta de enfermagem5, 10–14. 

Outros estudos apresentam perspectivas ou resultados de aplicação da 

CIPESC para atuação do enfermeiro no pré-natal15 e amamentação16, na saúde 

da criança, mais especificamente em relação à articulação com as políticas 

públicas6, 17, na atenção da violência doméstica18 e bullying19, para atenção aos 

pacientes com Aids20, e pelo seu potencial pedagógico em pesquisas sobre 

práticas educativas com pacientes hipertensos21 e na investigação 

epidemiológica22. 

Após alguns anos, estudos brasileiros sobre a CIPESC foram incorporados 

à metodologia proposta pela CIPE, sobretudo com a elaboração de conjuntos 

terminológicos para diferentes tipos de atendimento, populações e fenômenos de 

saúde23. Em muitos casos, a CIPESC tornou-se protagonista do processo de 

elaboração de diagnósticos e intervenções, oferecendo o subsídio teórico para 

identificação de fenômenos sociais como objetos da Enfermagem e reafirmando o 

potencial da ferramenta classificatória como indutora da qualificação da prática da 

enfermagem. 

Importante ressaltar que embora os estudos tivessem como finalidade 

aprimorar a CIPESC, indiretamente eles trataram da prática de enfermagem e 

deram visibilidade às muitas ações realizadas pelos profissionais, por meio da 

definição de termos que retratem os focos da prática e que possam ser utilizados 

como elementos constituintes dos diagnósticos de enfermagem. Isso justifica que 

o presente estudo tenha partido da experiência CIPESC em busca da 



15 

 

caracterização da prática em um contexto específico como o de um Distrito 

Especial Indígena.  

Dentre as diferentes facetas da atuação em enfermagem, deve-se 

considerar a complementaridade entre a gestão e a assistência, embora se 

reconheçam conflitos e tensões no cotidiano de trabalho, relacionados às disputas 

pelo espaço de produção e de saberes entre os diferentes profissionais que 

constituem as equipes de saúde24. O caminho de superação está na manutenção 

do foco das ações na transformação dos perfis epidemiológicos, compromisso 

com as necessidades em saúde e acima de tudo, com o coletivo e famílias 

assistidas pelos serviços2. Para tanto, faz-se necessário identificar as práticas e 

problematizá-las, em busca da superação das contradições que emergem da 

realidade objetiva.  

Estudo brasileiro recente realizado com equipes de saúde da família por 

meio de dados do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 

Atenção Básica identificou ampliação no trabalho do enfermeiro, considerado 

multidimensional, envolvendo atividades assistenciais, de gerenciamento, 

administrativo-burocráticas, de controle, supervisão do trabalho de outros 

profissionais, manutenção da unidade de saúde. Concluiu o estudo que, sobre a 

organização do trabalho, fica delegado ao enfermeiro o papel de autoridade 

cognitiva e responsável pela gestão do serviço24.  

Há que se considerar ainda que as mudanças econômicas, políticas e 

sociais ao longo do tempo, imprimiram na realidade novas formas de organizar o 

trabalho, bem como novas demandas e atribuições aos profissionais. Além disso, 

sendo o Brasil um país geograficamente extenso e com práticas culturais e sociais 

diversificadas, devem-se considerar a necessidade de conhecer cada espaço em 

suas peculiaridades.  

Assim como uma grande extensão geográfica, o Brasil é também um país 

com população expressiva em número e diversidade étnica e cultural. Embora a 

maioria da população seja constituída por brancos e pardos, segundo dados de 

2012 da Pesquisa por Amostra de Domicílios (PNAD) identificou 0,9% dos 

habitantes como sendo de cor amarela ou etnia indígena. Esse percentual 

representava quase dois milhões dos 190 milhões de habitantes do Brasil à época 

da pesquisa25. No Censo de 2010, 817mil pessoas se declararam indígenas, 
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correspondendo a 0,4% da população brasileira, com a maior concentração no 

Estado do Amazonas26.  

A atenção à população indígena do Brasil é um exemplo de como 

coexistem diferentes sistemas e contexto de atenção em saúde. Estudo realizado 

acerca dos desafios da Atenção Primária para a saúde indígena destacou que 

embora o percentual seja pequeno, a sociodiversidade e as peculiaridades que 

envolvem cada uma das mais de 300 etnias que habitam o território brasileiro 

transparecem nos indicadores epidemiológicos desfavoráveis quando comparados 

ao restante da população27.  

Historicamente, a atenção à saúde da população indígena passou por 

reformulações ao longo dos tempos. Antes da Constituição Federal de 1988, 

esperava-se que a população indígena fosse assimilada pelo restante da 

população brasileira, a partir de uma postura de tutela pelo Estado. Após 1988, 

esta população teve seus direitos de cidadania definidos e garantidos, 

favorecendo a formulação de outras políticas públicas específicas a estes grupos 

e seguindo recomendações internacionais27. 

Com o advento do SUS, a população indígena ainda não teve reconhecida 

sua especificidade, conforme previsto nos princípios da APS. Movimentos sociais 

indígenas e não indígenas discutiram a questão amplamente, desde a década de 

1980, e no ano 2000 foi promulgada a Política Nacional de Atenção aos Povos 

Indígenas (PNAPI). Dentre inúmeras medidas, foram incorporados à legislação de 

saúde, elementos que respeitassem as especificidades de cada povo, incluindo 

questões sociais, culturais, logísticas e epidemiológicas, respeitando os saberes 

tradicionais praticados popularmente e incorporando trabalhadores indígenas no 

sistema de saúde27. 

Após inúmeras mudanças no modelo político e de gestão da atenção à 

saúde indígena, desde 2010 foi criada a Secretaria Especial de Saúde Indígena 

(SESAI), responsável unicamente pela gestão e execução dos programas e ações 

de saúde, com uma robusta estrutura administrativa. Embora se perceba melhoria 

na estrutura do setor, os indicadores epidemiológicos permanecem desfavoráveis 

e desiguais em relação ao restante da população brasileira, sobretudo em relação 

à morbidade e mortalidade por doenças evitáveis, como anemia, desnutrição, 

doenças respiratórias e infecciosas27. 
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O contexto apresentado sustenta a base do problema de pesquisa do 

presente estudo. Inúmeros são os desafios na atenção à saúde da população 

brasileira e especificamente à saúde da população indígena. São muitos os 

avanços identificados e os princípios da APS adotados para a saúde indígena, tais 

como a melhoria de acesso, a participação e o controle social, essenciais na 

mudança de paradigma das práticas em saúde. Entretanto, problemas na 

formação de trabalhadores em saúde para atuar nos contextos de diversidade 

étnica resultam em alta rotatividade dos trabalhadores e pouca resolutividade 

frente aos indicadores epidemiológicos, comprometendo significativamente a 

efetivação da própria APS.  

Problemas que afetam o SUS se refletem e se repetem na saúde indígena, 

dentre eles a efetividade das práticas profissionais para modificação dos perfis 

epidemiológicos e condições de vida e saúde da população. As condições para 

atendimento da população indígena são adversas e peculiares.  

Estudo de revisão identificou problemas na efetivação da assistência a essa 

população, relacionados à falta de infraestrutura física e de recursos humanos, 

irregularidade na oferta de assistência, alta rotatividade e perda de profissionais 

experientes na atenção indígena e consequente dificuldade de comunicação com 

a população e consequências na adesão ao tratamento e cuidado. A estratégia de 

inserir Agentes Indígenas de Saúde (AIS) foi uma tentativa de articular as práticas 

populares com a atenção do sistema de saúde e acolher as demandas específicas 

do grupo28. 

No que se refere à formação para atuação na saúde indígena, estudo 

realizado analisou o ensino da disciplina relacionada à Saúde Indígena nos cursos 

de graduação em Enfermagem de 69 Instituições de ensino superior pública e 

privadas da região Norte do Brasil. A formação não tem valorizado as práticas 

tradicionais, reforçando um paradoxo entre os cursos oferecidos na região e a 

formação voltada à realidade local. A abordagem da atenção ao indígena foi 

localizada na periferia do processo de aprendizagem, e não na posição central 

como preconizado pelas políticas de educação e formação em saúde29. 

Dentre as peculiaridades do cuidado da população indígena estão os 

aspectos culturais, sociais, históricos, econômicos e políticos, que interferem na 

organização da atenção e consequentemente nas práticas de saúde. No que se 

refere ao processo de trabalho da enfermagem, dada a carência de ações de 
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educação permanente e qualificação dos trabalhadores, as ações se tornam 

espaços de disputa e estranhamento cultural entre profissionais e população e 

consequente dissociação da prática tradicional em saúde. Por outro lado, a 

formação em serviço, com o tempo, tende a diminuir essa disparidade, mas é 

diretamente afetada pela alta rotatividade de profissionais nas áreas indígenas, 

em decorrência dos contratos de trabalho precários e desmobilização do sistema 

como um todo30.  

Dados os desafios para a implementação de uma atenção em saúde 

qualificada e alinhada aos princípios e diretrizes preconizados nas políticas 

públicas de saúde, e a escassez de dados da literatura que explorem a temática28, 

o presente estudo teve como questão norteadora, como se caracteriza o trabalho 

da equipe de enfermagem em um território de população predominantemente 

indígena, considerando as dimensões da gestão, assistência, ensino e pesquisa? 

A finalidade do estudo é destacar pontos fortes, especificidades e limitações 

da realidade do trabalho da equipe de enfermagem em um distrito sanitário 

indígena, por meio da descrição e problematização, e subsidiar o planejamento de 

ações e aprimoramento do trabalho da equipe de enfermagem e da saúde, de 

maneira geral, em estudos de continuidade. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 

Identificar potencialidades e limites da atuação da equipe de Enfermagem 

na atenção à saúde indígena. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

• Descrever o modelo de atenção à saúde do Distrito Sanitário Especial 

Indígena; 

• Caracterizar o trabalho dos enfermeiros e técnicos de enfermagem na 

atenção à saúde indígena. 
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3 MÉTODO 

 

 

Estudo de abordagem qualitativa e quantitativa, do tipo estudo de caso, 

acerca do trabalho da equipe de enfermagem no Distrito Sanitário Indígena 

Yanomami, com sede no município de Boa Vista, capital do estado de Roraima e 

abrangência também no estado do Amazonas. 

A escolha do cenário foi motivada pelo fato do distrito ser o primeiro 

implantado no Brasil, em 1991, tendo sido modelo para os demais, criado ao longo 

das últimas décadas. Além disso, a realização do estudo foi favorecida pela 

inserção do pesquisador como enfermeiro atuante no distrito e possibilidade de 

acesso e familiaridade com os dados primários e secundários. 

A escolha pelo estudo de caso como estratégia metodológica justifica-se 

pela ausência de estudos semelhantes que pudessem ser utilizados como ponto 

de partida para a presente análise. Dessa forma, a análise do caso permitiu uma 

abordagem compreensiva e qualitativa, pelo fato de “mapear, descrever e analisar 

o contexto, as relações a respeito da situação, fenômeno ou episódio em questão 

[...], evidenciam relações causais entre intervenções e situações da vida real”31. 

O estudo de caso foi desenvolvido em três fases, conforme descrito na 

tabela 1. 

 
Tabela 1 - Fases do estudo de caso e etapas desenvolvidas no estudo 

Fase do Estudo de caso6, 7 Etapas de desenvolvimento do estudo 
Fase 1: Seleção e delimitação do caso: 
deve-se buscar uma referência 
significativa de forma que seja possível 
generalizar ou permitir inferências frente 
a situações similares. O caso deve ser 
delimitado e buscar objetos que 
permitam compreender uma realidade. 

− Revisão da literatura; 
− Escolha do cenário de estudo; 
− Escolha do instrumento para 

coleta de dados. 

Fase 2: Trabalho de campo: reunião de 
informações comprobatórias que 
fundamentem o caso apresentado.  

− Coleta de dados de fontes 
primárias; 

− Coleta de dados de fontes 
secundárias. 

Fase 3: Organização do relatório: 
constituição dos dados que comprovem 
as descrições e análises, mostrando os 
múltiplos aspectos do problema, sua 
relevância, seu contexto e as 
possibilidades de modificá-lo. 

− Elaboração do relatório final com 
a análise quantitativa e qualitativa 
dos dados, recomendações e 
limitações do estudo. 
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A base teórica e metodológica utilizada foi a Teoria de Intervenção Práxica 

da Enfermagem em Saúde Coletiva (TIPESC)1.  

Como referencial metodológico, a TIPESC1 consiste na  

 

sistematização dinâmica de captar e interpretar um fenômeno 
articulado aos processos de produção e reprodução social 
referente a saúde e a doença de uma dada coletividade, no marco 
de sua conjuntura e estrutura, dentro de um contexto social 

historicamente determinado.  
 

As bases filosóficas da TIPESC1 são sustentadas pelos conceitos de 

historicidade e dinamicidade dos fenômenos da realidade. A historicidade 

caracteriza a mobilidade constante da história e busca nela a causa final dos 

acontecimentos importantes, relacionando-os aos aspectos do desenvolvimento 

econômico e às transformações nos modos de produção da sociedade. Por 

dinamicidade compreende-se que toda realidade social está em constante 

movimento e é transformada em função da superação das contradições presentes 

nela1. 

As categorias conceituais adotadas para análise dos resultados foram a 

assistência à saúde coletiva e processo de trabalho assistencial em enfermagem1.  

No contexto da saúde coletiva, a prática em saúde propõe uma interferência 

consciente e crítica no processo saúde doença, tanto de indivíduos como da 

coletividade, promovendo, sobretudo a autonomia dos sujeitos para a 

transformação de sua própria realidade1. 

Quanto ao processo de trabalho assistencial em enfermagem, considera-se 

que não é um ato isolado na atuação do profissional enfermeiro, mas deve estar 

articulado com as demais ações produzidas no serviço de saúde3. Assim, a 

organização dos serviços e as práticas em saúde devem ser coerentes com as 

diretrizes normativas e organização do sistema como um todo1.  

A operacionalidade da TIPESC1 está organizada em cinco etapas: captação 

e interpretação da realidade objetiva, construção e implementação do projeto de 

intervenção e por fim, reinterpretação da realidade objetiva. Este estudo percorreu 

o primeiro e o segundo momentos da TIPESC: na captação da realidade objetiva 

foi feito um exame da situacionalidade do objeto fenomênico “trabalho da equipe 

de enfermagem”. No momento da interpretação foram elencadas as contradições 

dessa realidade, tornando possível a proposição de intervenções transformadoras. 
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As etapas seguintes de elaboração e implementação da intervenção na realidade 

objetiva poderão ser trabalhadas em estudo de continuidade. 

Para apreender a totalidade do objeto, a prática de enfermagem foi 

desdobrada nas três dimensões da realidade, a saber: a dimensão estrutural que 

compreende os aspectos maiores como a organização da produção em saúde, 

políticas e diretrizes ministeriais, a dimensão particular abrange a organização 

regional dos serviços de saúde e as diretrizes para a assistência de enfermagem e 

por último, a dimensão singular, que se aproxima da organização local dos 

serviços com destaque para as ações de enfermagem1. 

Os dados foram coletados em fontes primárias e secundárias. As fontes 

secundárias atenderam a necessidade de captação da realidade objetiva, 

sobretudo nas dimensões estrutural e particular. Na dimensão singular, dados de 

fonte primária foram privilegiados. 

Para captação de dados secundários foram utilizadas duas matrizes, 

conforme mostram as tabelas 2 e 3.  

 

Tabela 2 - Matriz para Captação da Realidade Objetiva, nas três dimensões do 
Processo de Trabalho em Enfermagem 

Dimensão Tipo de informação Fonte de dados 
Instrumento de 

coleta 

Estrutural 
− Políticas de saúde 
− Normativas e 

protocolos. 

− Sites oficiais de 
acesso público 

− Relatórios e boletins 
sobre organização, 
produção e resultados 
dos serviços e do 
trabalho da 
enfermagem que 
compõem as Redes 
de Atenção à Saúde 

− Dados 
epidemiológicos da 
população do 
território estudado 

Matriz para 
captação 

Abordagem 
qualitativa Particular 

− Organização das 
Redes de Atenção 
existentes no 
território 

− Normativas 
relacionadas à 
organização 
regional/local dos 
serviços de saúde 

− Trabalho da 
enfermagem 

Singular 

− Práticas da 
enfermagem 
desenvolvidas no 
território 

− Enfermeiros que 
atuam na Rede de 
Atenção à Saúde do 
território estudado 

Checklist 
adaptado e 

disponibilizado 
via web, pelo 
Google Form; 
abordagem 

quantitativa e 
qualitativa. 

Fonte: Adaptado de Egry1. 
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Na dimensão estrutural estão as políticas de saúde aplicadas ao território, 

além de outros textos normativos e protocolos de abrangência nacional e regional. 

Na dimensão particular, destacam-se a organização dos serviços de saúde, além 

do perfil demográfico e epidemiológico da população, disponibilizado nas fontes de 

dados públicas (IBGE, Ministério da Saúde, DATASUS, entre outros) e em 

relatórios e boletins das coordenações de saúde. Na dimensão singular revelaram-

se as informações que representam o trabalho da equipe de enfermagem, 

considerando a distribuição da qualidade e quantidade da força de trabalho, bem 

como sua compreensão, atribuições, processos de desenvolvimento, entre outros. 

Para esta dimensão foram coletados dados primários junto aos profissionais de 

enfermagem que compõem as equipes de saúde.  

Para cada uma as dimensões da realidade (estrutural, particular e singular) 

foram abordados aspectos relacionados ao processo de trabalho em enfermagem, 

assistência, gestão, ensino e pesquisa, como forma de descrever as partes do 

objeto maior, trabalho da equipe de enfermagem (tabela 3). 

 
Tabela 3 - Matriz adaptada para captação da realidade objetiva do trabalho da 

equipe de enfermagem, relacionados à assistência, gestão e ensino 

Estrutural Particular Singular 

− Modo de Produção 
da sociedade; 

− Políticas Sociais e 
de Saúde; 

− Políticas de 
Educação; 

− Espacialização e 
distribuição da 
população, serviços 
e recursos humanos 
em saúde; 

− Sistema de saúde; 
− Vigilância à saúde; 
− Perfisepidemiológico

s diferenciais por 
categorias sociais 
(classe, gênero, 
geração e etnia); 

− Controle social. 

− Instituição: UBS, Ambulatórios, 
Unidades de Internação); 

− Subvenção; 
− Localização e relação com os 

sistemas de referência e contra-
referência; 

− Processo de trabalho em saúde: 
− Sistema de gestão; 
− Objetivos e finalidades; 
− Composição da força de trabalho; 
− Fluxograma dos usuários; 
− Programas e atividades; 
− Instrumentos/Meios 
− Perfil de necessidades 

assistenciais; 
− Participação comunitária; 
− Teorias/Métodos de Assistência de 

Enfermagem; 
− Conhecimentos sobre áreas 

específicas de atenção (saúde 
mental, saúde coletiva, saúde do 
adulto, mulher, criança, etc); 

− Teorias/Métodos de gestão 
(administração e planificação em 
saúde). 

− Intervenção da 
Enfermagem na 
Assistência/Área 
Tipo: 

− Distribuição da força 
de trabalho; 

− Participação no 
processo de 
trabalho em saúde; 

− Processo de 
trabalho em saúde 
(finalidade, 
instrumento, objeto); 

− Funções e 
atividades; 

− Avaliação da 
qualidade; 

− Educação 
contínua/Permanent
e; 

− Representação e 
expressões do 
saber fazer. 
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Fonte: Adaptado de Egry1 

A assistência foi considerada em relação aos indivíduos, famílias, 

comunidades ou mesmo coletivos, na sua forma mais abrangente. Como gestão, 

compreendem-se os aspectos relacionados à organização e produção do(s) 

serviço(s). A educação, que engloba tanto a formação quanto a qualificação 

profissional, muitas vezes é realizada no momento do trabalho. Entretanto, a 

importância em avaliar a qualificação do profissional está no fato de que esta 

também qualificação a atenção à saúde, ressaltando a importância histórica e 

social da enfermagem nos processos de produção dos serviços de saúde.  

Para acesso aos dados de fontes primárias e caracterização das práticas 

de enfermagem foram utilizados os formulários: Caracterização da força de 

trabalho – Informações dos participantes (Apêndice 1); Atividades realizadas pelo 

enfermeiro no nível local (Apêndice 2); Atividades realizadas pelos Auxiliares e 

Técnicos de Enfermagem no nível local (Apêndice 3); Descrição das atividades 

que realizou em um dia, na última semana trabalhada (Apêndice 4), adaptados 

dos modelos utilizados em outros estudos32,33. Os estudos que originaram os 

instrumentos foram realizados em 15 cenários brasileiros, resultando em uma lista 

de ações desenvolvidas pelos profissionais da equipe de enfermagem4,6,32,33. 

O Distrito Sanitário Indígena Yanomami contava, no início da coleta de 

dados, com uma força de trabalho em enfermagem constituída por 75 enfermeiros 

e 310 técnicos de enfermagem, totalizando 385 participantes elegíveis para este 

estudo. Considerando esta população, foi calculada amostra probabilística de 63 

enfermeiros e 172 técnicos de enfermagem a serem entrevistados, para garantir a 

confiabilidade dos dados, considerando 95% de índice de confiança e erro 

amostral ( ) em 5%. 

Foram convidados enfermeiros e técnicos de enfermagem no período de 

maio a novembro de 2018. Ao total, foram convidados 260 profissionais, dos quais 

62 enfermeiros e 168 técnicos de enfermagem aceitaram participar do estudo. Os 

demais convidados recusaram o convite, justificando desinteresse ou 

indisponibilidade para participar.  

Como critérios de inclusão, os participantes deveriam: a) atuar no Distrito 

há pelo menos 3 meses, na função de enfermeiro (no âmbito da assistência ou 

gestão) ou como técnico de enfermagem; não foram previstos critérios de 

exclusão.  
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Foram necessárias diferentes estratégias para coleta de dados, 

considerando facilidades e possíveis dificuldades no processo, decorrentes das 

características do cenário do estudo. Como facilidades, o uso da tecnologia 

permitiu a coleta diretamente em instrumento eletrônico. Por outro lado, sendo o 

Distrito geograficamente extenso, o acesso à internet de qualidade foi um aspecto 

dificultador. Dessa forma, foram realizados os seguintes procedimentos: 

1 Instrumentos de coleta de dados disponibilizados pela web: por meio de 

formulário construído na ferramenta Google Formulários, foi enviado para o 

e-mail e WhatsApp de cada profissional, um link para acesso aos 

instrumentos a serem respondidos. O endereço eletrônico e telefones foram 

disponibilizados pela coordenação do Distrito; 

2 Coleta de dados presencial por instrumento eletrônico: nas ocasiões em 

que os profissionais retornavam ao Distrito, após um período de trabalho no 

território, o pesquisador disponibilizou os instrumentos em equipamento 

eletrônico próprio (smartphone), com acesso à Internet. Esta estratégia 

minimizou as perdas na coleta de dados em vista de dificuldades de acesso 

dos profissionais a um equipamento com acesso à internet; 

3 Contato telefônico e preenchimento simultâneo do instrumento, pelo 

pesquisador: para os profissionais que não estiveram no distrito, o 

pesquisador realizou contato por meio telefônico, procedendo na coleta de 

dados e registro das informações no formulário eletrônico. 

 

Coleta de dados presencial por instrumento impresso: nas regiões onde o 

acesso à internet estivesse indisponível, o instrumento impresso foi aplicado pelo 

pesquisador, como estratégia para minimizar possíveis perdas na coleta de dados, 

em vista do cenário do estudo ser geograficamente extenso e ter áreas distantes 

de centros urbanos. Apesar desse aspecto, são áreas em que o pesquisador pôde 

ter acesso por estar inserido na mesma rede de saúde.  

Para organização dos dados coletados em fontes primárias (quantitativos) 

foram utilizadas planilhas no MS EXCEL e análise estatística descritiva por meio 

do software SPSS. Os dados coletados em fontes secundárias foram interpretados 

à luz das categorias analíticas elencadas.  
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3.1 Aspectos éticos 

 

 

Em conformidade com a Resolução 466 de 12 de dezembro de 2012 do 

Conselho Nacional de Saúde, o projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Guarulhos e autorizado pela Coordenação do 

Distrito (Anexo 1). 

Os riscos aos participantes foram mínimos, relacionados a possibilidade de 

constrangimento por expor aspectos do seu trabalho cotidiano. A explicação sobre 

as garantias éticas de confidencialidade dos dados, além da abordagem individual 

aos participantes foram meios para tranquilizar o participante e prevenir o 

constrangimento. Ainda assim, foram registradas recusas e desistências na 

participação, sem qualquer prejuízo ao participante. 

Por outro lado, a análise das próprias práticas e oportunidade de falar sobre 

elas constituiu-se em um benefício, pela possibilidade de auto avaliar a atuação 

profissional, reconhecendo as potencialidades e contribuições pessoais e do 

serviço onde atua para transformação do perfil epidemiológico da população 

atendida. 
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4 RESULTADOS 

 

 

Os resultados deste estudo possibilitaram a elaboração do artigo científico 

intitulado “A organização do trabalho em Saúde e Enfermagem no Distrito 

Sanitário Especial Indígena Yanomami” que será submetido à Revista 

Panamericana de Salud Pública. 

 

 

4.1 Artigo 1 

 

 

4.1.2 A organização do trabalho em saúde e enfermagem no Distrito Sanitário 

Especial Indígena Yanomami 

 

 

Resumo 
 
Objetivo: Este estudo teve como objetivo caracterizar o modelo de atenção à 
saúde no Distrito Sanitário Indígena Yanomami. (b) Métodos: Estudo de caso, com 
abordagem qualitativa como forma de mapear, descrever a analisar o contexto da 
produção em saúde de um Distrito Sanitário Indígena. (c) Resultados: O Distrito 
Sanitário Indígena Yanomani é referência para outros distritos, uma vez que 
possui experiência em metodologias de trabalho. Sua organização do serviço de 
saúde é hierarquizada e os programas de saúde buscam atendimento das 
principais causas de morbidade e mortalidade da população. Conclusões. Um dos 
principais desafios do Distrito é a dependência de articulação com as instâncias 
municipais e estaduais.  
 
Descritores: Enfermagem. Sistemas Locais de Saúde. Povo Indígena. 
 

 

4.1.2.1 Introdução 

 

 

A Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil recebeu incentivo e 

contribuição dos marcos de construção do modelo proposto na Conferência de 

Alma Ata, na década de 1970. Desde então, após inúmeras reformulações, o 
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sistema de saúde brasileiro passou por extensões de coberturas e outras 

experiências alternativas ao modelo hospitalocêntrico, que culminou no Sistema 

Único de Saúde (SUS) e na expansão dos cuidados primários1.  

No Brasil, a APS representou a defesa da humanização, da universalidade, 

integralidade, equidade e resolutividade, por meio de um trabalho em saúde 

organizado e engajado na nos princípios da educação popular, voltada a 

indivíduos e coletivos. Em que pese a polêmica conceitual acerca da APS como 

atenção simples ou reducionista, seu desenvolvimento abrange a promoção, 

prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde dos 

moradores de territórios delimitados, utilizando-se de elevada complexidade de 

assistência com baixa densidade tecnológica1. 

Ao analisar os processos de construção do sistema público de saúde no 

Brasil de acesso universal, com cobertura integral e qualidade, o SUS 

corresponde ao anseio de uma luta no campo da saúde criada em 1988, que 

define bem uma ideologia de um acesso justo e igualitário com o compromisso 

com a cidadania. Dentre os pressupostos do SUS está a descentralização da 

atenção, fortalecida a partir de 2011 com a criação das Redes de Atenção à 

Saúde (RAS), cujo processo ainda enfrenta inúmeras dificuldades, tais como o 

confronto de interesses dos atores e das prioridades políticas em detrimento de 

necessidades técnicas. Ainda assim, ressalta-se a potencialidade de processos de 

regionalização para a ampliação da capacidade de governança com base nas 

prioridades regionais2.  

A reestruturação da Atenção Básica à Saúde no país, com o objetivo de 

assegurar o acesso à atenção integral à saúde a toda população brasileira incluiu 

os povos indígenas, que entraram nesse cenário por meio de várias lutas sociais e 

de reconhecimento cultural e étnico. Em 2002 foi promulgada a Política Nacional 

de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI)3, que pressupõe a 

organização da atenção à saúde dentro dos territórios indígenas, respeitando as 

peculiaridades das etnias que ali habitam. Entretanto, são observados problemas 

semelhantes aos dos serviços de saúde da população não indígena, como 

dificuldades de marcação de consultas e longa espera por procedimentos. Outro 

aspecto importante é a dificuldade do poder público em compreender as formas de 

organização indígena, muitas vezes ignoradas e submetidas ao padrão de 

atendimento dos não indígenas4.  
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Com a criação PNASPI, a população indígena passou a ser assistida de 

forma integral e hierarquizada dentro dos princípios que regem o SUS, tendo 

acessibilidade aos serviços de saúde, desde a atenção primária até o nível de 

assistência terciária3. Entretanto, foram identificados problemas na efetivação da 

assistência a essa população, relacionados a falta de infraestrutura física e de 

recursos humanos, irregularidade na oferta de assistência, alta rotatividade e 

perda de profissionais experientes na atenção indígena com consequente 

dificuldade de comunicação com a população e na adesão ao tratamento e 

cuidado5.  

Outros entraves ao desenvolvimento da saúde indígena estão na 

articulação da rede de referência e contra referência e na formação dos 

profissionais. Ao não encontrar respostas na APS, os indígenas são 

encaminhados às médias e altas complexidades, com potencial comprometimento 

da qualidade do cuidado6.  

Após duas décadas da política de saúde indígena e avanços na atenção à 

população, muitos problemas persistem, como a acentuada desigualdade, 

desnutrição, mortalidade geral, materna e infantil e diversas doenças infecciosas e 

parasitárias evitáveis com ações da APS e saneamento, além de outros agravos 

como as doenças crônicas. Este perfil epidemiológico contradiz as competências 

da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) para o desenvolvimento de 

ações integrais e educação em saúde, planejamento e coordenação de ações de 

saneamento, articulação entre diferentes estâncias de governo e o fortalecimento 

do controle social indígena7.  

Ao pensar os Dseis como unidades autônomas para o detalhamento dos 

seus modelos de atenção e dadas às especificidades de cada etnia no que tange 

o perfil epidemiológico e necessidades em saúde, o presente estudo questionou 

se a organização do Dsei Yanomami é potente para atender as necessidades da 

população adstrita? 

Com a finalidade de subsidiar estudos de continuidade sobre estratégias de 

assistência de Enfermagem, o objetivo deste estudo foi caracterizar o modelo de 

atenção à saúde no DseiYanomami. 
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4.1.2.2 Método 

 

 

Estudo de abordagem qualitativa, tipo estudo de caso, sobre o modelo de 

atenção à saúde no DseiYanomami. A escolha pelo estudo de caso se deu pela 

abordagem compreensiva e qualitativa, buscando o mapeamento, descrição e 

análise do contexto da produção em saúde do Dsei8.  

O estudo de caso foi desenvolvido em três fases: seleção e delimitação do 

caso por meio da definição do cenário de estudo e instrumentos para coleta de 

dados; trabalho de campo com a coleta de dados de fontes secundárias e 

organização do relatório por meio de análise qualitativa, recomendações e 

limitações do estudo8. Os dados foram coletados em fontes de acesso público e 

relatórios disponibilizados pela Coordenação do Dsei Yanomami.  

A base teórica e metodológica utilizada foi a Teoria de Intervenção Práxica 

da Enfermagem em Saúde Coletiva (TIPESC), apoiada na categoria analítica 

assistência à saúde coletiva. No contexto da saúde coletiva, as práticas em saúde 

propõem uma interferência consciente e crítica no processo saúde doença, tanto 

de indivíduos como da coletividade, promovendo, sobretudo a autonomia dos 

sujeitos para a transformação de sua própria realidade9.  

Foram percorridas as duas primeiras etapas da TIPESC9, com a captação e 

interpretação da realidade objetiva, possibilitando um exame da situacionalidade 

do objeto fenomênico “modelo de atenção em saúde no Dsei”. As etapas 

seguintes da TIPESC, de elaboração e implementação de intervenção na 

realidade objetiva9, poderão ser trabalhadas em estudo de continuidade. 

Para captação de dados de fontes secundárias foram utilizadas duas 

matrizes baseadas na TIPESC e que permitiram apreender a totalidade do objeto 

nas três dimensões da realidade objetiva9. A dimensão estrutural compreendeu a 

organização mais ampla da produção em saúde, políticas e diretrizes ministeriais. 

Foram analisadas as políticas públicas nacionais e regionais pertinentes ao 

contexto de atenção em saúde do DseiYanomami. A dimensão particular 

abrangeu a organização regional dos serviços e as diretrizes para o trabalho em 

saúde analisados a partir dos dados do perfil epidemiológico da população 

indígena e da força de trabalho em saúde, coletados em fontes de acesso público 

(IBGE, Ministério da Saúde, DATASUS, entre outros) bem como fornecidas por 
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meio de relatórios e boletins elaborados para a Coordenação do Dsei Yanomami. 

Por último, na dimensão singular foram consideradas a organização local e as 

práticas dos serviços de saúde com destaque para as ações de enfermagem. O 

presente estudo enfatizou a análise das dimensões estrutural e particular, sendo 

que a dimensão singular foi objeto de outro manuscrito.  

Em conformidade com a Resolução 466 de 12 de dezembro de 2012 do 

Conselho Nacional de Saúde, o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Guarulhos (parecer 2.634.505) e autorizado pela 

Coordenação do Dsei Yanomami.  

 

 

4.1.2.3 Resultados 

 

 

A criação do Distrito Especial Indígena Yanomami data da década de 1990, 

quando a área sofreu com a chegada de grupos garimpeiros e a introdução da 

malária, levando a óbito cerca de 14% da população. Somente em 1999 o Distrito 

foi formalmente reconhecido, garantido seu objetivo de recuperar a saúde do índio 

por meio do equilíbrio biopsicossocial e complementaridade de práticas 

tradicionais indígenas e não indígenas. O Dseiatualmente é referência para outros 

Distritos, dada sua experiência no desenvolvimento de metodologias de trabalho10.  

O DseiYanomami tem sua sede no município de Boa Vista, capital do 

estado de Roraima, mas abrange parte do território do estado do Amazonas e faz 

divisa com a Venezuela. Um dos 34 Dsei do território nacional, segundo dados de 

2017 disponibilizados pelo DSEI ao Ministério da Saúde (MS), contava com uma 

população geral de 25.486 indígenas de duas etnias, distribuídos em 323 aldeias. 

Está estruturado em três Unidades Administrativas, localizadas nos municípios de 

Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira (Amazonas), 37 

polos-base, todos localizados dentro da Terra Indígena Yanomami, sendo 23 em 

Roraima e 14 no Amazonas e 323 comunidades indígenas. O transporte no DSEI 

é aéreo, em pequenas aeronaves, fluvial ou terrestre, com tempo de viagem que 

varia de horas a dias, dependendo do meio de transporte e da época do ano10,11.  
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Figura 1 - Terra Indígena Yanomami com delimitação dos Países, estados e 

municípios 
Fonte: Ministério da Saúde11 

 

O Distrito abrange dois grupos étnicos. Os Yekuana, em 2010, somavam 

391 indígenas distribuídos em 12 comunidades. Apresentam diferenças 

significativas em relação aos Yanomamis, relacionadas à moradia, cultura e 

contato com a população não indígena. Os Yekuana têm uma população 

predominantemente jovem e mantém contato com comunidades venezuelanas, o 

que determinam condições epidemiológicas distintas. Ocupam a região fronteiriça 

com a Venezuela, ao norte do estado de Roraima. Os Yanomami, considerada a 

maior etnia semi-isolada das Américas e predominantemente caçadores, 

pescadores e agricultores, integram cinco subgrupos linguísticos com uma 

população de aproximadamente 35 mil indígenas, sendo mais de 25 mil em 

território brasileiro, correspondendo ao Distrito Yanomami10.  

A cultura Yanomami considera que o processo saúde doença está 

relacionado à pessoa e a poderes humanos e não humanos, cujo adoecer 

justifica-se pela agressão a um dos quatro princípios (pensamento consciente, 

princípio vital, pensamento inconsciente e duplo animal), afetando a relação 

normal entre eles e requerendo ação de um Xamã para restabelecer a saúde10.  
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Na ocorrência de óbito, os Yanomamis queimam os pertences da pessoa 

morta e seu nome não pode mais ser pronunciado. Isso dificulta a investigação 

dos óbitos e exigem conhecimento e vínculo dos profissionais, sobretudo os AIS, 

com a população e lideranças comunitárias.  

A organização do serviço de saúde no Dsei é hierarquizada. O primeiro 

contato do índio com o serviço de saúde deve ser feito em sua habitação, com a 

oferta de assistência básica e atendimentos emergenciais. A equipe que atua no 

território é composta por Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Agentes 

Indígenas de Saúde (AIS) integrados a uma Equipe Multidisciplinar de Saúde 

Indígena (EMSI), em número que varia conforme a região. Na sede do Dseiatuam 

outros profissionais como odontólogos, auxiliares de saúde bucal, técnicos de 

laboratório, agente de combate a endemias, psicólogo, biólogo, geólogo, médicos 

e antropólogo. Diante da necessidade de cuidados de maior complexidade, o 

paciente é encaminhado a um dos 37 polos-base do Dsei estrutura física que 

corresponde à base da APS. A constituição dos pólo-base respeita as 

proximidades geográficas e afinidades socioculturais dos índios10. 

A estrutura administrativa do Dsei está organizada em três setores: 

operações (administra almoxarifado, radiofonia e transporte), administração 

(farmácia e subdistritos) e coordenação técnica (epidemiologia, programas de 

saúde, endemias e assistência social). A epidemiologia é o centro de informações 

do Dsei com a responsabilidade de coletar, processar e analisar todos os dados 

alimentados pelos diversos relatórios enviados ao setor. Posteriormente, cabe ao 

setor a tomada de decisão sobre as ações a serem executadas. O Dsei ainda é 

responsável pela administração da Casa de Saúde do Índio (CASAI), unidade que 

oferece assistência de média complexidade nas especialidades de pediatria, 

ginecologia e obstetrícia, dermatologia, clínica geral, fisioterapia, nutrição e 

assistência social, localizada em Boa Vista e compartilhada com o Dsei Leste de 

Roraima. Os atendimentos de alta complexidade são encaminhados à rede de 

saúde de Boa Vista ou Manaus10. 

Por ter abrangência em dois estados e três regiões de saúde, o 

Dseienfrenta desafios na pactuação de ações de saúde para a população indígena 

e integração com as redes de atenção à saúde local. Algumas pactuações, como 

a Rede Cegonha, Rede de Urgência e Emergência e Rede de Atenção à Pessoa 

com Deficiência estão mais bem estruturadas, com serviços de referência para 
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assistência ao parto, organização de fluxo de transporte e remoção de pacientes e 

Centros de assistência para a pessoa com deficiência que oferece reabilitação, 

equoterapia, atenção às pessoas ostomizadas, entre outros serviços12.  

Há dois setores do Dseiresponsáveis pela capacitação e controle social, 

que atuam conjuntamente. Atuam com os indígenas que integram os conselhos 

distritais de saúde e na formação dos AIS. São ainda responsáveis pela 

intermediação de conflitos, com a necessária participação de intérpretes e 

educadores em saúde. O setor de capacitação prepara profissionais recém 

contratados e outros já em atividade, sobre diferentes temáticas relevantes para a 

atenção em saúde da população10.  

O serviço de assistência social atua no acompanhamento de indígenas para 

atendimento hospitalar, consultas, exames e outras necessidades terapêuticas, 

com vistas a resguardar o direito de atendimento que preserve a identidade 

étnica10.  

Em 2010, a população de crianças menores de 5 anos era de 20% e 

apenas 8,6% de pessoas com 50 anos ou mais. Esta população 

predominantemente jovem caracteriza uma área de elevada taxa de mortalidade e 

sem aceleração de envelhecimento. No Amazonas, a população infantil é menor e 

a idosa é maior do que Roraima10. 

Os indicadores de mortalidade infantil são altos, sobretudo para mortalidade 

neonatal precoce. Embora tenha se observado queda acentuada da nos últimos 

anos, a mortalidade infantil no Dsei representa 70% dos óbitos da população, em 

2016 com um coeficiente de 65.39 óbitos por mil nascidos vivos. Há predomínio 

das causas externas, principalmente por infanticídio, prática característica dos 

Yanomamis. O infanticídio é utilizado como forma de controle familiar e a atuação 

dos profissionais é restrita. O padrão de mortalidade entre os Yekuana é distinto, 

com elevado percentual de mortalidade por suicídio e óbitos por câncer10.  

As principais causas de morbidade que demandam atendimento nos polos-

base são doenças do aparelho respiratório, predominante em crianças, doenças 

infectoparasitárias e doenças dos aparelhos osteomusculares e conjuntivo, 

resultantes de traumatismos e mialgias. Ainda assim, há uma parcela de 

atendimentos indefinidos, dadas as limitações do campo para realizar os 

diagnósticos10.  
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Os programas de saúde realizados no Dsei buscam atendimento das 

principais causas de morbidade e mortalidade da população. A síntese 10 dos 

programas está apresentada no quadro 1. 

 

Programa de Saúde Descrição 

Programa de Saúde 
da Criança 

− Monitorar agravos e planejar ações para enfrentamento 
das morbidades prevalentes; 

− Treinamento profissional; 
− Monitoramento de cobertura vacinal de menores de 5 

anos; 
− Educação em saúde; 
− Monitoramento dos casos de síndrome gripal e 

síndrome respiratória aguda grave e doenças diarreicas. 

Programa de 
vigilância alimentar e 
nutricional 

− Avaliação do crescimento para verificação de estado 
nutricional e medida indireta de condições de vida da 
população; 

− Reverter o quadro de baixo peso e alta mortalidade 
infantil; 

− Avaliação antropométrica de peso e altura de crianças 
menores de 5 anos; 

− Treinamento de equipes em técnicas antropométricas; 
− Elevado número de baixo peso e muito baixo peso para 

Yanomamis e eutrofia e obesidade para Yekuana. 

Programa de 
imunização 

− Campanhas periódicas de vacinação; 
− Incremento da cobertura vacinal; 
− Dificuldades operacionais para realização das 

campanhas, dada a falta de insumos e logística de 
transporte. 

Programa de 
Tuberculose 

− Manutenção do monitoramento, que acontece desde a 
criação do DSEI; 

− Controle com diagnóstico positivo e identificação de 
sintomáticos respiratórios; 

− Realização de baciloscopias. 

Programa de Saúde 
da Mulher e DST 

− Assistência Pré-natal, agravos de transmissão sexual e 
prevenção do câncer de colo uterino. 

− Ações realizadas pelas EMSI nos territórios, sem 
participação dos municípios; 

− Treinamentos multidisciplinares com abordagem 
antropológicas e sindrômica para prevenção do Câncer; 

− Educação em Saúde; 
− Capacitação para diagnóstico de HIV e Sífilis; 
− Coleta de citopatologia com avaliação continuada e 

histórico de coletas; 
− Disponibilização de preservativos para comunidades 

indígenas, de características adequadas ao padrão de 
estatura indígena. 
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Programa de Saúde 
bucal 

− Execução das diretrizes para atenção à Saúde bucal 
nos DSEIs, para assistência integral e contínua; 

− Realização de oficinas de socialização e capacitação 
nas diretrizes do programa; 

− Busca pelas metas de procedimentos individuais, 
consultas programáticas e conclusão do atendimento 
odontológico básico. 

Programa de controle 
da malária 

− Realizadas por equipes próprias da FUNASA; 
− Busca a interrupção da transmissão local com 

esgotamento da fonte humana de infecção;  
− Ações de campo, estudos para controle vetorial, 

laboratório e capacitações; 
− Busca ativa de infectados; 
− Nebulização e borrifação espacial para eliminação de 

vetores contaminados. 
Programa de 
eliminação da 
oncocercose 

− Metodologia de controle e interrupção da transmissão; 
− Realização de ciclos de tratamentos anuais. 

Programa de 
vigilância ambiental 
em saúde 

− Articulação de diferentes atores; 
− Treinamento de profissionais nas temáticas prevenção 

da raiva, utilização de soro antiofídico, controle de 
insetos nas aldeias e verminoses; 

− Monitoramento de agravos prevalentes: Leishmaniose, 
Tracoma, Verminose, Animais peçonhentos, Raiva. 

Assistência 
farmacêutica 

− Controle, triagem de pedidos e controle de estoque; 
− Treinamento de funcionários para uso racional de 

medicamentos, assistência farmacêutica, controle de 
estoques e administração da farmácia; 

− Setor enfrenta desabastecimento. 

Quadro 1 – Síntese dos programas já apresentados. 

 

 

4.1.2.4 Discussão 

 

 

A APS se estabeleceu como uma resposta social às falhas do processo 

saúde doença que existiam no país, visando um modelo de saúde mais 

abrangente e resolutivo, em busca da atenção às necessidades específicas da 

população13. A perspectiva da APS para a saúde indígena trouxe avanços 

importantes da atenção à saúde. Muitos são os aspectos positivos observados 

desde a promulgação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos 

Indígenas, mas os sistemas distritais carecem de desenvolvimento para ampla 

realização do planejamento. O segmento indígena permanece desfavorecido 

quando comparado ao restante da população, com indicadores que traduzem 
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iniquidades, insatisfação dos povos adstritos e consequentes não efetivação da 

APS7. 

Segundo a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas3, 

tanto a saúde da população indígena como os direitos étnicos, culturais e 

territoriais estão amparados legalmente. Elaborada em resposta a um histórico de 

violação de direitos, que atribuía aos índios desde a incapacidade civil até 

iniciativas que ignoravam valores e práticas tradicionais, a PNASPI contou com as 

mais diferentes organizações governamentais e não governamentais do país. 

Especificamente para a atenção à saúde, o modelo de atenção ocidental e 

convencional deve ser adaptado para um modelo complementar e diferenciado, 

respeitando especificidades culturais, epidemiológicas e operacionais desses 

povos3. Esse aspecto torna-se relevante ao verificar a cultura Yanomami acerca 

do processo saúde doença, que confronta com o saber médico e hegemônico do 

sistema de saúde não indígena.  

Com a criação e a operacionalização do subsistema de saúde indígena, o 

direito a participação indígena em organismos colegiados, como Conselhos 

Municipais, Estaduais e Nacional de Saúde, Conselhos Distritais de Saúde 

Indígena e Conselhos Locais de Saúde Indígena foi assegurado. O Conselho 

Distrital de Saúde Indígena, por sua vez, é previsto como o espaço destinado ao 

estabelecimento de uma relação intercultural e/ou interétnica para a construção de 

entendimentos comuns sobre o sistema de saúde e para a adequação das ações 

e dos serviços de saúde destinados aos povos indígenas. Esse conselho é 

composto paritariamente, entre representantes dos povos indígenas (50%) e 

trabalhadores de saúde, gestores e prestadores de serviço que atuam no Dsei e 

constituem a outra metade dos membros do conselho14.  

Contraditoriamente, compete aos conselhos somente aprovar e 

acompanhar a execução do Plano Distrital de Saúde Indígena, acompanhar as 

ações dos conselhos locais de saúde indígena e exercer o controle social das 

atividades de atenção à saúde indígena, não especificando o seu papel como 

proponente de políticas de saúde para os povos indígenas15.  

O modelo de atenção à saúde dos povos indígenas foi formulado 

analogamente ao modelo descentralizado e hierarquizado do SUS, respeitando 

áreas territoriais indígenas e operacionalizado por unidades básicas de saúde, 

Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) e do Programa de Agentes 
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Indígenas de Saúde (AIS), trabalhadores nativos que realizam as aproximações 

entre as comunidades, profissionais e serviços de saúde. Ressalta-se que esses 

subsistemas autônomos representados pelos Dseis precisam ser integrados à 

rede médico-hospitalar do SUS, com efetiva estrutura de referência e 

contrarreferência. Essa integração vem sendo ameaçada por processos de 

extrema municipalização e terceirização da gestão da saúde, colocando em risco 

a autonomia e especificidade dessas assistência15.  

No Brasil, os 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas foram divididos por 

critérios territoriais e não necessariamente por Estados, tendo como base a 

ocupação geográfica dos povos indígenas, mas seguindo o modelo 

descentralizado e hierarquizado do SUS16. Cada um desses Distritos é 

responsável em prestar assistência a seu determinado grupo étnico da região 

adstrita, possuindo uma rede interconectada de serviços de saúde, capaz de 

oferecer cuidados de atenção primária, adequando-se às suas especificidades 

locais e regionais. A definição territorial procurou obedecer aos seguintes critérios: 

população, área geográfica e perfil epidemiológico; disponibilidade de serviços, 

recursos humanos e infraestrutura; vias de acesso aos serviços instalados em 

nível local e à rede regional do SUS6.  

A assistência à população indígena deve considerar os aspectos culturais e 

étnicos. Mesmo que estejam previstos, a assistência nessa perspectiva não é uma 

tarefa simples de ser executada. Algumas dificuldades relacionadas a esse 

aspecto e relatadas por indígenas em atendimento nas Casas de Apoio ao Índio 

foram a alimentação diferente da tradicional, barreiras linguísticas e culturais, 

dificuldades relacionadas à estrutura física dos serviços, mudança na rotina e 

necessidade de convivência com outras etnias4.  

A estratégia de inserir Agentes Indígenas de Saúde (AIS) foi uma tentativa 

de articular as práticas populares com a atenção do sistema de saúde e acolher as 

demandas específicas do grupo5, mas insuficiente ao pensar os inúmeros desafios 

que persistem. Os AIS desempenham papel central na assistência, desde o 

acompanhamento de pacientes, intermedicalidade e interpretações das doenças, 

suas causas e terapêuticas, na formação de novos AIS e na negociação nas 

reuniões de Conselhos locais e distritais. Portanto, a atuação dos AIS extrapola o 

âmbito biomédico, mas tem um caráter político de negociação pela melhoria da 

qualidade dos serviços17.  
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Além disso, os AIS, embora nativos, são submetidos ao trabalho dentro de 

uma racionalidade médica que predomina no sistema de saúde e os profissionais 

não indígenas carecem de formação que os permitam compreender as 

especificidades étnicas e culturais. Há uma tentativa de medicalizar a realidade 

indígena, impondo o saber biomédico como única forma de resolver os problemas 

da população18.  

Foi observada uma alta rotatividade de profissionais que atuam nos 

Dseicomo entrave para uma assistência de qualidade4. Por outro lado, a análise 

dos currículos de graduação para formação de Enfermeiros na Região Norte do 

Brasil mostrou a carência de formação para atuação local e regional. Em Roraima, 

estado que junto com Amazonas concentra o maior percentual de população 

indígena, a realidade das populações tradicionais foi identificada no curso de 

apenas uma instituição provada e nenhuma pública. O Estado do Amazonas 

apresentou quatro cursos com conteúdo voltados às populações tradicionais19.  

Quanto ao perfil epidemiológico, os indicadores de mortalidade infantil 

remetem à condição de vida e saúde da população em geral. No Brasil não 

indígena, os indicadores de mortalidade infantil foram reduzidos de acordo com a 

elevação das condições sociais e econômicas das famílias, sobretudo em relação 

à escolaridade materna e acesso ao saneamento básico. Na população indígena, 

prevalece a mortalidade por causas preveníeis, doenças infecciosas agravadas 

pela desnutrição e as causas externas20. Dessa forma, reitera-se a necessidade 

de articulação intersetorial para transformação do perfil epidemiológico.  

Ao confrontar os resultados apresentados com a perspectiva da TIPESC de 

análise do fenômeno nas dimensões da realidade objetiva, foi possível identificar 

as contradições ilustradas na figura 2.  

 

 

Figura 2 - Contradições identificadas na realidade objetiva do DSEI Yanomami 
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A superação das contradições identificadas requer intervenções que 

modifiquem uma das dimensões implicadas, por meio de estratégias participativas, 

coletivas e emancipatórias.  

O presente estudo tem como limitação a fonte de dados secundários e 

escassos, exigindo que estudos de continuidade sejam realizados para melhor 

exploração do cenário e proposta de intervenções na realidade do Dsei. Espera-

se, com os resultados apresentados, que as práticas em saúde possam ser 

revisitadas e aprimoradas, partindo de um processo reflexivo dos profissionais e 

gestores envolvidos na assistência ao índio Yanomami-Yekuana.  

 

 

4.1.2.5 Considerações Finais 

 

 

A organização do Dsei mostrou-se estruturada e compatível com as 

diretrizes da PNASPI. Entretanto, o Dseicarece de recursos humanos e financeiros 

para a consolidação de uma assistência integral e que respeite as peculiaridades 

da etnia Yanomami-Yekuana. A dependência de articulação com as instâncias 

municipais e estaduais para estabelecimento da rede de referência e 

contrarreferêcia é outro desafio que demanda articulação política e administrativa. 

Muitos dos problemas identificados nos relatórios do Dsei e na literatura 

correspondem a problemas comuns ao sistema de saúde não indígena. Vale 

ressaltar que para a atenção à população indígena, as questões étnicas e culturais 

são determinantes na estruturação do modelo de atenção. Somente por meio de 

práticas de saúde que respeitem a cultura e as crenças sobre o processo saúde 

doença é que o perfil epidemiológico pode ser transformado e as iniquidades 

reduzidas.  

As dificuldades de acesso geográfico e culturais são destacadas no Dsei e 

implicam em desafios aos serviços de saúde e aos profissionais lotados na 

atenção indígena. A formação em saúde na Região Norte brasileira deve ser 

revisitada e focada na formação para atuação no SUS. Diante de inúmeros 

avanços tecnológicos e estratégicos, a saúde indígena pode ser atendida em suas 

necessidades com a articulação destes avanços e os saberes tradicionais, 

respeitando a essência, natureza e história do povo indígena.  
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4.2 Artigo 2 

 

 

4.2.1 Potencialidade e limites do trabalho da enfermagem brasileira no Distrito 

Sanitário Especial Indígena Yanomami 

 

 

Resumo 
 
Objetivo: Este estudo teve como objetivo identificar potencialidades e limites da 
atuação da equipe de Enfermagem na atenção à saúde indígena. Métodos: 
Estudo de caso, com abordagem qualitativa e quantitativa como maneira de 
compreender melhor o trabalho da equipe de enfermagem no Distrito Sanitário 
Especial Indígena Yanomami. Resultados: Dentre os participantes do estudo, 
73% eram técnicos de enfermagem e apenas 27% enfermeiros. Em relação as 
atividades realizadas de acordo com a área de atuação 80% realizam atividades 
de assistência, 51,7% nunca realizaram atividades de gestão e 78,3% nunca 
realizou atividades de ensino. Conclusões:Os resultados apresentados 
permitiram compreender quais são as ações e a frequência realizada pela equipe 
de enfermagem no Dsei. A partir desse resultado, foi possível identificar algumas 
potencialidades, como o envolvimento dos Enfermeiros na assistência, 
possibilitando a intervenção direta nos potenciais de desgaste e fortalecimento 
identificados na população Yanomami. 
 
Descritores: Enfermagem. Sistemas Locais de Saúde. Saúde Indígena. 
 

 

4.2.1.1 Introdução 

 

 

Na perspectiva da saúde coletiva e no contexto do Sistema Único de Saúde 

(SUS), as ações de saúde extrapolam os espaços institucionais, alcançando, 

sobretudo outros territórios de atuação profissional. Isso decorre das 

transformações originadas na forma do Estado intervir na saúde e doença da 

população, observada nos últimos anos.  

A enfermagem, ao longo dos anos, passou de prática vocacional à prática 

social, considerando o desenvolvimento do seu conteúdo técnico-científicos e 

éticos. A heterogeneidade característica das práticas da enfermagem, seja pela 

multiplicidade de ações, pelas diferentes inserções nos serviços de saúde, bem 

como pela composição da equipe de enfermagem e de saúde, impõe a 
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necessidade de explorar as práticas e identificar as contradições que envolvem 

todo o processo de produção em saúde que a enfermagem está envolvida1. 

Estudo brasileiro realizado com equipes de saúde da família por meio de 

dados do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica identificou ampliação do trabalho do enfermeiro. Considerado 

multidimensional, envolve atividades assistenciais, de gerenciamento, 

administrativas-burocráticas, de controle, supervisão do trabalho de outros 

profissionais, manutenção da unidade de saúde. A organização do trabalho está 

delegada ao enfermeiro, como papel de autoridade cognitiva e responsável pela 

gestão do serviço2.  

Há que se considerar ainda que as mudanças econômicas, políticas e 

sociais ao longo do tempo imprimiram novas formas de organizar o trabalho, bem 

como novas demandas e atribuições aos profissionais. Além disso, sendo o Brasil 

um país geograficamente extenso e com práticas culturais e sociais diversificadas, 

deve-se considerar a necessidade de conhecer cada espaço em suas 

peculiaridades.  

Assim como uma grande extensão geográfica, o Brasil é também um país 

com população expressiva em número e diversidade étnica e cultural. A atenção à 

população indígena do Brasil é um exemplo de como coexistem diferentes 

sistemas e contexto de atenção em saúde. 

Acerca dos desafios da Atenção Primária à Saúde para a saúde indígena, 

embora o percentual populacional seja pequeno, a sociodiversidade e as 

peculiaridades que envolvem cada uma das mais de 300 etnias que habitam o 

território brasileiro transparecem nos indicadores epidemiológicos desfavoráveis 

quando comparados ao restante da população3.  

Após inúmeras mudanças no modelo político e de gestão da atenção à 

saúde indígena, desde 2010 foi criada a Secretaria Especial de Saúde Indígena 

(SESAI), responsável unicamente pela gestão e execução dos programas e ações 

de saúde, com uma robusta estrutura administrativa. Percebem-se melhorias na 

estrutura do setor, mas os indicadores epidemiológicos permaneceram 

desfavoráveis e desiguais em relação ao restante da população brasileira, 

sobretudo em relação à morbidade e mortalidade por doenças evitáveis, como 

anemia, desnutrição, doenças respiratórias e infecciosas3.  
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O contexto apresentado sustenta a base do problema de pesquisa do 

presente estudo. Inúmeros são os desafios na atenção à saúde da população 

brasileira e especificamente à saúde da população indígena. Observa-se a 

combinação entre os avanços políticos descritos e os princípios da APS adotados 

para a saúde indígena, tais como a melhoria de acesso, a participação e o 

controle social, essenciais na mudança de paradigma das práticas em saúde. 

Entretanto, problemas na formação de trabalhadores em saúde para atuar nos 

contextos de diversidade étnica resultam em alta rotatividade e pouca 

resolutividade frente aos indicadores epidemiológicos, comprometendo 

significativamente a efetivação da própria APS.  

Dentre as peculiaridades do cuidado da população indígena estão os 

aspectos culturais, sociais, históricos, econômicos e políticos, que interferem na 

organização da atenção e consequentemente nas práticas de saúde. No que se 

refere ao processo de trabalho da enfermagem, dadas às limitadas ações de 

educação permanente e qualificação dos trabalhadores, o espaço da assistência 

se torna campo de disputa e estranhamento cultural entre profissionais e 

população, com consequente dissociação da prática tradicional em saúde. Por 

outro lado, a formação em serviço, com o tempo, tende a diminuir essa 

disparidade, mas é diretamente afetada pela alta rotatividade de profissionais nas 

áreas indígenas, em decorrência dos contratos de trabalho precários e 

desmobilização do sistema como um todo4.  

Dados os desafios para a implementação de uma atenção em saúde 

qualificada e alinhada aos princípios e diretrizes preconizados nas políticas 

públicas de saúde, e a escassez de dados da literatura que explorem a temática5, 

o presente estudo teve como questão norteadora, como se caracteriza o trabalho 

da equipe de enfermagem em um território de população indígena, considerando 

as dimensões da gestão, assistência, ensino e pesquisa? 

A finalidade do estudo é destacar pontos fortes, especificidades e limitações 

da realidade do trabalho da equipe de enfermagem em um distrito sanitário 

indígena, por meio da descrição e problematização, e subsidiar o planejamento de 

ações e aprimoramento do trabalho da equipe de enfermagem e da saúde, de 

maneira geral, em estudos de continuidade. O objetivo do estudo foi identificar 

potencialidades e limites da atuação da equipe de Enfermagem na atenção à 

saúde indígena. 
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4.2.1.2 Método 

 

 

Estudo de abordagem qualitativa e quantitativa, do tipo estudo de caso, 

acerca do trabalho da equipe de enfermagem no Distrito Sanitário Especial 

Indígena Yanomami (Dsei Yanomami), com sede no município de Boa Vista, 

capital do estado de Roraima e abrangência também no estado do Amazonas.  

A base teórica e metodológica utilizada foi a Teoria de Intervenção Práxica 

da Enfermagem em Saúde Coletiva (TIPESC)1, cujas bases filosóficas são 

sustentadas pelos conceitos de historicidade e dinamicidade dos fenômenos da 

realidade. As categorias conceituais adotadas para análise dos resultados foram a 

assistência à saúde coletiva, compreendida como a intervenção consciente no 

processo saúde doença dos indivíduos e coletividades assistidos, e processo de 

trabalho assistencial em enfermagem, como atividade articulada com as demais 

disciplinas e campos de saber, para organização dos serviços e das práticas em 

saúde1.  

Para apreender a totalidade do objeto, a prática de enfermagem foi 

desdobrada nas três dimensões da realidade, a saber: a dimensão estrutural que 

compreende os aspectos maiores como a organização da produção em saúde, 

políticas e diretrizes ministeriais, a dimensão particular abrange a organização 

regional dos serviços de saúde e as diretrizes para a assistência de enfermagem e 

por último, a dimensão singular, que se aproxima da organização local dos 

serviços com destaque para as ações de enfermagem. A análise das três 

dimensões foi realizada com base nas duas primeiras etapas da TIPESC1, de 

captação e interpretação da realidade objetiva, privilegiando a dimensão singular 

do fenômeno. As demais etapas, elaboração e implementação da intervenção e a 

reinterpretação da realidade objetiva serão percorridas em projetos de 

continuidade a este estudo.  

A assistência foi considerada em relação aos indivíduos, famílias, 

comunidades e coletivos, na sua forma mais abrangente. Como gestão, 

compreendem-se os aspectos relacionados à organização e produção do(s) 

serviço(s). A educação, que engloba tanto a formação quanto a qualificação 

profissional, muitas vezes é realizada no momento do trabalho. Entretanto, a 

importância em avaliar a qualificação do profissional está no fato de que esta 
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também qualifica a atenção à saúde, ressaltando a importância histórica e social 

da enfermagem nos processos de produção dos serviços de saúde1. 

Foram coletados dados de fontes secundárias, para caracterização do 

cenário e do objeto de estudo nas dimensões estrutural e particular, em bases de 

acesso público e relatórios disponibilizados pela Coordenação do DseiYanomami. 

Para acesso aos dados de fontes primárias e caracterização das práticas 

de enfermagem foram utilizados os formulários adaptados dos modelos utilizados 

em outros estudos6, 7, consistindo em uma lista de ações desenvolvidas pelos 

profissionais da equipe de enfermagem e respectivas frequências de realização: 

diária, semanal, mensal, trimestral, semestral, anual, não realizo e não se aplica. 

Esta última refere-se às atividades que não integram o conjunto de ações 

designadas àquele profissional, no contexto de atuação no DseiYanomami.  

Segundo informações da Coordenação, o DseiYanomami contava, no início 

da coleta de dados, com uma força de trabalho em enfermagem constituída por 75 

enfermeiros e 310 técnicos de enfermagem, totalizando 385 participantes elegíveis 

para este estudo. Considerando esta população, foi calculada amostra 

probabilística de 63 enfermeiros e 172 técnicos de enfermagem a serem 

entrevistados, para garantir a confiabilidade dos dados, considerando 95% de 

índice de confiança e erro amostral ( ) em 5%. 

Foram convidados 260 enfermeiros e técnicos de enfermagem no período 

de maio a novembro de 2018, dos quais 62 enfermeiros e 168 técnicos de 

enfermagem aceitaram participar do estudo, totalizando 230 profissionais. Os 

demais recusaram o convite, justificando desinteresse ou indisponibilidade para 

participar. Como critérios de inclusão, os participantes deveriam: a) atuar no 

Distrito há pelo menos 3 meses, na função de enfermeiro ou técnico de 

enfermagem; não foram previstos critérios de exclusão.  

O uso da tecnologia foi um facilitador e permitiu a coleta de dados 

diretamente em instrumento eletrônico, minimizando erros de registro e perda de 

dados. Por outro lado, sendo o Distrito geograficamente extenso, o acesso à 

internet de qualidade foi um aspecto dificultador. Dessa forma, na primeira etapa 

os instrumentos foram disponibilizados aos profissionais pelo Google Formulários 

por meio de convites enviados por e-mail e WhatsApp; na segunda etapa de 

coleta, o pesquisador abordou pessoalmente os profissionais, nos locais de 
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trabalho; e no terceiro momento, por contato telefônico e preenchimento 

simultâneo do instrumento, pelo pesquisador. 

Os dados coletados em fontes primárias (quantitativos) foram utilizadas 

planilhas no MS EXCEL e análise estatística descritiva por meio do software 

SPSS. Os dados coletados em fontes secundárias foram interpretados à luz das 

categorias analíticas elencadas.  

As atividades de assistência, planejamento e ensino e pesquisa foram 

agrupadas para análise. No Dsei Yanomami as equipes trabalham em regime de 

escalas alternadas, que podem chegar até 30 dias de permanência nas aldeias. 

Nas bases fixas, o trabalho se dá em regime convencional. Dessa forma, algumas 

atividades relatadas como realizadas quinzenalmente ou mensalmente 

correspondem ao período de presença desse profissional no território ou serviço. 

Outras atividades são realizadas em periodicidade maior, em vista da organização 

de mutirões, campanhas ou porque dependem da articulação de equipes com 

determinados profissionais. Diante dessas características, as frequências de 

realização foram agrupadas em a) diário, semanal e mensal; b) semestral e anual; 

e c) nunca realizou e não se aplica.  Para cada grupo de atividades analisado, foi 

calculada a mediana, definida como parâmetro para comparação dos resultados. 

 

 

4.2.1.3 Resultados 

 

 

Entre os participantes do estudo, 168 (73%) eram técnicos de enfermagem 

e 62 (27%) enfermeiros. A média de idade da amostra total foi de 36 anos (Desvio-

padrão (DP) = 8,4). Quanto ao tempo de formação, a média foi de 8,9 anos (DP = 

5,5); o tempo médio de atuação foi de 7,4 anos (DP = 5,2) e o tempo de atuação 

na função atual foi de 6,7 anos (DP = 4,6). Dentre os enfermeiros, 30 (48,3%) 

concluíram curso de especialização lato sensu. A respeito do estado civil, 144 

(62,6%) dos profissionais são casados ou vivem com companheiros, 69 (30,0%) 

são solteiros, 16 (7,0%) separados ou divorciados e 1 (0,4%) viúvo. 

Quanto às atividades realizadas pelos enfermeiros e técnicos de 

enfermagem de acordo com a área de atuação (assistência, gestão, ensino e 

pesquisa) foi identificado que 184 participantes (80%) realiza a maior parte do 
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tempo atividades na assistência; 119 (51,7%) nunca realizou atividades de gestão; 

180 (78,3%) nunca realizou atividades de ensino e 211 (91,7%) nunca realizou 

atividades de pesquisa. Entre Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem, a diferença 

marcante está na realização de atividades de gestão, realizada por mais da 

metade dos Enfermeiros a maior parte do tempo e nunca realizada por mais de 

70% dos Técnicos de Enfermagem. Para atividades de assistência realizadas 

sempre ou a maior parte do tempo, o percentual ficou em 90% e 80% para 

Enfermeiros e Técnicos, respectivamente. 

 

 

Gráfico 1 - Distribuição dos sujeitos do estudo segundo a área de atuação que 
representam sua atuação na enfermagem (n = 230). Boa Vista, 2018. 

 

Muitas atividades de assistência são realizadas pelos Enfermeiros (gráfico 

2) e pelos Técnicos de Enfermagem (gráfico 3) com frequências semelhantes. Há 

uma relação inversa entre as atividades acima da mediana para frequências 

diária, semanal e mensal e para as atividades acima da mediana com frequência 

não realiza e não se aplica.  

A mediana para as atividades de assistência realizadas diária, semanal ou 

mensalmente pelos Enfermeiros foi de 79,0% e para os Técnicos de Enfermagem, 

81,5%. Neste grupo, para ambas as categorias profissionais, destacaram-se a 

realização de acolhimento, recepção, administração de inalação, medicação 

endovenosa, oral e intramuscular, administração de tratamentos normatizados ou 

prescritos, atendimentos de urgência e emergência, checagem de materiais de 
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urgência, curativos, orientações à gestante, crianças e puérperas e verificação de 

sinais vitais.  

Especificamente para os enfermeiros, a administração de medicamentos 

por via intradérmica, subcutânea e sublingual, a realização de consulta e 

prescrição de cuidados de enfermagem e a referência por escrito para outros 

serviços também são realizadas pela maioria dos entrevistados, representadas por 

frequências acima da mediana. Para os técnicos de Enfermagem, além das 

atividades comuns aos enfermeiros, a reposição de materiais de urgência também 

se destacou. 

Embora abaixo da mediana, algumas atividades merecem ser destacadas. 

A visita domiciliária é realizada em frequência diária, semanal ou mensal por 71% 

dos enfermeiros e 79,8% dos Técnicos de Enfermagem; o auxílio em pequenas 

cirurgias ocorre com uma frequência de 61,3% para ambas as categorias e a 

coleta de material para exame preventivo de colo de útero é realizada trimestral, 

semestral ou anualmente por 66,1% dos enfermeiros e 63,7% dos técnicos de 

enfermagem. A participação nas reuniões de Conselhos locais, distritais e 

municipais de saúde foi apontada por mais de 72% dos entrevistados.  

Outras atividades tiveram destaque pela alta indicação de não realização, 

com destaque para a ordenha mamária e a cauterização umbilical, não realizada 

por mais cerca de 62% dos Enfermeiros e 72% dos Técnicos de Enfermagem.  

Parte das atividades de Planejamento, embora sejam em maior parte de 

responsabilidade dos Enfermeiros (gráfico 4), pela complexidade e caráter da 

atividade, podem ser realizadas pelos Técnicos de Enfermagem (gráfico 5) sob 

supervisão e como atividade compartilhada pela equipe.   

As medianas para as atividades de planejamento realizadas diária, semanal 

e mensalmente por Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem foram 

respectivamente 72,6% e 58,9. Ambas as categorias realizam frequentemente 

(acima da mediana) ações de vigilância epidemiológica e sanitária, avaliação de 

situação vacinal, previsão e provisão de vacinas, identificação de problemas de 

saúde, execução de atividades junto à equipe de saúde, grupos de usuários e 

famílias, providência de comunicação e transporte, elaboração de relatórios e 

boletins e requisição de materiais de consumo.  

Ainda entre as ações mais executadas, para os Técnicos de Enfermagem 

destacam-se a administração de vacinas, avaliação de esterilização, execução de 
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atividades junto às comunidades e realização de palestras para alunos, pais, 

professores e comunidade. Aos enfermeiros, cabe em maioria analisar e propor 

soluções aos problemas de saúde, a participação e planeja para os planos de 

programação da unidade de saúde, o planejamento das atividades junto às 

equipes e usuários, prevê e provê material do setor e realizar reuniões com 

pessoal da saúde e da enfermagem. 

Algumas ações privativas dos enfermeiros, como a coordenação, 

planejamento e supervisão dos serviços e do pessoal de saúde e de enfermagem, 

a distribuição de tarefas, elaboração de escalas, provisão, previsão e requisição 

de materiais de consumo e medicamentos e supervisão de limpeza estiveram 

entre as mais realizadas por este grupo. 

As atividades menos realizadas são as de Educação e Pesquisa. Para 

Educação, a participação como aluno em cursos e reciclagens foi realizado por 

95,2% dos Enfermeiros e 87,5% dos Técnicos de Enfermagem e os programas de 

treinamento de educação continuada são planejados por 64,5% dos Enfermeiros e 

84,5% dos Técnicos não participam deste planejamento. 

A preparação de recursos humanos de nível médio pelos Enfermeiros 

superou 50% dos participantes embora a preparação de outros Enfermeiros e 

profissionais da saúde tenha sido destacada por pouco mais de 32,0%. A 

realização ou participação em pesquisas científicas foi apontada por menos de 

2,0% dos entrevistados. 

A atenção à população indígena do Brasil é um exemplo de como 

coexistem diferentes sistemas e contexto de atenção em saúde. Estudo realizado 

acerca dos desafios da Atenção Primária para a saúde indígena destacou que 

embora o percentual seja pequeno, a sociodiversidade e as peculiaridades que 

envolvem cada uma das mais de 300 etnias que habitam o território brasileiro 

transparecem nos indicadores epidemiológicos desfavoráveis quando comparados 

ao restante da população3.  
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Gráfico 2 - Frequência das atividades de Assistência realizadas pelos enfermeiros. 
Boa Vista, 2018. 
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Ordenha mamária

Cauterização umbilical

Coleta de exames preventivos de câncer de colo de útero

Frequencia das atividades de Assistência realizadas pelos 
Enfermeiros

Diário
Semanal
Mensal

Trimestral
Semestral
Anual

Não realiza
Não se aplica
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Gráfico 3 - Frequência das atividades de Assistência realizadas pelos Técnicos de 
Enfermagem. Boa Vista, 2018. 

0.0 25.0 50.0 75.0 100.0

Recepção
Acolhimento

Administração de tratamento prescrito
Curativos

Administração de inalação
Verificação de sinais vitais

Checagem de material de urgência
Administração de medicamentos VO

Orientações relativas á saúde da criança
Organiza consultórios e salas de atendimento

Administração de medicamentos IM
Orientações à gestante

Administração de medicamentos EV
Reposição de material de urgência

Administração de tratamento normatizado/protocolo
Administra terapia de reidratação oral

Atendimento de urgência ou emergência
Limpa, acondiciona e esteriliza material

Organização do fluxo de pacientes dentro da unidade
Orientações relativas ao puerpério

Visita domiciliária
Administração de medicamentos SC
Administração de medicamentos SL

Auxílio em pequenas cirurgias
Administração de medicamentos ID

Referência por escrito para outro serviço
Preparo de material para exames específicos

Coleta de exames para investigação epidemiológica
Orientação do público para coleta de exames

Coleta de sangue para exames
Coleta de fezes para exames
Coleta de urina para exames

Solicitação de exames laboratoriais normatizados
Coleta de teste do pezinho

Teste de sensibilidade
Marcação de consultas e exames na própria unidade

Ordenha mamária
Cauterização umbilical

Supervisão de teste do pezinho
Coleta de exames preventivos de câncer de colo de útero

Frequência das atividades de Assistência realizadas pelos 
Técnicos de Enfermagem

Diário
Semanal
Mesal

Trimestral
Semestral
Anual

Não realiza
Não se aplica
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Gráfico 4 - Frequência das atividades de Planejamento realizadas pelos 
Enfermeiros. Boa Vista, 2018. 
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Provê material de consumo

Prevê e provê vacinas

Planeja para o plano de programação da unidade…
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Planeja atividades junto a grupos de usuários

Prevê medicamentos

Provê medicamentos

Analisa material de consumo
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Prevê o número de consultas de enfermagem…
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Solicita recursos humanos
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Administração de vacinas
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Analisa material permanente
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Avalia formalmente Agentes Comunitários de Saúde

Participa de reuniões de Conselho Municipal de…

Participa de reuniões de Conselho Distrital de Saúde

Realiza compras

Frequência das atividades de Planejamento realizadas pelos 
Enfermeiros

Diário, Semanal e Mesal Trimestral, Semestral e Anual Não realiza e Não se aplica
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Gráfico 5 - Frequência das atividades de Assistência realizadas pelos enfermeiros. 
Boa Vista, 2018. 

 

 

4.2.1.4 Discussão 

 

 

Embora a maioria da população seja constituída por brancos e pardos, 

segundo dados de 2012 da Pesquisa por Amostra de Domicílios (PNAD) 

identificou 0,9% dos habitantes como sendo de cor amarela ou etnia indígena. 
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indígenas, correspondendo a 0,4% da população brasileira, com a maior 

concentração no Estado do Amazonas9. Os Yanomami representam o maior 

contingente de etnia semi-isolada das Américas, divididos em cinco subgrupos 

linguísticos.  No Brasil, localizam-se mais de 25 mil, dos 35 mil indígenas 

Yanomamis. Realizam atividades de subsistência baseadas na caça, pesca e 

pequena agricultura10.  

Historicamente, a atenção à saúde da população indígena passou por 

reformulações. Antes da Constituição Federal de 1988, esperava-se que a 

população indígena fosse assimilada pelo restante da população brasileira, a partir 

de uma postura de tutela pelo Estado. Após 1988, esta população teve seus 

direitos de cidadania definidos e garantidos, favorecendo a formulação de outras 

políticas públicas específicas a estes grupos e seguindo recomendações 

internacionais3.  

Mesmo com o advento do SUS, a população indígena não teve 

reconhecimento imediato de sua especificidade, conforme previsto nos princípios 

da APS. Movimentos sociais indígenas e não indígenas discutiram a questão 

amplamente, desde a década de 1980, e no ano 2000 foi promulgada a Política 

Nacional de Atenção aos Povos Indígenas (PNAPI). Dentre inúmeras medidas, 

foram incorporados à legislação de saúde, elementos que respeitassem as 

especificidades de cada povo, incluindo questões sociais, culturais, logísticas e 

epidemiológicas, respeitando os saberes tradicionais praticados popularmente e 

incorporando trabalhadores indígenas no sistema de saúde3. Com estes princípios 

a atenção à População indígena passou a se estruturar, sendo o Dseio primeiro 

Distrito a se estabelecer e desenvolver metodologias de trabalho posteriormente 

aplicadas por outros Dsei10. A Enfermagem desde então, vem desempenhando 

papel fundamental na assistência à saúde dessa população.  

No Dsei, verificaram-se que os Enfermeiros acumulam as atividades de 

assistência e gestão, estas sob responsabilidade de mais de 50% dos 

entrevistados. Dentre as diferentes facetas da atuação em enfermagem, deve-se 

considerar a complementaridade entre a gestão e a assistência, embora se 

reconheçam conflitos e tensões no cotidiano de trabalho, relacionados às disputas 

pelo espaço de produção e de saberes entre os diferentes profissionais que 

constituem as equipes de saúde2.  
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A dupla dimensão do trabalho do enfermeiro voltada à assistência de 

indivíduos e coletivos e a gestão dos serviços de saúde e equipes apresenta uma 

atuação diversificada e repleta de possibilidades de intervenções para 

transformação nos perfis epidemiológicos. Mas, observa-se uma tendência de 

afastamento dos enfermeiros das atividades assistenciais, sobretudo da consulta 

de enfermagem11. No presente estudo, aponta-se a potencialidade da atuação dos 

enfermeiros e participação direta na assistência à população indígena, embora o 

acúmulo de atividades possa incorrer em sobrecarga, nas circunstâncias de 

quadro de pessoal reduzido.  

Problemas que afetam o SUS se refletem e se repetem na saúde indígena, 

dentre eles a efetividade das práticas profissionais para modificação dos perfis 

epidemiológicos e condições de vida e saúde da população. As condições para 

atendimento da população indígena são adversas e peculiares. Existem falhas no 

atendimento diferenciado e que considerem as necessidades culturais, 

decorrentes de dificuldades com a língua. Cabe ao Enfermeiro promover o acesso 

ampliado ao serviço por meio de estratégia que aprimore a comunicação 

deficiente, que cria uma barreira de acesso do índio ao serviço de saúde, 

comprometendo a assistência12.  

A aplicação do saber específico para atuação do Enfermeiro na APS mostra 

sua relevância. O caráter social e historicamente determinado da profissão articula 

os demais membros da equipe na produção de saúde ampliada, não mais 

centrada na clínica e na cura, mas prevalecendo a integralidade do cuidado, em 

diferentes espaços sociais e ciclos vitais. O desenvolvimento de competências 

para atuar nessa perspectiva deve ser amparado por atividades de formação 

permanente dos profissionais11. Na saúde indígena, a qualificação dos 

profissionais para atuação em um contexto cultural específico é determinante da 

qualidade da assistência. 

Como exemplo das necessidades culturais, para os Sanumá, uma das 

etnias Yanomami, os remédios alopáticos e tratamentos biomédicos agem sobre 

sintomas e sensações desagradáveis, que poderiam ser amenizadas ou curadas 

com ações tradicionais, mas não necessariamente ação dos xamãs. Por outro 

lado, as intervenções cirúrgicas nem sempre são vistas positivamente, de modo 

que a agressão causada pela incisão feita pelo não índio pode inserir elementos 

nocivos no sangue indígena, lhe causando outros males e necessidade da ação 
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do xamã para a cura. Admite-se a complementaridade dos sistemas biomédico e 

tradicional e a liberdade de escolha13. Sendo assim, a aplicação de intervenções 

biomédicas esbarra na intersubjetividade do profissional e do índio, este 

resguardado pelos costumes e tradições e o outro pelo saber científico e 

hegemônico. A imposição de intervenções pode acarretar conflitos, desgastes e 

perda do vínculo com a comunidade. Somente uma assistência pautada no 

respeito e no conhecimento da tradição da etnia poderá auxiliar e combinar 

saberes, transformando o perfil epidemiológico e melhorando as condições de 

saúde da população.  

Os enfermeiros reconheceram o acolhimento, a consulta de enfermagem e 

a visita domiciliária como atividades frequentes na atenção indígena. Muitas vezes 

essas atividades seguem um modelo hegemônico de exercício clínico em 

detrimento de uma clínica do cuidado, como espaço de escuta de necessidades 

com olhar ampliado no indivíduo, família e comunidade. A proposta da clínica do 

cuidado, entretanto, encontra barreiras operacionais e organizacionais, como falta 

de respaldo por protocolos, de espaços físicos apropriados e de apoio técnico. A 

prática clínica hegemônica, pautada no modelo biomédico de atenção gera 

conflitos e tensões na atuação de enfermeiros, diante da indefinição dos limites de 

atuação. Por outro lado, no campo da clínica do cuidado, há possibilidades de 

construção de atenção integral e ampliada14.  

No que se refere à formação para atuação na saúde indígena, estudo 

realizado analisou o ensino da disciplina relacionada à Saúde Indígena nos cursos 

de graduação em Enfermagem de 69 Instituições de ensino superiores públicas e 

privadas da região Norte do Brasil. A formação não tem valorizado as práticas 

tradicionais, reforçando um paradoxo entre os cursos oferecidos na região e a 

formação voltada à realidade local. A abordagem da atenção ao indígena foi 

localizada na periferia do processo de aprendizagem, e não na posição central 

como preconizado pelas políticas de educação e formação em saúde15.  

Sob o enfoque do processo de trabalho em saúde, os resultados mostraram 

uma diversidade de atividades realizadas pela equipe de enfermagem, algumas 

comuns a Enfermeiros e Técnicos, outras com diferenças consideráveis conforme 

a categoria e frequência de realização. A organização do trabalho no Dsei 

corresponde a uma política pública que enfrenta avanços e retrocessos na sua 
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estrutura e operacionalização. O objeto do processo de trabalho na saúde 

indígena pode ser considerado a assistência integral, ampliada e cultural.   

Como finalidade, trata-se da busca pela qualidade de vida e garantia de 

saúde e pleno exercício de cidadania e tradição. A produção de saúde se 

confunde com a própria produção de condição de vida do povo indígena, que ao 

logo de séculos sofreu ora a invasão de sua cultura, ora o descaso do poder 

público com sua existência. É senhor equilibrar o conhecimento biomédico para 

enfrentar condições adversas de vida, ao mesmo tempo em que se deve respeitar 

a tradição, cultura e crença.  

Nesse ponto entram os instrumentos necessários ao processo de trabalho 

em saúde. Recursos utilizados na assistência do SUS se mostram insuficientes e 

impotentes às necessidades indígenas. Basta uma análise atenta ao objeto e 

finalidade do processo de trabalho para perceber que a imposição das práticas de 

saúde pautadas no modelo hegemônico, ainda que revestidas pelo olhar cultural 

não sejam suficientes. A participação no planejamento do cuidado, a manutenção 

do vínculo, a captação e satisfação das necessidades sob o olhar da população e 

o fortalecimento das ações de enfermagem são importantes meios para se 

transformar esse objeto.  

Como limitação do estudo, ressalta-se a abordagem quantitativa, 

mensurando a prática da enfermagem pela lente do modelo hegemônico. Outros 

estudos são necessários para aprofundamento da qualidade da assistência, no 

que se referem às peculiaridades das ações e potencialidades de atender ao 

cuidado cultural necessário.  

Espera-se com os resultados apresentados, a possibilidade de subsidiar 

estudos de continuidade, a partir das contradições identificadas entre o que está 

preconizado na PNASPI e o que é possível realizarem no Dsei. O 

desenvolvimento de meios para instrumentalizar o processo de trabalho da 

enfermagem no Dsei e em outros Dseis é urgente.  
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4.2.1.5 Considerações finais 

 

 

O presente estudo tratou de identificar potencialidades e limites da atuação 

da equipe de Enfermagem na atenção à saúde indígena. As atividades realizadas 

no âmbito da assistência à população indígena são organizadas a partir das 

diretrizes da Política nacional que regula a temática. Neste contexto, a assistência 

de Enfermagem tem fundamental importância na modificação e monitoramento 

dos perfis epidemiológicos da população indígena.  

Os resultados apresentados permitiram compreender quais são as ações e 

a frequência realizada pela equipe de enfermagem no Dsei A partir desse 

resultado, foi possível identificar algumas potencialidades, como o envolvimento 

dos Enfermeiros na assistência, possibilitando a intervenção direta nos potenciais 

de desgaste e fortalecimento identificados na população Yanomami. A realização 

da consulta de enfermagem, a visita domiciliária e da vigilância epidemiológica 

destacam a atuação dos Enfermeiros no monitoramento das condições de vida e 

saúde no território. Outro destaque nos resultados está na participação dos 

profissionais nas conferências locais e regionais de saúde, espaços de 

deliberação, debate e fortalecimento do SUS.  

Algumas limitações podem ser destacadas a partir dos resultados. Se por 

um lado há um alto envolvimento com a assistência e a gestão, a necessidade 

constante de qualificação dos profissionais apontada pela literatura confronta o 

resultado acerca da quase inexistente participação dos enfermeiros nas 

dimensões de educação e pesquisa. Outro agravante é a pequena inserção do 

cuidado tradicional como disciplina nos cursos de graduação em enfermagem das 

Instituições da Região Norte.  

As atividades de assistência realizadas no Dsei Yanomami buscam a 

articulação de saberes e instrumentos para a atenção às necessidades da 

população, nos diferentes contextos de saúde, integrando as especificidades e 

peculiares dos indígenas com os recursos disponibilizados pelo SUS. Desde que 

investimentos sejam mantidos e os direitos à saúde preservada, as 

potencialidades do cuidado em enfermagem poderão ser fortalecidas e as 

condições de vida e saúde das comunidades melhoradas. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

O estudo mostrou as potencialidades e limites da atuação da equipe de 

Enfermagem na atenção à saúde indígena. As atividades realizadas no âmbito da 

assistência à população indígena são organizadas a partir das diretrizes da 

Política nacional que regula a temática. Neste contexto, a assistência de 

Enfermagem tem fundamental importância na modificação e monitoramento dos 

perfis epidemiológicos da população indígena. 

Espera-se que este estudo nos permeie a compreensão da assistência de 

enfermagem a esse povo – o indígena –, assistência que deve ser diferenciada e 

que atendam às peculiaridades da saúde indígena. A partir desse estudo, foi 

possível identificar algumas potencialidades, como o envolvimento dos 

Enfermeiros na assistência, possibilitando a intervenção direta nos potenciais de 

desgaste e fortalecimento identificados na população Yanomami. 

A realização da consulta de enfermagem, a visita domiciliária e da vigilância 

epidemiológica destacam a atuação dos Enfermeiros no monitoramento das 

condições de vida e saúde no território. Outro destaque nos resultados está na 

participação dos profissionais nas conferências locais e regionais de saúde, 

espaços de deliberação, debate e fortalecimento do SUS. 

Algumas limitações podem ser destacadas a partir dos resultados. Se por 

um lado há um alto envolvimento com a assistência e a gestão, a necessidade 

constante de qualificação dos profissionais apontada pela literatura confronta o 

resultado acerca da quase inexistente participação dos enfermeiros nas 

dimensões de educação e pesquisa. Outro agravante é a pequena inserção do 

cuidado tradicional como disciplina nos cursos de graduação em enfermagem das 

Instituições da Região Norte. 

As atividades de assistência realizadas no Dsei Yanomami buscam a 

articulação de saberes e instrumentos para a atenção às necessidades da 

população, nos diferentes contextos de saúde, integrando as especificidades e 

peculiares dos indígenas com os recursos disponibilizados pelo SUS. Desde que 

investimentos sejam mantidos e os direitos à saúde preservados, as 
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potencialidades do cuidado em enfermagem poderão ser fortalecidas e as 

condições de vida e saúde das comunidades melhoradas 

A organização do sistema e o processo de trabalho da enfermagem 

corrobora com a qualidade do cuidado prestado pela equipe de enfermagem na 

saúde indígena, um cuidado holístico de uma atenção diferenciada aos povos 

indígenas. É possível identificar as potencialidades, como o envolvimento dos 

Enfermeiros na assistência, possibilitando a intervenção direta nos potenciais de 

desgaste e fortalecimento identificados na população Yanomami. A realização da 

consulta de enfermagem, a visita domiciliária e da vigilância epidemiológica 

destacam a atuação dos Enfermeiros no monitoramento das condições de vida e 

saúde no território. Outro destaque nos resultados está na participação dos 

profissionais nas conferências locais e regionais de saúde, espaços de 

deliberação, debate e fortalecimento do SUS. 

A dificuldade de acesso às áreas indígenas na Amazônia, cultura e a 

barreira linguística, fatos que certamente contribuem para a pouca interação entre 

o binômio enfermagem – paciente, culminando em uma relação frágil a essência 

do cuidado ao homem indígena. 
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