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RESUMO
Os Agentes Indígenas de Saúde (AIS) são indígenas alfabe-
tizados que vivem na aldeia e estão em contato direto com
as dificuldades e os problemas locais. Um grupo de Resi-
dentes do Centro de Saúde-Escola Murialdo (CSEM) com-
posto por duas enfermeiras e duas médicas foi até a Reser-
va Guarita, no município de Redentora - RS, para atividades
de promoção de saúde durante duas semanas. Envolvidas
pelas dificuldades de atuação, de vínculo com a comunida-
de e de estabelecimento de atividades educacionais e pre-
ventivas, foi proposto um programa diferenciado de atuação
para uma contribuição mais efetiva na realidade local. Os
AIS foram reunidos em uma escola durante dois turnos,
onde foi discutida a importância do trabalho dos agentes,
seu papel na aldeia e suas formas de abordagem de priori-
dades na comunidade, além de esclarecimento de dúvidas
sobre saúde e orientação da população. Os participantes
demonstraram conhecimento ao definir suas atribuições e
responsabilidades na promoção e vigilância em saúde na
aldeia. Apresentaram grandes dificuldades de atuação e
integração com a equipe de saúde local e com os gestores.
Esclareceram dúvidas sobre os programas de saúde
prioritários e problematizaram situações de risco e de-
mandas trazidas pela população. O AIS é o elo principal do
saber científico e do saber popular. Para a execução ade-
quada desse trabalho, são necessárias capacitações perió-
dicas e sistemas de educação permanente, além de maior
integração desses profissionais nas decisões e planejamento
das unidades de saúde.

PALAVRAS-CHAVE
Agente indígena de saúde. Saúde indígena. Atenção pri-
mária. Serviços de Saúde do Indígena

ABSTRACT
The Indigenous Health Agents (IHA) are literate Indians
who live in the village and are in direct contact with the
local problems and difficulties. A group of residents of the
Center for Health-School Murialdo consisting of two
nurses and two doctors went to the Guarita village in the
municipality of Redentora - RS, for activities of health
promotion for two weeks. While they were involved with
the difficulties with their activity and with the links with
the community, and with the establishment of preventive
and educational activities, an differentiated action program
was proposed toward a more effective contribution with
local reality. The AIS were gathered in a school for two shifts,
where the importance of the agents' work was discussed, as
well as their role in the village and ways of addressing the
priorities in the community, in addition to clarification on
questions about health and orientation of the population. The
participants demonstrated knowledge while defining their
duties and responsibilities in promoting health and surveillance
in the village. They demonstrated great difficulties in action
and integration with the local health team and with the
managers. They clarified questions about prioritizing health
programs and questioned about risk situations and demands
of the population. The AIS is the main link between scientific
knowledge and popular knowledge. Periodical training and
continued educational programs are necessary for the
appropriate implementation of this work, in addition to greater
integration of these professionals in decision making and
planning regarding the health units.
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Indigenous Health Agents. Indigenous Health. Primary
Health Care. Health Services, Indigenous
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INTRODUÇÃO

Historicamente, as políticas públicas bra-
sileiras foram constituídas em bases genéricas,
formuladas pela elite política e focadas para
eurodescendentes. Segundo Souza ( [2000?]
), essas políticas faziam repressão à diversida-
de sociocultural de todas as etnias tradicionais,
simbologicamente domesticadas pela monta-
gem arbitrária de uma unicidade nacional ur-
bana e concentradora.

Com a Constituição Federal de 1988, que
reconfigura o arcabouço jurídico nacional, re-
conhece-se a população brasileira como sen-
do pluriétnica e multicultural, necessitando,
assim, de políticas públicas que atendessem e,
sobretudo respeitassem os direitos diferenci-
ados.

Na década de 90, deu-se uma importante
alteração no sistema público de saúde indíge-
na com a transferência da responsabilidade da
Fundação Nacional do Índio (FUNAI) para a
Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), ór-
gão do Ministério da Saúde.

A inexistência, até então, de uma Política
Setorial no SUS que atendesse a diversidade
dos povos indígenas comprometia acesso ade-
quado às ações de saúde, impossibilitando o
exercício da cidadania e a garantia das diretri-
zes estabelecidas na Constituição. Buscando
reverter o quadro de fragmentação dos po-
vos indígenas e sua desassistência,  foi reto-
mada, no âmbito do Ministério da Saúde, a for-
mulação da Política Nacional de Atenção aos
Povos Indígenas. Esta proposta foi regulamen-
tada pelo Decreto nº 3.156 de 1999, que dis-
põe sobre a saúde dos povos indígenas, e pela
Lei nº 9.836 de 1999, que estabelece o Sub-
sistema de Atenção aos Povos Indígenas no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo Yamamoto (2004), para a efeti-
vação da Política Nacional de Atenção aos Po-
vos Indígenas, há necessidade de uma rede de

serviços básicos de saúde nas terras indíge-
nas, com atenção organizada e executada de
forma diferenciada, considerando as especifi-
cidades culturais e epidemiológicas de cada
sociedade indígena.

A proposta de atenção à saúde dos povos
indígenas, apesar das peculiaridades, vem ao
encontro da proposta da Saúde da Família,
entendida como uma estratégia de reorienta-
ção do modelo assistencial, operacionalizada
mediante a implantação de equipes multipro-
fissionais em unidades básicas de saúde. As
equipes atuam com ações de promoção da
saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de
doenças e agravos mais freqüentes e na manu-
tenção da saúde desta comunidade.

Atendendo às novas legislações e às reco-
mendações das Conferências de Saúde Indíge-
na, foram criados 34 Distritos Sanitários Es-
peciais Indígenas (DSEI). Os DSEI são carac-
terizados como unidade organizacional de res-
ponsabilidade da FUNASA, estabelecidos a
partir de uma população e território definidos
por critérios socioculturais, geográficos, epi-
demiológicos e de acesso aos serviços. Con-
tam com uma rede de serviços própria nas
terras indígenas capacitada para as ações de
atenção básica à saúde e articulada com a rede
regional para procedimentos de média e alta
complexidade.

A participação indígena é garantida nos
Conselhos Distritais de Saúde de composição
paritária entre usuários indígenas (50%), pres-
tadores de serviços e profissionais de saúde,
que deliberam sobre a elaboração do plano de
saúde do distrito, a avaliação das ações e a
apreciação de contas dos prestadores de ser-
viços. Essas instâncias permitirão a adequação
dos serviços às diferentes realidades, desde
que se constituam em espaços de diálogo que
valorizem a palavra dos representantes indí-
genas e onde sejam discutidas as reais necessi-
dades e problemas de saúde da população.



CAPACITAÇÃO DE AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE COMO FORMA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE... | 33

Boletim da Saúde | Porto Alegre | Volume 22 | Número 1 | Jan./Jun. 2008

A Política de Saúde Indígena propõe a ga-
rantia de acesso à atenção integral à saúde de
acordo com os princípios e diretrizes do Sis-
tema Único de Saúde. Contempla a diversida-
de social, cultural, geográfica, histórica e polí-
tica de modo a favorecer a superação dos fa-
tores que tornam essa população mais vulne-
rável aos agravos à saúde de maior magnitude
e transcendência entre os brasileiros, reconhe-
cendo a eficácia de sua medicina e o direito
desses povos à sua cultura.

A COMUNIDADE INDÍGENA DO
RIO GRANDE DO SUL

A comunidade indígena do Rio Grande do
Sul (RS) pode ser dividida em dois grandes
grupos lingüísticos, o Kaingang e o Guarani. Os
Kaingang estão distribuídos, além do RS, por
mais três estados brasileiros: São Paulo, Para-
ná e Santa Catarina. A língua pertence à família
Jê do tronco macro-jê. Estima-se hoje uma
população kaingang de 25.875 pessoas viven-
do em 32 Terras Indígenas (. FUNDAÇÃO
NACIONAL DE SAÚDE, 2003).

Historicamente, segundo Tommasino e
Fernandes (2003), os Kaingang são caracteri-
zados como sociedades sociocêntricas que
reconhecem princípios sociocosmológicos
dualistas. Apresentam um sistema de metades,
cujos nomes são Kamé e Kairu, que funcionam
como articuladores da organização social pro-
duzindo não apenas as divisões entre os ho-
mens, mas também entre os  seres da nature-
za. Este sistema de metades tem a exogamia
como a expressão sociológica mais forte, fa-
zendo com que os casamentos devam ser re-
alizados entre indivíduos de metades opostas.
Os filhos desse casamento recebem a filiação
da metade paterna, pois a criança deve sua
existência exclusivamente ao pai. Apesar de a
descendência ser paterna, a forma tradicional
de residência entre os Kaingang é matrilocal,

onde após o casamento, o genro passa a mo-
rar na casa do sogro.

A unidade social mínima kaingang é a famí-
lia nuclear (pais e filhos), que fazem parte de
unidades sociais maiores (os grupos domésti-
cos) formados idealmente por um casal de
velhos, filhos e filhas solteiras, filhas casadas,
genros e netos. O grupo doméstico não ocu-
pa necessariamente uma mesma habitação, mas
um mesmo território, o que é fundamental na
construção da sociabilidade kaingang.

Atualmente, a concepção de descendên-
cia paterna mantém-se operante: ser kaingang
significa ser filho de pai kaingang. A regra de
residência matrilocal não impede que pai e fi-
lho casado mantenham relações sociais, espe-
cialmente visíveis na produção de suas roças.
Há também casos onde o casal constitui uma
nova casa próxima de seus parentes.

O modelo tradicional e o atual de sociabi-
lidade kaingang são estruturalmente idênticos.
No passado, contudo, o elo de um grupo lo-
cal era formado por atividades como a caça, a
coleta, as guerras com vizinhos e as alianças
celebradas em eventos rituais. No presente,
partilham crenças religiosas e práticas produ-
tivas de outra ordem; entretanto, permane-
cem como um grupo com identidade social
própria.

Na organização política, os kaingang apre-
sentam uma estrutura altamente hierarquiza-
da. A posição máxima é ocupada pelo cacique,
seguida do vice-cacique. A escolha do cacique
é feita por eleição, da qual participam os ho-
mens maiores de 15 anos. Em algumas terras
kaingang, mantém-se a cultura do cacique e do
vice-cacique pertencerem a metades opostas,
havendo assim uma concepção de comple-
mentaridade entre estas posições. As atribui-
ções de ambos envolvem tanto a representa-
ção da coletividade junto às autoridades do
mundo dos brancos quanto as decisões sobre
diversos aspectos da dinâmica interna. Tais
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decisões requerem a participação de outras
autoridades, chamadas de Lideranças, que
cumprem funções de controle social (solda-
dos, cabos) e de processos de tomada de de-
cisão (capitão). A Liderança é responsável pe-
las resoluções de pequenos problemas; infra-
tores acusados ficam presos sem direito a ba-
nho e alimentação, recebendo apenas água, ou
ainda, nos casos mais graves, são transferidos
para outra Terra Indígena. As punições, em
média, não ultrapassam três dias.

Na cosmologia, compartilham crenças e
práticas rituais, além de um profundo respei-
to por seus mortos e o apego às terras onde
estes estão enterrados.

Outro grande grupo lingüístico é o Guara-
ni, falado por diferentes povos e de diferentes
modos. Pertence a família Tupi-Guarani, do
tronco Tupi e é falado, também, pela popula-
ção não-indígena do Paraguai, país bilíngüe gua-
rani/espanhol.

O guarani é dividido em 3 subgrupos, Gua-
rani-Ñandeva, Guarani-Kaiowa e Guarani-Mbya.
Há entre eles inúmeras diferenças nos costu-
mes, práticas e rituais, mas todos revelam vi-
gorosa energia em manter sua língua viva, mes-
mo em situações de alto grau de escolariza-
ção e de relações interétnicas. A língua, ou
melhor, a palavra, para os guaranis da atualida-
de, assume relevância cosmológica e religiosa,
representando importante elemento na elabo-
ração da identidade étnica.

O território que ocupam é denominado
de tekoha, isto é, o lugar físico, onde se reali-
za o teko, o "modo de ser guarani". Necessa-
riamente, este espaço deve incluir o ka'aguy,
"o mato" e todo o ecossistema que represen-
ta, como animais para caça, águas piscosas,
matéria-prima para casas e artefatos, frutos
para coleta, plantas medicinais etc. O ka'aguy
também ocupa o papel na construção da cos-
mologia, sendo palco de narrações mitológi-
cas e morada de inúmeros espíritos. Segundo

Almeida e Mura (2003), o tekoha deve ser um
lugar que reúna condições físicas (geográficas
e ecológicas) e estratégicas que permitam com-
por, a partir da relação entre famílias extensas,
uma unidade político-religiosa-territorial com
equilíbrio populacional, água boa, terras pro-
dutivas, áreas para a construção de casas e
criação de animais.

A organização territorial jamais se dá de
forma homogênea, estruturada em "aldeias"
redondas, semicirculares ou em fileiras de ca-
sas. Estão assentados em núcleos comunitári-
os constituídos idealmente por 3 a 5 grupa-
mentos macro familiares que conformam di-
visões autônomas.

A base de sua organização social, econô-
mica e política é a família extensa, constituída
por grupos macro familiares que possuem re-
lações de afinidade e consangüinidade, forman-
do uma unidade de produção e consumo (AL-
MEIDA; MURA, 2003). Como condição para
sua existência, cada família extensa possui uma
liderança, em geral um homem que denomi-
nam Tamõi, o "avô". Contudo, é possível que a
liderança seja feminina, a qual denominam Jarí,
a "avó". Cabe ao líder familiar a aglutinação dos
parentes para orientação política e religiosa, e
as decisões sobre o espaço que seu grupo
ocupa, como a distribuição das habitações, das
roças e a utilização dos recursos naturais dis-
poníveis.

As famílias nucleares, pais e filhos, vivem
em habitações isoladas e dispersas pela área
disponível no tekoha, referidas, porém, a casa
e a presença do líder familiar. Os homens ca-
sam-se entre 16 e 18 anos, enquanto as mu-
lheres podem se casar a partir da segunda ou
terceira menstruação, em geral entre 14 e 17
anos. Na primeira menstruação, as meninas
têm seu cabelo cortado e resguardam-se den-
tro de casa por algumas semanas. Pela tradi-
ção guarani, não há ritual específico nos casa-
mentos, cabendo aos pais do rapaz a iniciativa
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de falar com os pais da moça sobre o matri-
mônio, partindo do princípio que os noivos
estejam aptos a construir e manter a casa e os
futuros filhos.

Não há regras sobre com quem deve se
dar o casamento; porém, é extremamente
proibido o casamento entre os membros da
macro família. Atualmente, contribui para a
escolha do lugar de moradia de um novo casal
o peso político e econômico das famílias en-
volvidas, mas há uma tendência na tradição de
que estes constituam moradia uxorilocalmen-
te, isto é, quando os cônjuges passam a viver
na localidade do pai da mulher e o genro passa
a ser o apoio político e econômico de seu so-
gro.

Na política, são extremamente hábeis na
condução de seus interesses. Cada tekoha é
liderado por um chefe, o "capitão" ou "caci-
que", com função maior de representação
política, sendo relativo seu poder frente à au-
tonomia das famílias extensas.

O AGENTE INDÍGENA
DE SAÚDE - AIS

A inclusão do AIS na atenção primária foi
iniciada através de universidades e organiza-
ções não governamentais (ONG) a partir da
década de 80. Em 1993, o relatório final da II
Conferência Nacional para Povos Indígenas
definiu alguns princípios e diretrizes, que em
1996 foram ampliados e consolidados no do-
cumento "Formação de AIS - Propostas e Di-
retrizes" , (BRASIL, 1996).

Para ser selecionado, o AIS deve ser alfa-
betizado, maior de 18 anos, residir na aldeia
de atuação, não ter outro vínculo empregatí-
cio, ter um bom relacionamento com a comu-
nidade e manifestar interesse, aptidão e res-
ponsabilidade para o trabalho em saúde (FUN-
DAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE, 2005). Se-
gundo as diretrizes da FUNDAÇÃO NACIO-

NAL DA SAÚDE (2002) a atuação do AIS en-
volve a participação no planejamento e implan-
tação das atividades de saúde (organização, flu-
xo e contatos da unidade local), o mapeamen-
to da área de abrangência para a identificação
de situações de risco e o cadastramento e ori-
entação das famílias sobre a promoção de saú-
de e o tratamento das doenças. Operacional-
mente, tem como função a realização de visi-
tas domiciliares, o acompanhamento nos exa-
mes e consultas, o auxílio na administração de
medicamentos e em procedimentos curativos
quando necessário.

A capacitação e a supervisão do AIS, que
em última instância está a cargo da FUNASA,
são vistas como fundamentais para o êxito de
sua atuação. Cada agente deve receber treina-
mento e orientações sobre os determinantes
do processo saúde-doença e os fatores sócio-
culturais que interferem nesse processo. Es-
pecificamente, deverá ser abordado o perfil
epidemiológico local, as doenças prevalentes
e os fatores de risco para mortalidade e mor-
bidade local, além do monitoramento da situ-
ação vacinal e as técnicas de prevenção de
doenças e promoção da saúde.

A capacitação dos AIS deve ocorrer em
serviço e de forma continuada sob a respon-
sabilidade do instrutor-supervisor lotado na
equipe de saúde dos Distritos, sob a respon-
sabilidade de supervisores devidamente capa-
citados, com a colaboração de outros profis-
sionais de serviço de saúde e das lideranças e
organizações indígenas. O processo de forma-
ção deve ser elaborado dentro dos dados pre-
conizados pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (FUNDAÇÃO NACIO-
NAL DA SAÚDE , 2002).

Em 1999, o Subsistema de Atenção à Saú-
de Indígena e dos DSEI definiu que existia no
país cerca de 2 mil AIS, e mais de 70% deles
trabalhavam sem acompanhamento ou super-
visão. Esse número cresceu ao longo dos anos
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(Quadro 1), e a atividade foi garantindo seu
espaço.

Contratação de agentes indígenas de saúde (AIS) após
a criação dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas
(DSEI).

Período Número de AIS

2000 2.284

2002 2.732

2004 4.751

Quadro 1
FONTE: Dias-Scopel RP (2005) Florianópolis

A CAPACITAÇÃO DOS AIS DA RE-
SERVA GUARITA DE REDENTORA-RS

A Reserva Indígena Guarita foi homologa-
da juridicamente em 04 de abril de 1991, fi-
cando a administração regional com a Funai de
Passo Fundo-RS. Tem uma área de extensão
de 23.406 hectares e uma população aproxi-
mada de 4.000 habitantes (FUNDAÇÃO NA-
CIONAL DA SAÚDE, 2002) e abrange os mu-
nicípios de Tenente Portela, Redentora, Mira-
guaí e Erval Seco.

Em julho de 2007, os residentes de Enfer-
magem e Medicina da Escola de Saúde Pública
(ESP) e do Centro de Saúde Escola Murialdo
(CSEM) foram convidados pela Secretaria de
Saúde do Estado do RS para atuarem na área
indígena entre julho e agosto de 2007.  As ati-
vidades foram definidas a partir de priorida-
des locais, tendo como foco principal a pre-
venção e promoção da saúde.

Após um período de adaptação e reco-
nhecimento do processo de trabalho das
equipes de saúde indígena, perceberam-se
inúmeras dificuldades que os profissionais ti-
nham em trabalhar com a realidade local.
Entre elas, e talvez a principal, destaca-se a
dificuldade em aliar o conhecimento científi-
co com a pluralidade da cultura e saber po-
pular dos indígenas.

Estas dificuldades eram percebidas e de-
claradas pelas próprias equipes no que se
refere à organização e planejamento das
ações preventivas como exame papanicolau,
vacinação e consultas de pré-natal e pueri-
cultura, cujas coberturas englobavam núme-
ros abaixo do esperado. Além disso, os pro-
fissionais de saúde não pareciam se reconhe-
cer enquanto grupo que discute e avalia con-
tinuamente seu processo de trabalho, e os
AIS, por sua vez, não se posicionavam en-
quanto membros desta equipe. Ficou claro
o impacto, nesse nó crítico, da ausência da
reunião de equipe, um espaço de discussão
e compartilhamento das dificuldades entre
os profissionais.

Nesse cenário, visualizou-se o AIS como
o elo da relação equipe de saúde/paciente. Na
prática, sua atuação é fundamental para a efeti-
vidade do trabalho nas aldeias, desde o acom-
panhamento nas consultas para a tradução da
linguagem até a facilidade de acesso aos indí-
genas para o monitoramento dos tratamentos
e condições de saúde das famílias.

Percebendo que o AIS não recebia valori-
zação condizente com a relevância de seu tra-
balho, o grupo de residentes propôs à secre-
tária de saúde municipal um dia de atividades
exclusivamente com eles, cujo objetivo cen-
tral seria a atualização dos conhecimentos mais
necessários à realidade local, a aproximação
com a equipe de saúde, bem como uma for-
ma de motivação e valorização de seu traba-
lho.

Os AIS foram reunidos em uma sala de aula
da escola da Aldeia Irapuá, durante dois tur-
nos. Inicialmente, a proposta foi trazer ao de-
bate o papel do AIS na comunidade e na equi-
pe de saúde. Após discussão em pequenos
grupos, eles apresentaram suas opiniões, rela-
tos de experiência e, conseqüentemente, mui-
tas dúvidas de como agir em determinadas si-
tuações. Procurou-se sempre relacionar as
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discussões com o papel do AIS conforme o
preconizado pelos manuais da FUNASA, enfa-
tizando a importância de seu trabalho nas al-
deias.

Os participantes demonstraram conheci-
mento ao definir suas atribuições e responsa-
bilidades na promoção e vigilância em saúde
na aldeia, apresentaram grandes dificuldades
de atuação e integração com a equipe de saú-
de local e com os gestores e esclareceram dú-
vidas sobre os programas de saúde prioritári-
os e problematizaram situações de risco e de-
mandas trazidas pela população. Ao perceber
a grande demanda desses profissionais em re-
ceber orientações quanto a situações rotinei-
ras para quem trabalha na assistência à saúde,
o grupo de residentes focou a segunda parte
do encontro nessas dúvidas, trazendo respos-
tas e trocas de experiências.

Sempre interligada ao contexto vivido por
eles, a roda de conversa perpassou por dife-
rentes assuntos de educação em saúde como
pré-natal, criança de baixo peso, doenças se-
xualmente transmissíveis, visitas domiciliares,
hipertensão e diabetes, vacinas, saúde bucal,
amamentação e planejamento familiar. Os AIS
citaram questionamentos freqüentes como o
uso de anti-hipertensivos em usuários de ál-
cool, a difícil abordagem de DST/AIDS para
pessoas do sexo oposto, a necessidade e o
medo das vacinas, o uso de anticoncepcionais
orais, as fantasias da prática do exame Papani-
colau em mulheres grávidas, as dificuldades e
o abandono da amamentação, a necessidade
dos exames no pré-natal, etc.

A riqueza desse espaço não se compôs da
oferta de orientações em saúde, mas sim do
encontro entre os saberes popular e científico
e, principalmente, da possibilidade de troca de
dificuldades e experiências entre os AIS e do
estímulo de sua vontade e capacidade para o
trabalho em saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A PRO-
MOÇÃO DA SAÚDE COMPARTILHA-
DA

Desde o início da colonização portuguesa,
a história da assistência aos povos indígenas
está predominantemente marcada pela integra-
ção às políticas generalistas do governo. A ur-
gência em formular uma Política de Saúde que
abarcasse as especificidades dos povos indí-
genas se dava pela precariedade geral das con-
dições de saúde, com taxas de morbimortali-
dade muito superiores às da população brasi-
leira em geral.

O trabalho integrado da equipe de saúde,
nela incluída o AIS, é o elemento-chave para a
busca permanente de comunicação e troca dos
diferentes saberes entre os integrantes da equi-
pe. Desta forma, o AIS é o elo principal de
congregação do saber científico e do saber
popular das comunidades indígenas. Entende-
mos que essa união e valorização de saberes
são fundamentais para o estabelecimento de
vínculos e co-responsabilidades com a popu-
lação. Em comunidades indígenas, nas quais as
diferenças culturais são grandes entraves para
a educação em saúde, fica claro que a atuação
do agente é imprescindível. Sob outro aspec-
to, a execução adequada desse trabalho só
pode ocorrer a partir de capacitações e avali-
ações periódicas, sistemas de educação per-
manente efetivos, além de maior integração
desses profissionais nas decisões e no planeja-
mento das equipes das unidades de saúde.
Ações possíveis se viabilizadas pelo gestor de
saúde e estimuladas através de órgãos como a
FUNASA.

Entendemos, porém, que as dificuldades
ultrapassam as distinções lingüísticas, princi-
palmente pelas diferenças de prioridades es-
tabelecidas entre a população indígena e a ges-
tão pública. A atenção à saúde dessa popula-
ção só será garantida se conseguirmos con-
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templar sua diversidade geográfica, social, cul-
tural, histórica e política, e a superação dos
fatores que a torna mais vulneráveis só será
facilitada se reconhecermos a eficácia de sua
medicina e o direito desses povos à sua cultu-
ra.
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