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RESUMO:  

O SUS – Sistema Único de Saúde, como política de Estado, tem entre seus princípios a 

universalidade e a equidade. Porém, ainda são inúmeras as desigualdades decorrentes de 

questões étnico-raciais no Brasil. Esta pesquisa objetivou mapear a composição étnico-racial 

do território da UBSF Aquino Dias Bezerra – Vida Nova, a partir da análise do banco de 

dados do SUS. A análise apontou registros frágeis e incompletos, e alguns não contemplam a 

informação referente à raça e etnia. Observou-se a necessidade da implementação na SESAU 

de registros nas Unidades de Saúde, do mapeamento étnico-racial das famílias, considerando 

a relevância do conhecimento das diversidades em cada território para a interação dos 

profissionais com a população, identificação, análise e diagnóstico local, possibilitando 

intervenções que atendam as necessidades individuais e coletivas, considerando a diversidade 

e a equidade. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Mapeamento. Território. Diversidade. Indígenas Urbanos 

ABSTRACT: 

The SUS - Single Health System, as State policy, has among its principles the universality 

and equity. However, there are still countless inequalities arising from issues ethnic-racial in 

Brazil. This research aimed to map the composition ethnic-racial of the territory of UBSF 

Aquino Dias Bezerra - New Life, from the analysis of the data bank of SUS. The analysis 

indicated records fragile and incomplete, and some does not contemplate the information 

relating to race and ethnicity. We observed the need of implementation in the SESAU of 

records in the Health Units, mapping of ethnic-racial families, considering the relevance of 

the knowledge of the diversities in each territory for the interaction of professionals with the 

population, for the identification, analysis, and local diagnosis, allowing interventions that 

meet the needs of the individual and collective, considering the diversity and equity.  
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1 INTRODUÇAO  

A identificação e o reconhecimento das diversidades presentes no território da 

Unidade de Saúde possibilitam não somente o respeito às culturas tradicionais como também 

promovem o crescimento da equipe em conhecimento. Do ponto de vista epidemiológico e da 

gestão do SUS, podem colaborar com indicadores de saúde e interação da equipe com a 

comunidade e o desenvolvimento de ações e estratégias de intervenção, que podem 

transformar a realidade local, o conhecimento sobre o território, vigilância e a qualidade da 

assistência prestada à população.  

Na saúde, as desigualdades étnico-raciais se refletem nos dados que corroboram a 

redução da expectativa de vida, tanto pelas taxas de morte materna e infantil como pela 

violência vivenciada de forma mais intensa por esses grupos populacionais. Inclui-se neste 

quesito a própria violência institucional da não visibilidade e respeito à diversidade cultural 

dos grupos sociais, pendulando praticas de (in) visibilidades nas ações de saúde.   

Embora a identificação étnico-racial ainda não seja exigida em todas as ações do 

SUS, mesmo reconhecendo a equidade como um princípio deste Sistema, há exemplos em 

que a informação sobre raça vem sendo exigido pelo Ministério da Saúde nos formulários 

para a coleta do CCO – Colpocitologia Oncótica (preventivo). Tal informação é relevante 

para o acompanhamento e seguimento dos casos, visto que a Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher enfatiza que as mulheres devem ser atendidas em todas as suas 

especificidades e ciclos de vida, resguardando-se as diferentes faixas etárias e distintos grupos 

populacionais, como negras e indígenas (LAMARCA; VETTORE, 2012).  

Através das informações levantadas junto às publicações do IBGE – Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (2012), no Censo Demográfico realizado em 1991, o 

quesito referente à raça passou a denominar-se cor ou raça, com a introdução da categoria 

indígena, investigada em âmbito nacional, sendo a investigação realizada por amostragem. 

Assim também se procedeu no Censo Demográfico realizado em 2000. No Censo de 2010, o 

quesito cor ou raça passou a ser investigado para todas as pessoas de todos os domicílios, 

reunindo as informações comuns obtidas tanto no Questionário Básico quanto no 

Questionário da Amostra. 

A comparação do crescimento para as categorias de cor ou raça nos dois períodos, 

1991/2000 e 2000/2010, permite detectar mudanças significativas nas autodenominações das 

categorias entre os Censos Demográficos. Em 2000, as autodenominações indígenas 

aumentaram de forma significativa em relação a 1991 e em 2010, mantiveram-se em 
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patamares similares. Os primeiros resultados do Censo Demográfico 2010 revelam que 817 

mil pessoas se autodenominaram indígenas e que o crescimento no período 2000/2010 foi de 

84 mil indígenas, representando 11,4%, não sendo tão expressivo quanto o verificado no 

período anterior, de 1991/2000, 440 mil indígenas, aproximadamente 150%. As Regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentaram crescimento no percentual populacional dos 

autodenominados indígenas, enquanto as Regiões Sudeste e Sul, tiveram redução respectiva 

de 39,2% e 11,6% (IBGE,2012). 

Segundo Gondim (2008), é nos territórios que se configuram as ações humanas 

historicamente determinadas. A produção e reprodução da vida/saúde ocorrem por meio de 

componentes fixos e das ideias, ou seja, os territórios são singulares e relacionais. Identificar-

se ou não como indígenas, deve-se as suas diversidades étnicas, as relações de poder e o 

discurso sobre seu modo de vida que estão configurados localmente e na relação com a 

sociedade do entorno. 

A UBSF – Unidade Básica de Saúde da Família Aquino Dias Bezerra – Vida Nova, 

foi criada através do Decreto n. 11.157, de 25 de março de 2010, publicado no Diário Oficial 

de Campo Grande (DIOGRANDE) n. 3.000, de 26 de março de 2010, iniciando suas 

atividades no dia 09 de agosto desse mesmo ano, com a implantação de três Equipes da 

Estratégia de Saúde da Família. (CAMPO GRANDE, 2010) 

Observamos que, de modo geral, as equipes de saúde têm sua atuação voltada para o 

que consideram importante ou com o que melhor se identificam, atendendo as demandas do 

Distrito Sanitário, em cumprimento ao que vem do órgão central, não considerando, na 

maioria das vezes, as peculiaridades locais, que deveriam ser estabelecidas através do 

reconhecimento das diferentes riquezas étnico-raciais do território por parte das equipes das 

Unidades de Saúde. A definição de metas definidas e pactuadas em diversas instâncias do 

SUS impõe também aos trabalhadores e gestores locais uma intensidade do trabalho que, na 

maioria das vezes é de cumprimento quantitativo dessas metas, sem considerar a essência dos 

territórios em que estão inseridos. 

O presente artigo objetiva apresentar o mapeamento da presença indígena e suas 

diversidades na UBSF, a partir dos registros do SIAB – Sistema de Informação da Atenção 

Básica, Ficha A de cadastramento das famílias pelo ACS e Sistema Hygia, bem como de 

outras fontes de dados existentes na comunidade. 

A proposta ministerial de se implantar Equipes da Estratégia de Saúde da Família, 

como Política para a Atenção Básica no Brasil objetiva melhorar o acesso e a qualidade da 

assistência prestada à população, sem ainda ter colocado como estratégica a sensibilização 
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necessária para o conhecimento das diversidades presentes no território da Unidade de Saúde. 

Se de um lado, isso pode ser considerado um desrespeito aos princípios do Sistema e aos 

grupos diversos culturalmente, por outro lado, há uma perda significativa dos conhecimentos 

tradicionais que poderiam incidir de forma positiva tanto na formação dos trabalhadores em 

saúde quanto nos indicadores e resolutividade da atenção, posto que há diversidades 

significativas nas realidades que são desconsideradas pelo Sistema. 

 A criação do subsistema de atenção a saúde indígena pela lei numero 9836/99 não 

significou atenção específica aos indígenas que estão em áreas urbanas, pois se destina à 

atenção primária àqueles que vivem em territórios demarcados, ou seja, não considera a 

vivência urbana como integrante do subsistema. Mesmo sendo integrante do SUS, não há um 

relacionamento sistemático entre as REMUS e o Subsistema Indígena, de forma que a dupla 

invisibilidade dos indígenas urbanos (o SUS não os vê como indígenas e o Subsistema não vê 

os indígenas urbanos) corrobora para a não prestação de serviços com equidade (BRASIL, 

1999). 

Registre-se que a implementação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, 

articulado com o SUS, baseado na atenção integral, considerando os aspectos epidemiológicos 

e as especificidades culturais dos povos indígenas, é um dos objetivos estratégicos do Sistema 

de Saúde Brasileiro, sendo uma das prioridades elencadas no PESS – Pesquisas Estratégicas 

para o Sistema de Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

Este artigo, desta forma, cumpre diferentes necessidades de desvelamento da 

realidade em saúde no que se refere aos princípios do SUS, à gestão e à permanente vigilância 

sobre a garantia dos direitos dos usuários. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS   

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva, que utiliza os bancos de dados do 

SIAB, Ficha A de Cadastro das Famílias do Agente Comunitário de Saúde, Sistema Hygia e 

IBGE. Como sujeito da pesquisa foi definido a população residente na abrangência da UBSF 

Aquino Dias Bezerra – Vida Nova, de aproximadamente 10.716 pessoas, bem como de outras 

organizações existentes na comunidade. 

Os dados foram coletados exclusivamente para a realização da pesquisa e foram 

organizados de acordo com as fontes de dados existentes. A análise dos dados foi realizada a 

partir dos estudos pré-existentes sobre a realidade étnico-racial e os impactos da diversidade 

na cultura e qualidade da saúde da população. 
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Por não conter no SIAB e Ficha A de Cadastro das Famílias do ACS os registros da 

diversidade étnico-racial, por não haver campo específico para essa informação, a pesquisa 

ateve-se aos registros suplementares realizados pelos ACS, na própria Ficha A, sobre a 

presença de povos indígenas no território da  UBSF Aquino Dias Bezerra – Vida Nova, posto 

que é do cotidiano desta Unidade a convivência com a Aldeia Urbana Água Bonita, inclusive 

compondo o conselho local de saúde. Foram encontrados dados também de um projeto 

desenvolvido pelo Instituto Brasileiro pró-Sociedade Saudável – IBISS|CO, desenvolvido 

com jovens, cujo relatório consta o mapeamento realizado pelos próprios indígenas. 

O projeto de pesquisa, que orientou este trabalho, foi submetido ao Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) de acordo com 

as regras da resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), sendo aprovado pelo 

parecer consubstanciado n. 9107, protocolo CAAE n. 01705412.2.0000.0021 em 29 de março 

de 2012. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com relação aos dados do Sistema Hygia, onde um dos quesitos é a raça, informação 

esta de fundamental importância para o levantamento das diversidades étnicas e raciais do 

território, não foi possível acessá-los, devido a SESAU não ter a permissão de realizar o 

cruzamento de dados do Sistema. 

Diante da preocupação de um mapeamento étnico-racial do território, foi realizada a 

busca das informações junto ao DSEI - Distrito Sanitário Especial Indígena de Campo 

Grande, que compõe a organização do Subsistema de Saúde Indígena do Sistema Único de 

Saúde, que objetiva assegurar o acesso às ações de saúde e reconhecer as diversidades étnico-

culturais, direitos sociais e territoriais dessa população. De acordo com informações dos 

técnicos do DSEI, estão iniciando o mapeamento nas Aldeias Indígenas, que estarão 

adequando as informações do SIAB, adaptando para a realidade da Saúde Indígena. O DSEI 

em Campo Grande não possui registros oficiais, uma vez que o município possuía o Pólo 

Indígena, mas não tinha, em seu quadro de recursos humanos, profissionais especificamente 

os enfermeiros, para supervisionar o trabalho dos ACSI e, por isso, o cadastro dos indígenas 

urbanos não é realizado.  

A partir da busca das informações contidas nos registros do SIAB e Ficha A de 

Cadastro das Famílias dos ACS, identificamos que não consta nesses instrumentos qualquer 

informação referente à raça e etnia das famílias, uma vez que a Ficha A não possui campo 

para esse registro. Com isso, o Agente Comunitário de Saúde não tem a obrigatoriedade de 



 6 

levantar e conhecer as diversidades étnico-raciais presentes na sua microárea, que compõe o 

território da Unidade de Saúde.   

Nas Unidades de Saúde que contemplam a Estratégia de Saúde da Família (ESF), as 

micro-áreas são configuradas limitando-se a 650 pessoas e a média de ACS por equipe é de 

08. O município considera a orientação do Ministério da Saúde ao implantar as equipes da 

ESF, observando o número de até 4000 habitantes por Equipe. No mapa de abrangência de 

cada Unidade de Saúde são demarcadas as micro-áreas através do geoprocessamento. Na 

UBSF em estudo, há dezoito micro-áreas, sendo que em duas delas, há uma nominação 

específica referente a povos indígenas. Isso significa que há povos indígenas em diferentes 

micro-áreas sem que a política pública de saúde  faça o reconhecimento da sua existência. 

Como afirma Scandola (2006, p.3), os povos indígenas estão em diferentes locais com 

diversidade de organizações, ou seja, “são cidadãos que vivem em diferentes territórios, cuja 

marca não é apenas o espaço geográfico, mas os significados presentes em cada espaço. É o 

direito de estar, ir e vir em espaços que lhes conferem significações”. 

Especificamente sobre as micro-áreas Aldeia Urbana Água Bonita e Residencial 

Tarsila do Amaral, as mesmas são reconhecidas pelos ACS como presença importante de 

indígenas, pois além de registros na Unidade, também participam do conselho local de saúde. 

A Aldeia Urbana é fartamente citada pelos poderes públicos, inclusive no Conselho Municipal 

de Política Indígena e também faz parte de roteiros turísticos e ações de cultura. Já o 

Residencial Tarsila do Amaral, localizada ao lado da Aldeia Urbana, foi construído em local 

anteriormente ocupado por um acampamento indígena, sendo que estes, em alguns casos, 

moram no conjunto habitacional. Assim, é comum a identificação por moradores e lideranças 

como sendo o conjunto Tarsila do Amaral também uma aldeia urbana. 

Verificou-se nas Fichas A preenchidas pelos ACS que aqueles lotados nas duas 

micro-áreas, a iniciativa de anotar, mesmo não sendo exigidos, dados referentes à presença e 

famílias indígenas, com informação da etnia daqueles que se autodeterminam. Esta iniciativa 

de anotação para além dos dados pedidos, mesmo que não seja uma ação com planejamento 

de estratégias de intervenção, permite ter dados iniciais sobre a presença de povos indígenas 

no território. 

Realizamos a partir dessas informações o levantamento da população dessas duas 

microáreas, identificando sexo e idade, bem como a etnia declarada por algumas famílias 

indígenas residentes nas Aldeias Urbanas desse território, conforme é possível verificar na 

Tabela 1, abaixo: 
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Tabela 1 - Distribuição por sexo e idade das famílias residentes nas Aldeias Urbanas Água 

Bonita e Tarsila do Amaral 

Sexo Feminino Sexo Masculino 

Idade Total Idade  Total 

0 a < 1 ano 08 0 a < 1 ano 08 

1 a 2 anos 12 1 a 2 anos 17  

2 a 6 anos 38 2 a 6 anos 54 

7 a 10 anos 27 7 a 10 anos 31 

11 a 14 anos 28 11 a 14 anos 26 

15 a 19 anos  40 15 a 19 anos  38 

> 20 anos 173 > 20 anos 170 

> 60 anos 16 > 60 anos 13 

TOTAL 342 TOTAL 357 

Fonte: Ficha A de Cadastro das Famílias dos ACS da UBSF Aquino Dias Bezerra – Vida Nova, com 

registro identificando indígenas. 

 

Um dado que chama à atenção é o total de idosos que vivem nessas Aldeias Urbanas, 

totalizando 29, ou seja, somente 4% da população estudada. Uma observação importante que 

é de fala corrente entre os ACS é a movimentação permanente entre a Aldeia Urbana e as 

aldeias de origem das famílias, ou seja, o território indígena urbano pode também se constituir 

como pertencente ao território demarcado de onde vão e vem aquelas pessoas que este estudo 

considerou como moradoras do território da UBSF Aquino Bezerra. 

Foram avaliadas as Fichas A do cadastro de 150 famílias residentes, com 699 

pessoas na Aldeia Urbana Água Bonita e Residencial Tarsila do Amaral, dessas foi possível 

identificar o registro de povos indígenas em 31 famílias, sendo 24 Terena, com 112 pessoas, 

06 Guarani com 33 pessoas, 01 Kadwéu com 04 pessoas. 

No entanto, segundo dados de um projeto desenvolvido com jovens dessas 

comunidades,  

“o cacique da Aldeia Urbana Água Bonita, informou que vivem nessa Aldeia um 

total de 88 (oitenta e oito) famílias e no Residencial Tarsila do Amaral 83 (oitenta e 

três) famílias, perfazendo um quantitativo de 171 (cento e setenta e uma) famílias 

residentes nessas comunidades. Algumas famílias são numerosas, devido ao fato dos 

filhos mesmo depois de constituírem suas próprias famílias permanecerem morando 

com os pais.” (IBISS-CO, 2012). 
 

 Os dois dados sobre o número de famílias existentes, embora possa parecer uma 

inconsistência sobre o conhecimento da realidade são, na verdade, duas fontes de dados que 

olham a mesma realidade sobre prismas diversos. Enquanto o SUS trabalha com o registro 
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formal e realizado por trabalhadores não indígenas, portanto ainda com conhecimento e 

sensibilidade para a questão aquém das necessidades, o cacique tem seus dados a partir do 

trabalho que realiza como liderança, ou seja, conhecendo cada família, suas composições, 

suas idas e vindas. Percebe-se que o mesmo trata o número de presença na comunidade a 

partir das famílias e não das pessoas individualmente. 

 De acordo com o IBGE (2012) as alterações nas composições da raça e cor 

verificadas de 1991 para 2000 são reflexo do crescimento do número de pessoas que, no 

Censo Demográfico 1991, se autodenominaram como de outras categorias e, em 2000, 

passaram a se identificar como indígenas. A tendência à crescente afirmação da identidade 

cultural e territorial da população indígena e o processo histórico de ocupação 

socioeconômica do Brasil resulta na distribuição espacial dessa população. No último período 

intercensitário, 2000/2010, a população indígena residente nas Capitais apresentou perda 

populacional em todas as Grandes Regiões, contudo, em alguns, o crescimento foi expressivo, 

como em Boa Vista (Roraima) e Campo Grande (Mato Grosso do Sul). 

Segundo Lamarca e Vettore (2012), o termo raça não é entendido por todas as 

pessoas da mesma forma e sua definição depende do motivo da avaliação. Pertencer ou não a 

um grupo racial varia de acordo com o momento e a região em que vive e com os interesses 

políticos e culturais para a classificação em determinado grupo. Porém, não ocorre somente 

quando o indivíduo é classificado por outro, mas também quando declara a sua raça / etnia.         

Para a caracterização da população e identificação de seus problemas de saúde, bem 

como para avaliação do impacto dos serviços sobre os níveis de saúde dessa população, é 

essencial o reconhecimento do território por parte da Equipe de Saúde, Barcellos et al, 2002, 

define como sendo o território resultado de uma acumulação de situações históricas, 

ambientais e sociais que promovem condições particulares para a produção de doenças e/ou 

saúde. 

O espaço-território, muito além de um simples recorte político-administrativo do 

sistema de saúde, é o lugar onde se verifica a interação da população com os serviços no 

âmbito local. É caracterizado por uma população específica, com problemas e necessidades de 

saúde determinados, os quais para sua resolução devem ser compreendidos e visualizados 

espacialmente e com seus significados por profissionais e gestores dos serviços de saúde. Esse 

território apresenta, portanto, muito mais que uma extensão geométrica, também um perfil 

demográfico, epidemiológico, administrativo, tecnológico, político, social e cultural que o 

caracteriza e se expressa num território em permanente construção (MENDES, 1993; 

BARCELOS e ROJAS, 2004). 
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O levantamento feito pelo IBISS/CO – Instituto Brasileiro Pró-Sociedade Saudável/ 

Centro-Oeste, por meio do Projeto Mita Porã (2012), registra que a Aldeia Urbana Água 

Bonita foi o segundo loteamento destinado a povos indígenas construído em Campo Grande, 

possui 60 casas de alvenaria dispostas em círculos, decoradas com grafismo dos povos 

indígenas do Estado. De um total de 50 entrevistados, representantes de 50 famílias, 86% 

afirmam ser da etnia Terena, 10% da etnia Guarani, 2% Kadwéu e 2% Guató. Comparando o 

levantamento feito através das Fichas A das ACS, observamos que os percentuais estão muito 

próximos, sendo possível então afirmar que em torno de 80% dos indígenas residentes na 

região pertencem à etnia Terena, em seguida em menor percentual, de 10 a 20%, pertencem à 

etnia Guarani e um pequeno percentual às demais etnias Kadwéu e Guató.  

Dentre os 50 entrevistados pelos jovens 78%, um total de 39 nasceu na Aldeia 

Urbana Água Bonita e a reconhecem como sua Aldeia de origem, ou seja, muito embora as 

famílias mantenham outros territórios de referência cultural, é na aldeia urbana que estão 

construindo sua história. Também este dado revela que a esta aldeia existente deste o início 

dos anos 2000, embora seja reconhecida pelos próprios indígenas como referência de moradia 

e de cultura, ainda não foi reconhecida com a diversidade cultural importante para o SUS. 

Questionados sobre como avaliam o atendimento de saúde, 68% afirmaram ser ruim 

o atendimento ao indígena, 28% consideraram bom e 4% avaliaram como ótimo o 

atendimento de saúde à comunidade. No Encontro de Jovens Indígenas: “Sujeitos da história e 

não apenas fonte de pesquisa”, realizado pelos jovens das Aldeias Marçal de Souza, Água 

Bonita e Darci Ribeiro, se referiram ao Sistema de Saúde como sendo fonte de preconceito e 

discriminação quando são indígenas que chegam nas unidades de saúde, à falta de uma 

unidade de saúde que considere a cultura e a forma de cuidar da saúde de cada povo, ou seja, 

Guarani, Terena, Kadwéu, Guató e ainda que o Subsistema de Saúde Indígena não considera 

aqueles que vivem na cidade. Também a língua foi considerada um ponto de dificuldade para 

a relação com a unidade de saúde, pois não tem tradutores e muitos problemas de saúde, para 

os mais velhos, não são compreensíveis no português. (informação verbal).  

Quanto à estrutura da aldeia de asfalto, saneamento básico e iluminação pública, 

54% consideram ruim, 42% avaliaram como bom e 4% como ótimo. Referente às atividades 

realizadas que objetivam a preservação e o reavivamento da cultura indígena na comunidade 

Água Bonita, 48% avaliaram como ruim, 41% bom e 11% avaliaram como ótimo a atuação 

cultural. Na apresentação dos resultados do levantamento realizado pelos adolescentes 

indígenas das aldeias urbanas envolvidas no Projeto, uma das adolescentes referiu que “não é 

o asfalto que vai mudar minha cultura, minha cultura está dento de mim”. Nesse sentido, 
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observa-se há uma discussão permanente entre a busca pelo acesso às Políticas Públicas, 

como direito, e a manutenção e reavivamento da cultura. No espaço urbano, este conflito faz-

se no cotidiano, posto que as diferentes políticas públicas estão em permanente interferência 

cultural, podendo ou não considerar a riqueza da diversidade e considerá-la no seu trabalho.  

Os dados obtidos no SUS denotam a fragilidade deste Sistema no registro da 

equidade étnico-racial, ou seja, conhecimento da realidade ocorre a partir dos próprios 

indígenas e de organizações que estão envolvidas com eles. 

4 CONCLUSÃO 

Na UBSF Aquino Dias Bezerra há uma forte presença de povos indígenas, 

especialmente nas duas micro-áreas da Aldeia Urbana Água Bonita e Residencial Tarsila do 

Amaral, que frequentemente também as chamadas de Aldeias. 

A iniciativa dos ACS lotados nas duas micro-áreas de anotar os dados referentes à 

presença de famílias indígenas, com informação da etnia daqueles que se autodeterminam, 

mostra a sensibilidade existente para a diversidade étnico-racial dos trabalhadores em saúde 

que estão nas comunidades. No entanto, isso não tem significado atuação com equidade ou 

mesmo planejamento das ações e estratégias de intervenção.  

O levantamento demonstra que, as etnias presentes nessas duas micro-áreas são 

terena, guarani, kadwéu e guató, sendo encontradas também famílias que não se 

autodeterminam quanto à etnia. 

Há um desencontro entre o Subsistema de Saúde Indígena e o SUS na organização 

municipal, pois apesar do Ministério da Saúde ter assumido a responsabilidade em 1999 pela 

estruturação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, a efetivação dessa proposta junto às 

Aldeias Urbanas ainda não é um fato concreto, não havendo interação entre o DSEI e a 

Secretaria Municipal de Saúde  

A baixa presença de idosos precisa ser melhor estudada pois, inicialmente, indica que 

há uma movimentação permanente entre a Aldeia Urbana e as aldeias de origem das famílias. 

Isso pode significar que o território indígena urbano pode também se constituir como 

pertencente ao território demarcado de onde vão e vem aquelas pessoas que este estudo 

considerou como moradoras do território da UBSF Aquino Dias Bezerra – Vida Nova. 

É possível identificar a falta de registros e informações na Secretaria Municipal de 

Saúde referente aos dados sobre a composição étnico-racial da população assistida pela UBSF 

Aquino Dias Bezerra – Vida Nova, bem como pelas demais Unidades e Serviços de Saúde da 

REMUS. Apesar do Ministério da Saúde estabelecer uma Política Nacional de Atenção à 
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Saúde Indígena, muitas das ações propostas ainda não estão efetivadas, considerando que não 

existem equipes nos serviços de saúde da REMUS qualificadas para atender as 

especificidades culturais dos povos indígenas, sendo estes atendidos sem que sejam 

considerados seus costumes e crenças. Muitas vezes, são alvo de críticas por pessoas que não 

entendem e não conhecem a riqueza dessas diversidades culturais.  

 No cadastro dos pacientes no Sistema Hygia (prontuário da SESAU) um dos 

quesitos é a raça, no entanto, tal informação é feita pelos trabalhadores em saúde que atendem 

nas recepções das Unidades de Saúde, sem muito preparo, ou seja, não questionam os 

usuários, não promovem a autodeterminação e acabam por definir pelo que observam, 

acreditam ser, ou, como ocorre na maioria das vezes inserem o código 99, ou seja “sem 

informação”. A ausência do dado inviabiliza um levantamento dessa diversidade, presente no 

município, dos usuários que procuram assistência através da Rede Municipal de Saúde 

(REMUS). 

Assim, o estudo realizado aponta para a necessidade da implementação no âmbito da 

SESAU de registros em cada Unidade de Saúde da Atenção Básica, do mapeamento étnico-

racial das famílias de suas respectivas abrangências, possibilitando dessa forma o 

conhecimento do território por parte dos profissionais que atuam e são responsáveis pela 

assistência prestada à população ali residente.  

Aponta ainda, a necessidade de desenvolver processos de educação permanente para 

os trabalhadores, objetivando que estes recebam a formação adequada para a atuação junto 

aos diversos grupos populacionais existentes no território, sobretudo como colocarem-se 

diante da valorização da autodeterminação e da participação dos povos indígenas no cuidado 

em saúde. 

Sugerimos que o Ministério da Saúde insira no SIAB e Ficha A de cadastramento das 

famílias pelos ACS a informação referente à raça, para que possamos ter essa informação de 

forma fidedigna, ou mais próxima da realidade do território, uma vez que o ACS deve realizar 

uma visita/ mês por família. 

É essencial o reconhecimento da presença de povos indígenas no território da 

Unidade de Saúde, não como um problema de demanda, da atenção a ser prestada, mas sim 

na riqueza da diversidade étnica e cultural desses povos, que não tem seu território somente 

naquele circunscrito pela Unidade Básica de Saúde, mas também naqueles de origem de suas 

famílias.  
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