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Resumo: Este relato de experiência objetiva descrever a vivência docente em enfermagem na 

assistência a crianças de etnia Boé-Boróro, residentes em uma aldeia no Município de 

Rondonópolis ao Sul do Estado de Mato Grosso. O contato com as crianças foi em ambiente 

hospitalar, permitindo refletir a necessidade de conhecer a cultura para atender suas demandas 

de saúde respeitando seus saberes e práticas. 
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INTRODUÇÃO 

 

A assistência à criança no Brasil é pautada por políticas públicas que visam a Atenção 

Integral a Saúde, estas políticas têm como eixo norteador a Atenção Primária a Saúde 

buscando fugir do modelo hospitalocêntrico e trazendo para  discussão o conceito ampliado 

de saúde, formulado na VIII Conferência Nacional de Saúde em 1986. Nesta a saúde é 

determinada por um conjunto de fatores que se interligam sendo eles a alimentação, 

habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, 

acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde¹.  

No ano de 1980 ocorreu a Primeira Cúpula Mundial em Favor a Infância onde foram 

estabelecidas prioridades para a redução da morbidade e mortalidade materno-infantil até o 

ano de 2000, dentre as ações foram imprescindíveis a melhoria ao acesso e a qualidade dos 

serviços de saúde no âmbito da prevenção e promoção de saúde¹.  

Em 2006 com a finalidade de consolidar a implantação do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é lançado o Pacto pela Saúde e dentro deste o Pacto pela Vida que em relação à Saúde 

da Criança tinha como objetivos e metas reduzir a mortalidade infantil em 5%; diminuir em 

50% os óbitos por doenças diarreicas e 20% por pneumonias; criar comitês de vigilância do 

óbito em 80% dos municípios com população acima de 80.000 habitantes e apoiar a 



elaboração de propostas de intervenção para a qualificação da atenção às doenças 

prevalentes¹.  

Para atender as necessidades de saúde de crianças ou adultos a Atenção Básica orienta-

se pelos princípios do SUS: universalidade, acessibilidade, coordenação do cuidado, vínculo, 

integralidade, responsabilidade, humanização, equidade e participação social. Considerando o 

sujeito em sua singularidade, complexidade, integralidade, sempre com base em sua inserção 

sociocultural.  

Nesta perspectiva estão inseridos os povos indígenas através da Política Nacional de 

Atenção à Saúde dos Povos Indígenas que integra a Política Nacional de Saúde, 

compatibilizando as determinações das Leis Orgânicas da Saúde com as da Constituição 

Federal, que reconhecem aos povos indígenas suas especificidades étnicas e culturais e seus 

direitos territoriais².  

A Atenção a Saúde da Criança Indígena está inserida dentro da Política Nacional de 

Atenção a Saúde dos Povos Indígenas. Compreender o processo de saúde-doença sob o olhar 

indígena é fundamental para que possamos nos aproximar de sua realidade³.  

Nos cursos de formação para atuação na área da saúde há a inserção de disciplinas das 

ciências humanas, mas a carga horária que é disponibilizada ao longo da formação é 

considerada pequena diante da importância de disciplinas como antropologia e sociologia.  

Neste trabalho temos como objetivo apresentar o caminhar e inquietações despertadas 

em nossa prática docente na disciplina de Enfermagem em Saúde da Criança e Adolescente, 

durante o atendimento a crianças e adolescentes indígenas. 

 

 

O CAMINHAR 

 

Nossa formação não foi diferente de outras, apesar de sermos egressos de uma região 

onde o atendimento a população indígena é presente no dia a dia dos hospitais e Unidades 

Básicas de Saúde, em nossa formação ouvíamos falar de estudantes indígenas e de 

atendimento a indígenas, mas tudo era muito distante, não havia discussões.  

Após dez anos de formação já atuando como docente deparamo-nos com uma nova 

realidade, os estudantes indígenas inseridos na Universidade, mas ainda não havia dentro dos 

cursos de saúde uma aproximação de sua cultura, troca de saberes e sim à imposição do 

modelo posto, a dificuldade encontrada com a língua, escrita e preconceitos.  



Fomos para as aulas de campo hospitalar e no primeiro dia tínhamos duas crianças 

indígenas, uma prematura e a outra com desnutrição e pneumonia. O acompanhante da 

criança prematura era o tio, este compreendia melhor o português e os cuidados prestados, já a 

criança com desnutrição era acompanhada pela mãe, que compreendia muito pouco e 

português e estava muito nervosa, desconfiada. Os desafios estavam postos.  

O atendimento foi realizado, as crianças tiveram alta hospitalar, foram encaminhadas 

para a Casa de Saúde Indígena (CASAI), e de lá para as aldeias de origem. Mas os 

questionamentos ficaram. Será que prestamos o atendimento necessário? Será que 

respeitamos suas crenças? Será que o atendimento prestado foi o que eles realmente 

precisavam? Se uma das aldeias fica a 40 km da cidade e tem serviço de saúde na aldeia, 

como podemos receber crianças com desnutrição? 

Como é estrutura e a organização do serviço de Saúde dentro da aldeia? Como atuar 

na formação de profissionais de saúde que atenderão a população indígena, se nós docentes 

não conhecemos a realidade e não compreendemos a cultura? São tantos os questionamentos 

Buscamos conversar com colegas de outros cursos dentro do nosso Campus tentando 

identificar pares que pudessem nos ajudar a compreender um universo tão próximo e tão 

distinto do nosso.  

E este momento de conhecer o modo de vida, cultura e saúde chegou através de um 

convite para participar de uma aula de campo do Curso de História. Fomos. E nos deparamos 

com a miséria, a pobreza, condições de saúde precárias, falta de alimento, alcoolismo, entre 

outros problemas.  

Em contrapartida encontramos crianças livres, que corriam, davam risadas, subiam em 

árvores, refrescavam-se nos rios, toda a aldeia era o quintal da casa deles. Crianças que nos 

abraçavam de forma espontânea, que nos olhavam de forma curiosa e para nossa surpresa a 

mãe da criança desnutrida nos reconhece e no ímpeto de contentamento ergue a criança nos 

braços em direção ao céu mostrando que o filho estava bem de saúde, nos abraça em forma de 

gratidão e junto a nós permanece durante todo o dia.  

Gratidão? Quem é que deve ser grato nesta história?  

A partir deste momento os laços com os moradores da aldeia foram se estreitando e 

introduzimos dentro do cronograma da disciplina atividades a serem desenvolvidas dentro da 

aldeia. As atividades constituíam basicamente em avaliação de saúde de crianças que a 

técnica de saúde indígena nos apontava, visitávamos puérperas e recém-nascidos e atividades 

de educação em saúde.  



Antes de irmos para a atividade na aldeia tínhamos uma roda de conversas com 

professor de antropologia que nos explicava a organização política e social da aldeia, cultura, 

saúde, alimentação e educação formal entre outros temas que surgiam.  

As nossas idas sempre foram avaliadas positivamente pela comunidade e por 

acadêmicos, mas ainda nos questionamos o que mais podemos fazer por aquelas crianças. 

Será que a educação em saúde que é pautado pelo que é bom para o não índio também se 

aplica para o indígena? 

Como podemos ajuda-los a retomar o empoderamento sobre seus corpos e sua saúde? 

 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Pensar na criança é pensar em condições de vida digna para seu crescimento e 

desenvolvimento. E essas condições perpassam pelo direito a saúde, garantido em nossa 

Constituição Federal como dever do Estado e direito do cidadão. Assim, acreditamos que 

todos devem ter acesso a saúde, dignidade, respeito às diferenças e prioridade diante da 

situação de vulnerabilidade social.  

Esperamos que estas inquietações possam despertar discussões que provocarão um 

olhar mais acurado para esta parcela da população brasileira com ações efetivas. 
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