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Resumo 

 

Objetivo: Fazer uma reflexão crítica, a partir de um olhar curioso e interessado para 

o serviço especializado em saúde indígena de média e alta complexidade prestado 

pela Universidade Federal de São Paulo, analisando o atendimento prestado sob a 

perspectiva da competência cultural e suas repercussões no acolhimento e itinerário 

terapêutico dos usuários desse serviço. Métodos: Trata-se de um relato de 

experiência partindo de um estudo exploratório e observação participante do cotidiano 

profissional de enfermeiras em um serviço de saúde de média e alta complexidade 

especializado em saúde indígena. A experiência teve como plano de fundo um estágio 

extracurricular optativo e voluntário. Resultados: As observações revelaram que os 

processos de trabalho do ambulatório estão alinhados com as expectativas da maioria 

das pessoas que buscam atendimento no serviço e que são baseados em laços 

afetivos e de respeito mútuo entre as partes envolvidas. Como os atendimentos do 

serviço estão conectados com outros atendimentos extra-ambulatório do índio, nem 

sempre as interações fora do Ambulatório contavam com a atenção e prática 

condizente com competência cultural necessárias. Foi possível compreender que, 

além de coordenar o cuidado dos usuários do serviço de atenção aos indígenas, as 

enfermeiras do setor articulam esse cuidado com diversos fatores tangentes à (e além 

da) saúde, e atuam como líderes ao articular a equipe, profissões, profissionais e 

pacientes. A formação por uma experiência fora do currículo foi crucial para 

estabelecer valores sólidos de futura enfermeira socialmente justa e responsável. 

Conclusão: o Ambulatório do Índio é um serviço que atua em consonância com a 

competência cultural, mas, apesar disso, ainda existem barreiras a serem vencidas 

fora do serviço para o alcance de uma assistência completamente justa e 

emancipatória. E que expandir o ensino aprendizagem em enfermagem é muito 

potencializador para a formação de enfermeiras comprometidas com a justiça social 

e com as distintas realidades e necessidades das populações indígenas presentes em 

território brasileiro. 

 

Palavras-chave: Saúde indígena, enfermagem, acolhimento, competência cultural, 

serviços de saúde, formação em saúde  
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Abstract 

 

Objective: To make a critical reflection from a curious and interested look at a health 

service of medium and high complexity specialized in indigenous people provided by 

the Universidade Federal de São Paulo when analyzing the care provided from the 

perspective of cultural competence and its repercussions on the user embracement 

and therapeutic itinerary of this service's users. Methods: This is an experience report 

based on an exploratory study and participant observation of the nurse’s professional 

routine in a health service of medium and high complexity specialized in indigenous 

people. The experience had as background an optional and voluntary extracurricular 

internship. Results: Observations revealed that the outpatient work processes are 

aligned with the expectations of most people who seek care in the service and that 

they are based on affective ties and mutual respect between the parties involved. As 

the services provided by the clinic relate to other extra-outpatient care services, the 

interactions outside the clinic did not always have the attention and practice consistent 

with the necessary cultural competence. It was possible to understand that in addition 

to coordinating the care of indigenous of the service the nurses in the sector articulate 

this care with several factors tangent to (and beyond) health and act as leaders by 

articulating the team, professions, professionals, and patients. Training through an 

experience outside the curriculum was crucial to establish solid values of a future 

socially just and responsible nurse. Conclusion: The Indigenous Outpatient Clinic is 

a service that operates in line with cultural competence but despite this there are still 

barriers to be overcome outside the service in order to achieve a completely fair and 

emancipatory assistance. And that expanding teaching and learning in nursing 

education is very potentiating for the training of future nurses committed to social 

justice and to the different realities and needs of indigenous populations present in 

Brazil.  

 

Keywords: Indigenous health, nursing, user embracement, cultural competence, 

health services, health education 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A inexistência de medidas de reparação histórica e resolução efetiva das 

iniquidades sociais oriundas de séculos de exploração, devastação e marginalização 

dos povos indígenas no Brasil acarretam complexos cenários de conflitos salutares, 

políticos, econômicos e socioculturais. Como, por exemplo, a diminuição drástica dos 

espaços de cultivo e produção de alimentos e produtos de subsistência, redução das 

caças, o comprometimento da água e do solo por agrotóxicos, garimpo e mineração, 

baixas condições de saneamento e o aumento do número de pessoas e populações 

indígenas vivendo em regiões urbanas (Brasil, 2009).  

É notório, portanto, que essa realidade perversa interfere diretamente na 

saúde, bem-estar, segurança alimentar e nutricional e organização social das etnias 

originárias. Tais mudanças, por sua vez, contribuem expressivamente para a transição 

epidemiológica que esses povos estão passando. As doenças crônicas não 

transmissíveis e alterações metabólicas importantes têm se apresentado como fator 

decisivo de saúde nos contextos de experiência indígena mais recentes. A literatura 

aponta para expansão do consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas lícitas e 

ilícitas; depressão, ansiedade; diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, 

cardiopatias; alterações genéticas; contaminação por produtos nocivos oriundos das 

plantações com uso de agrotóxicos, dentre outros (Brasil, 2009; Coimbra Jr CEA, 

Santos RV, Escobar AL, 2003). Por outro lado, a doença infecciosa transmitida pelo 

Novo Coronavírus (COVID-19) tem acometido milhares de indígenas, sendo mais de 

75 mil casos e 1324 mortes confirmadas de 162 povos afetados até o momento (APIBI, 

2022).  

A ausência de medidas de coleta e análise de dados demográficos no Brasil 

nos últimos anos é fruto da negligência persistente prestada pelo atual Governo 

Federal à população brasileira como um todo e, particularmente, às populações 

historicamente invisibilizadas, influenciando diretamente nas respostas necessárias 

para intervir em questões pertinentes à saúde de tais pessoas. Com informações 

sociodemográficas desatualizadas e não condizentes com a realidade, dados 

relacionados aos povos indígenas do Brasil estão baseados em estimativas e 

aproximações, o que evidencia os impactos negativos das (des)ações do Estado para 

responder às necessidades desses povos. Antevê-se que no Brasil vivam mais de 890 
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mil pessoas indígenas oriundas de 305 etnias diferentes, que falam mais de 150 

idiomas e estão inseridas em 726 Terras Indígenas, em ambiente urbano ou no 

ambiente rural, somando 0,5% da população total do Brasil (ISA, 2019).  

Todos os processos deletérios pelos quais os indígenas passam, somados às 

estimativas demográficas reafirmam que seus movimentos em prol da vida e liberdade 

são muito potentes. A resistência indígena e suas lutas por terras e territórios, 

democracia, dignidade e saúde são formas de enfrentarem as violências que sofrem 

de todas as partes (Porto MFS e Rocha D, 2022; Mutis MCS, Gomes MF, Silva VM, 

Cunha MLS, Peiter PC, Cruz MM et al., 2022). À vista disso, esses grupos têm 

reivindicado cada vez mais a necessidade de diferenciação e especialização da 

atenção à sua saúde, que é específica, complexa e diversificada, como afirmado pela 

Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas.  

 

[...]tornando factível e eficaz a aplicação dos princípios e diretrizes da 
descentralização, universalidade, equidade, participação comunitária 
e controle social. Para que esses princípios possam ser efetivados, é 
necessário que a atenção à saúde se dê de forma diferenciada, 
levando-se em consideração as especificidades culturais, 
epidemiológicas e operacionais desses povos (Brasil, 2002). 

 

Anterior a Política Nacional, a fim de responder à crescente demanda de 

atendimentos relacionados aos novos (e antigos) cenários epidemiológicos das 

populações indígenas, o Ambulatório do Índio, localizado no município de São 

Paulo/SP, implementado em 1992 pela Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP) como uma extensão do Hospital São Paulo (HSP), atua como serviço de 

saúde especializado em Saúde Indígena nas esferas das média e alta complexidades 

no âmbito do SUS (Baruzzi, 2007).  

O serviço prestado pelo Ambulatório construiu fluxos próprios e específicos 

dentro da rede de atendimento à saúde indígena, mesclando disponibilidade de 

especialidades, vínculo e apoio, demanda espontânea, acolhimento, prevenção e 

promoção de saúde. Como os usuários do serviço vêm de distintas realidades e 

localidades, as bases para uma assistência qualificada se estruturam na articulação 

entre diferentes esferas do Sistema Único de Saúde (SUS). O Ambulatório é articulado 

com a Casa de Apoio à Saúde Indígena de São Paulo (CASAI-SP), a qual recebe os 

indígenas oriundos de outras regiões do Brasil e atua em forte comunhão também 

com o HSP e as diversas especialidades disponíveis na UNIFESP. A CASAI-SP faz 
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visitas regulares ao Ambulatório para trazer, levar, acompanhar e articular com os 

territórios e familiares os atendimentos de saúde dos indígenas durante sua 

permanência em São Paulo (Brasil, 2007; Projeto Xingu, 2019; Pereira ER, Biruel EP, 

Oliveira LSS e Rodrigues DA, 2014). 

O fluxo de atendimento é definido a partir das referências encaminhadas pelo 

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), de demandas espontâneas e 

de pessoas e parentes que já são usuárias do serviço (Projeto Xingu, 2019; Pereira 

ER, Biruel EP, Oliveira LSS e Rodrigues DA, 2014). Atualmente, o serviço é essencial 

na rede de atenção à saúde indígena, com vínculos fortes estabelecidos com povos 

indígenas e esferas do SasiSUS em todo o país. Além disso, é fundamental no 

espectro da construção de saberes e reflexão acerca do tema, pois é um anexo da 

Universidade reafirmando a importância da extensão universitária para as 

comunidades populacionais do país em suas mais variadas manifestações (Pereira 

ER, Biruel EP, Oliveira LSS e Rodrigues DA, 2014). 

Diante do exposto, o propósito deste trabalho é fazer uma reflexão crítica, a 

partir de um olhar curioso e interessado para o serviço especializado em saúde 

indígena de média e alta complexidade prestado pela UNIFESP em conjunto com o 

HSP, analisando o atendimento prestado sob a perspectiva da competência cultural e 

suas repercussões no acolhimento e itinerário terapêutico dos usuários desse serviço.  
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2. METODOLOGIA 

 

O trabalho trata-se de um relato de experiência direcionado à reflexão crítica a 

partir de um estudo exploratório e observação participante do cotidiano profissional de 

enfermeiras em um serviço de saúde de média e alta complexidade especializado em 

saúde indígena da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS). A experiência teve como plano de fundo um estágio 

extracurricular optativo e voluntário que participei cursando o último ano do 

bacharelado em enfermagem, encontrado por curiosidade, fruto da afinidade com o 

tema e ao perceber que as vivências em saúde indígena na graduação são incipientes 

e muito raras. 

A pesquisa é uma construção que parte da abstração da realidade e é guiada 

pela criatividade. Parecido com fazer uma obra de arte, as reflexões deste relato 

passeiam pelo caminho das possibilidades, não das certezas que se encerram em si 

mesmas (Minayo, 2002). Com o rigor da busca pela qualidade do método científico e 

da busca por contribuir com o povo por subsídios que deixem ainda mais robustas 

suas lutas por emancipação, autonomia e dignidade, o trabalho foi se desenvolvendo 

criteriosamente a partir de conversas e escutas partilhadas com a alteridade e 

embasadas no respeito; com a consciência de sua responsabilidade junto da justiça 

social e compromisso histórico muito bem desenvolvida.  

As dificuldades no desenvolver do estágio tangiam questões relacionadas aos 

horários da carga obrigatória da graduação e os do estágio optativo, a distância do 

local de estágio da casa onde vivo e as poucas atividades que podia fazer como 

estudante em um serviço de saúde completamente diferente daquilo que aprendemos 

na graduação. Como subsídio teórico guia para reflexão e dissertação do relato, 

lançou-se mão da busca de artigos na base de dados lilacs®, bvs® e google scholar®. 

As relações foram feitas entre literatura e análise das repercussões da práxis em 

saúde coletiva e competência cultural (Egry, 2018; Campinha-Bacote, 2002).  

O campo da experiência foi o serviço Ambulatório do Índio, localizado na cidade 

de São Paulo/SP, durante o mês de maio de 2022. Três vezes por semana, às 

segundas, quartas e quintas-feiras, das 14 às 17 horas, acompanhava as enfermeiras 

coordenadoras do serviço de saúde em suas rotinas de trabalho. As profissionais 

proporcionaram momentos de aprendizado prático embasados em uma pedagogia 
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que comunica, escuta e potencializa (Freire, 2019). Minha participação nas atividades 

de enfermagem no ambulatório abrangia, principalmente, a observação e a escuta, 

fosse das pessoas que lá estavam buscando atendimento de saúde, fosse das 

profissionais trabalhadoras do Ambulatório. 

 

2.1. Vivências 

  

As atividades dos estágios por vezes eram programadas, por vezes 

espontâneas; ficavam a critério da demanda dos usuários do serviço ou das atividades 

necessárias para o funcionamento do próprio ambulatório. Eventualmente fazia visitas 

hospitalares; ia aos outros ambulatórios da Universidade agendar consultas ou 

resolver alguma questão específica de algum paciente; caminhava até outros serviços 

de saúde/farmácias para conseguir algum produto específico necessário para 

terapêuticas específicas; estive em encontros e discussões sobre os casos; participei 

de um acolhimento no serviço; estudamos, debatemos e escutamos uns aos outros 

(estudante, funcionários, pacientes, profissionais de saúde). A equipe do serviço é 

composta por diversas categorias profissionais: duas enfermeiras responsáveis pela 

coordenação e articulação dos cuidados e itinerários terapêuticos, uma técnica de 

enfermagem responsável por procedimentos diversos1 e apoio na recepção, uma 

auxiliar administrativa que atua na recepção da unidade e cinco profissionais médicos 

(um pediatra, um cardiologista, dois médicos de família e uma médica que atende 

ginecologia e neurologia). Além dessas categorias com vínculo empregatício 

específico do Ambulatório, outros profissionais vinculados à Universidade e ao Projeto 

Xingu2, ocasionalmente, também aparecem por lá para atender demandas específicas 

dos usuários, como é o caso de uma nutricionista e de um dentista. 

Dentro do espaço do Ambulatório, conversava com as gentes indo e vindo para 

expandir minha percepção sobre as questões indígenas - os indígenas, as 

profissionais, as técnicas da Casa de Apoio à Saúde Indígena São Paulo (CASAI); 

fora do espaço do ambulatório, no HSP e nos outros ambulatórios para 

estabelecimento de vínculos, conversava com os profissionais a fim de ampliar suas 

 
1 Presenciei coletas e encaminhamentos de exames, aferição de sinais vitais (SSVV), reposição de 

materiais e eventuais cuidados higiênicos de enfermagem, como troca de fraldas. 
2  Extensão Universitária da UNIFESP atuante desde 1965. 
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perspectivas no alcance do respeito, escuta, paciência e compreensão; redigi 

anotações e evoluções sobre as visitas e acolhimento realizado. Também fazia 

pesquisas nos computadores acerca do tema e acompanhava as enfermeiras e, às 

vezes, as profissionais da recepção em suas atividades.  

Ao final do período em campo, me foi proposta a atividade de desenvolvimento 

de um trabalho que, de maneira sintética, transmitisse minhas impressões da 

experiência e fosse apresentada para a equipe do ambulatório. Elaborei, portanto, um 

vídeo sobre uma das vivências hospitalares que fiz à uma mulher com complicações 

pós-parto. Nessa visita, presenciei importantes características de um cuidado integral 

e acolhedor, pois as demandas da pessoa foram atendidas para que ela conseguisse 

se alimentar e se sentir mais confortável naquele ambiente hostil e distante de seu 

território, o qual é o hospital. 

Dessa forma, foi estabelecida uma intimidade maior com as questões indígenas 

e houve um despertar para a urgência de reconsiderar ações, julgamentos e 

pensamentos enraizados para colaborar com o fim da violência e discriminação 

cometidas contra esses povos. E, consequentemente, promover a autonomia, 

equidade e integralidade, princípios valorizados e preconizados pelo SUS.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Competência cultural, em consonância com os clássicos pode ser 

caracterizada como o anseio de um profissional por respeitar as pessoas e suas 

formas de sentir, viver e compreender o mundo; de desenvolver uma consciência 

cultural respeitosa que reconhece as necessidades específicas dos diversos e 

distintos coletivos sociais (Campinha-Bacote, 2002; Starfield, 2002). Existe, portanto, 

um movimento que parte do profissional para construir um processo em que ele se 

dedica à expansão dessas habilidades culturais em si, dentro de um contexto 

histórico/cultural/social específico. A pessoa se empenha, constante e 

permanentemente, em trabalhar de maneira adequada e sensível às questões 

pertinente ao outro e como esse outro compreende seu próprio sujeito e corpo, a partir 

do reconhecimento da mudança e diferença contínua das coisas da vida e da 

valorização genuína dos saberes e especialidades dos outros povos (Campinha-

Bacote, 2002; Gouveia EAH, Silva RO e Pessoa BHS, 2019; Barreto, 2021). 

O Ambulatório caracteriza-se por preconizar acolhimentos, exercícios clínicos 

e intervenções em saúde pautadas no respeito intercultural, reconhecendo práticas 

corporais e tratamento próprios de cada indivíduo e comunidade. Além disso, o 

ambulatório coordena o cuidado dos indígenas que precisam visitar outras 

especialidades ambulatoriais ou o Hospital São Paulo (Pereira ER, Biruel EP, Oliveira 

LSS e Rodrigues DA, 2014). O intuito é otimizar o tempo dos usuários no serviço 

especializado, compartilhar o itinerário terapêutico com outros serviços e possibilitar 

um atendimento menos enfadonho, mais confortável e resolutivo. Convém afirmar que 

o Ambulatório também é eficaz por promover atendimentos organizados em rede e 

sustentados pela valorização dos indivíduos e da justiça social (Brasil, 2010).  

O serviço ressignifica as definições de problemas e agravos de saúde, 

ampliando suas noções para além da biomedicina pura; os atendimentos transcendem 

os aspectos organicistas e potencializam a vida e a construção sociocultural e 

econômica dos povos indígenas ao compreenderem e valorizarem que questões 

pertinentes à saúde perpassam por todos os aspectos da vida humana de um 

indivíduo. Por isso é possível reconhecer como ampliada e diferenciada a atuação do 

Ambulatório, pois ele lança mão de uma assistência pautada nos determinantes 

sociais de (e em) saúde (Brasil, 2010).  Para tanto, o serviço conta com uma gama de 
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profissionais empenhados em exercer suas atividades com interesse em (re)conhecer 

a história, angústias, vontades e necessidades dos pacientes; com vontade de 

aprimorar suas habilidades de comunicação, flexibilidade, criatividade e aprendizado 

- pilares da Competência Cultural (Gouveia EAH, Silva RO e Pessoa BHS, 2019).    

As observações revelaram que os processos de trabalho do ambulatório estão 

alinhados com as expectativas da maioria das pessoas que buscam atendimento no 

serviço e mostraram que são baseados em laços afetivos e de respeito mútuo entre 

as partes envolvidas (Fracolli LA e Zoboli ELCP, 2004). Contudo, ainda há a 

necessidade de se aprimorar alguns processos de trabalho para que eles favoreçam 

mais a autonomia dos sujeitos em relação a corresponsabilidade do cuidado, haja 

vista a importância da responsabilização do indivíduo por sua saúde para melhora de 

prognósticos. A relevância dos sujeitos se apoderarem da responsabilidade do 

cuidado com seus corpos e comunidades reside no fato de que ter como meta a 

promoção e prevenção de saúde e não apenas o tratamento de doenças é impulsionar 

a diminuição dos índices das doenças crônicas não transmissíveis e das síndromes 

metabólicas (Freire, 2019; Brasil, 2010).  

Pude perceber que o acolhimento é o ponto de partida de qualquer 

relação/interação traçada entre os profissionais, estudantes e as pessoas que 

frequentam o Ambulatório buscando atendimento, seja na recepção, nos ambientes 

de espera, na Casa de Apoio à Saúde Indígena de São Paulo (CASAI-SP) ou outros 

locais fora do serviço, por telefone, e-mail ou mensagens. Porém, apesar do 

Ambulatório do Índio ser o centro da rede articuladora da Saúde Indígena na UNIFESP 

e no HSP e ainda que receba pessoas de diversas etnias de todo o país, os desafios 

para uma prática genuinamente competente cultural se fizeram presentes em todo o 

percurso do estágio. Como os atendimentos do ambulatório estão conectados com 

outros atendimentos extra-ambulatório do índio, como, por exemplo, o hospitalar no 

HSP, nem sempre as interações fora do Ambulatório contavam com a atenção e 

prática condizente com competência cultural necessárias de prontidão, pois a maioria 

dos serviços de saúde no Brasil não estão preparados para atendimentos 

especializados em saúde indígena. Presenciei pessoas indo embora do hospital ou 

deixando de lado o tratamento por falta de empatia, tato e competência cultural por 

parte dos técnicos de saúde. 

Do outro lado, o acolhimento é notoriamente reconhecido como um importante 

criador de vínculos e potencializador do autocuidado e responsabilização dos usuários 
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em relação à sua saúde e bem-estar; também aumenta a eficácia da assistência 

prestada e, portanto, dos atendimentos e terapêuticas (Gouveia EAH, Silva RO e 

Pessoa BHS, 2019; Fracolli LA e Zoboli ELCP, 2004). Uma das repercussões positivas 

em quem realiza um acolhimento embasado na competência cultural, é a expansão 

da capacidade de compreender como a cultura modela a vida, os gestos e a saúde 

das pessoas. 

Houve um episódio com uma paciente do serviço com um quadro importante 

de fístulas após complicações em seu parto de vinte anos atrás; ela precisou ser 

encaminhada ao HSP para dar continuidade ao tratamento de alta complexidade. A 

mulher tinha severas dificuldades em aderir ao tratamento e se sentir confortável em 

ambiente hospitalar, o qual se apresentava muito hostil, visto que ela não se comunica 

bem em português e não gosta da comida servida no HSP. Foi com acolhimento, 

escuta e tentativa de responder, da melhor forma, suas fragilidades e necessidades, 

que a realidade vivenciada por aquela mulher se transformou: lhe foi permitida a 

permanência de uma acompanhante, uma pessoa intérprete e suas necessidades 

alimentares básicas foram respondidas com oferta de alimentos mais próximos 

daqueles consumidos em seu território. Outras necessidades também foram supridas 

com o tempo, como passeios ao ar livre que possibilitaram uma experiência mais 

próxima das práticas e manifestações de seu cotidiano no território. A partir do 

momento que passaram a responder às suas demandas e compreender que 

proporcionar saúde está além do pensamento estritamente biomédico ocidental, o 

serviço abriu espaço para competência cultural e combateu a opressão dentro do 

sistema de saúde (Gouveia EAH, Silva RO e Pessoa BHS, 2019).  

Ademais, os itinerários terapêuticos construídos pelo sistema de saúde, de 

quando em quando, são enfadonhos. Devido às dificuldades dos usuários com os 

agendamentos de consultas em função da disponibilidade de profissionais 

especializados e demora das listas de espera para realização de procedimentos e 

exames pelo SUS, o tempo de permanência na rede de atendimento de saúde é longa 

e desgasta muito os pacientes que, ocasionalmente, têm de se ausentar de seus 

territórios e comunidades por longos períodos.  

Durante as discussões de reflexão e análise das experiências do estágio, foi 

possível compreender que, além de coordenar o cuidado dos usuários do serviço de 

atenção aos indígenas, as enfermeiras do setor articulam esse cuidado com diversos 

fatores tangentes à (e além da) saúde. Ou seja, ampliam o alcance do processo de 
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enfermagem para campos que transcendem os fatores biomédicos, clínicos e 

assistenciais; dialogam com aspectos socioeconômicos, ambientais, políticos e 

culturais; constroem ligações com os pacientes por atenderem demandas que estão 

além de seus problemas físicos; atuam como líderes ao articular a equipe, profissões, 

profissionais e pacientes. Diversas vezes observei as enfermeiras do ambulatório 

articularem condutas através de orientações e delegações para técnicos de saúde 

sobre as questões indígenas, transporte, comunicação, objetos e eventos. Em outras 

situações, pude participar de articulações intra-hospitalares relacionadas aos povos 

indígenas e suas demandas específicas ou intercederem em situações 

desconfortáveis para alguém em atendimento. A todo o momento as diversas 

profissões estavam em diálogo e a figura mediadora da articulação das demandas e 

necessidades era a figura da enfermagem, afirmando, na prática cotidiana do trabalho, 

a importância da sistematização e coordenação do cuidado realizada pela profissão. 

Todos os casos são discutidos em equipe multiprofissional, com levantamento 

de demandas específicas de cada paciente e sua comunidade para que se possa 

ofertar a assistência de maneira a atender com plenitude as necessidades em saúde 

das pessoas. Os serviços são, horizontalmente, (re)organizados para priorizarem 

aquilo que é mais importante na perspectiva do usuário, subvertendo a lógica 

coercitiva da biomedicina (Fracolli LA e Zoboli ELCP, 2004).  

À vista disso, foi possível perceber os princípios da Teoria da Intervenção 

Prática da Enfermagem em Saúde Coletiva (TIPESC) na prática cotidiana da profissão 

no Ambulatório, pois o processo de trabalho seguia, não de maneira sistematizada, 

alguns dos elementos de Egry '’Captação da realidade objetiva; Interpretação da 

realidade objetiva; Proposta de intervenção na realidade objetiva; Intervenção na 

realidade objetiva e Reinterpretação da realidade objetiva" (Egry, 2018 e Egry, 1996). 

Assim sendo, poder participar dessa experiência expandiu os horizontes de minha 

formação e me estimulou, ainda mais, a fomentar e desenvolver a sensibilidade e o 

respeito para atuar e apreender com e para as gentes (Freire, 2019). 

 

3.1. Reflexões 
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Admitindo que aprimorar habilidades no quesito comunicação, flexibilidade e 

respeito é fundamental para o desenrolar de uma relação justa entre as diferentes 

culturas em interação é, consequentemente, potencializar relações honestas, gentis e 

responsáveis com a necessidade do outro. Ter vivenciado esses momentos com as 

enfermeiras do ambulatório me possibilitou reconhecer a força positiva intencional que 

deve ser empreendida na construção de relações de saúde firmadas na competência 

cultural (Campinha-Bacote, 2002; Starfield, 2002; Egry, 2018).  

Ampliar as perspectivas do que pode ser a práxis de enfermagem foi 

imprescindível para conseguir permanecer na graduação, pois sempre tive dificuldade 

em visualizar na prática da enfermagem ocidental as características de uma 

assistência focada no sujeito, sua origem e cultura. Atuar com competência cultural, 

com escuta qualificada e lançando mão do acolhimento é prestar uma assistência 

responsável que possibilita autonomia aos sujeitos, além de estimular a capacidade 

de expandir as perspectivas do espaço do outro e como respeitar isso. 

Reconhecer as necessidades de saúde e bem-estar que as populações 

indígenas colocam como suas e possibilitar um serviço fornecedor de práticas que 

buscam cessar essas demandas, com o intuito de transformar a realidade dessas 

pessoas junto dessas pessoas, é uma forma potente e radical de se enfrentar a 

violência e agir contra ela. Apenas com mudanças na conformação da organização 

da sociedade hegemônica dos dias de hoje, com resgates históricos críticos e 

reconhecimento da voz e potencialização da saúde das pessoas que a liberdade e a 

autonomia serão experienciadas pelos povos.  

Me formar com uma experiência fora do currículo, junto de enfermeiras com 

pensamento crítico desenvolvido e conhecimentos e experiências acerca do tema, 

que constroem caminhos de relações flexíveis para adaptação em outros cenários e 

manifestações da vida, foi crucial para estabelecer valores sólidos de futura 

enfermeira socialmente justa e responsável; comprometida em colaborar com o fim 

das violências e desigualdades que sofrem as populações indígenas no Brasil 

(Gouveia EAH, Silva RO e Pessoa BHS, 2019). 

Pude alcançar níveis acima do desenvolvimento e desempenho de habilidades 

técnicas pregadas pelo sistema agressivo em que vivemos. Meu pensamento crítico, 

reflexivo e atento às questões relacionadas a distintos grupos étnicos e culturais foi 

estimulado: plantaram em mim sementes de habilidades diferentes das concebidas 

pelo meio acadêmico ocidental, como a do reconhecimento de outras formas de 
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compreender e sentir o corpo humano e o todo a sua volta e a do conhecimento de 

outras especialidades (Barreto, 2021).  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como limitador teórico do relato, houve a dificuldade de encontrar literatura que 

verse sobre acolhimento e competência cultural em serviços de média e alta 

complexidade. O Ambulatório do Índio é um serviço que atua em consonância com a 

competência cultural, mas, apesar disso, ainda existem barreiras a serem vencidas 

fora do serviço para o alcance de uma assistência completamente justa e 

emancipatória. Contudo, o serviço colabora com ensino, pesquisa e extensão, além 

de ser fator crucial para o desenvolvimento da competência cultural nos outros 

serviços de saúde da Universidade Federal de São Paulo. Expandir o ensino 

aprendizagem em enfermagem para além dos currículos obrigatórios é muito 

potencializador para a formação de enfermeiras comprometidas com as distintas 

realidades e necessidades das populações presentes em território brasileiro, 

especialmente as indígenas, e com justiça social. 
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ANEXO 2 - INSTRUMENTO DO PARECERISTA PARA AVALIACAO 

DO TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO 
 

Título do Trabalho: COMPETÊNCIA CULTURAL NA SAÚDE INDÍGENA: O OLHAR DE UMA 

ESTUDANTE DE ENFERMAGEM SOBRE UM SERVIÇO ESPECIALIZADO  

Nome do(a) Discente: Vitória Ferreira Condé 
 

Nome do(a) Orientador(a): Lavínia Santos de Souza Oliveira 
 

  Nome do(a) avaliador(a): Mônica Antar Gamba 
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Apreciação geral: A estudante, como tudo o que se propôs a fazer desde a primeira série, 
desenvolve nesta monografia uma reflexão crítica, propositiva e contextualizada do processo 
saúde-doença cuidado, com enfoque na competência cultural na saúde indígena, na 
perspectiva da integralidade. Desvela formas de cuidado para o enfrentamento das 
vulnerabilidades sociais, étnicos- raciais, desvelando itinerários terapêuticos, colocando-se 
como enfermeira e protagonista do cuidado emancipado, dialógico, solidário e competente. 
Analisa de modo profundo os fatores que marcam as iniquidades em saúde, marcadas pela 
inexistência de medidas de reparação histórica à marginalização dos povos indígenas, 
buscando evidenciar os princípios doutrinários do SUS. No relato de experiência, interage com 
a equipe multiprofissional do ambulatório de saúde indígena articulando-se na consecução da 
monografia como uma pesquisa/dora participante, dando voz aos sujeitos: “pacientes”e 
profissionais. 

CRITERIOS 
 

Adequa ao quanto a: 

 
Sim 

 
Não 

 
Parcialmente 

 
Nota 

1. Título (0 a 0,5)                                                                    Sim                                                                                0,5 

2. Resumo (0 a I ,0) ......................................................................... Sim                                                                                      0,9 
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s. Material e Métodos (0 a 1,0) ------------------------------------Sim ....................................................................................0,8 

6. Resultados (0 a 1,0) .................................................................Sim ................................................................................... 1,0 
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8. Conclusão (0 a 1,0)   .............................................................Sim                                                                                1,0 
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10. Formatação e apresentação geral (0 a 0,5) .........................Sim ..............................................................................0,5 
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Nota final 
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Com a orientação de excelência de uma exímia enfermeira sanitarista, indigenista, como o 
próprio nome diz, que purifica e “banha” a articulação entre extensão, ensino e pesquisa o texto 
ora apresentado só poderia lograr a uma VITÓRIA inexorável, no qual me orgulha ler e 
esperançar as práticas avançadas de enfermagem, baseadas nas melhores evidências e 
ancoradas na produção do bem comum. 

Parabéns, queridíssimas, Dra. Lavínia e, já ENFERMEIRA Vitória, com eterna gratidão por essa 

oportunidade. 

 
 
Data: 29/09/2022 

 

Assinatura do(a) avaliador(a) 
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