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RESUMO 

  Esse projeto tem como objetivo tomar conhecimento dos achados 

ginecológicos das mulheres indígenas da aldeia Guarani do Rio Silveira, no 

município de São Sebastião, litoral Norte de São Paulo, bem como associar 

com os fatores de risco existentes. 

INTRODUÇÃO 

  Tencionamos com este estudo conhecer os principais achados 

ginecológicos, bem como as principais causas de possíveis enfermidades que 

acometem esta população, suas condições de vida, hábitos e o risco de 

adoecer. Também se faz necessário conhecer sua história, seus aspectos 

culturais, condições de saúde e estilo de vida, tendo em vista que estes são 

fatores que interferem diretamente na saúde dos indígenas. Desta forma, 

pretendemos contribuir para um melhor conhecimento sobre a Saúde 

ginecológica das mulheres indígenas, da aldeia Guarani do Rio Silveira. 

 

OBJETIVOS 

 

  Conhecer os principais achados ginecológicos das mulheres indígenas 

da aldeia guarani do rio Silveira; 

  Associar os achados, com as características culturais, socioeconômicas 

e estilo de vida dos indígenas; 

  Analisar os fatores encontrados nos exames ginecológicos 

 

MÉTODOLOGIA 

 

 Trata-se de um estudo de campo, exploratório, transversal, com 

delineamento quantitativo. 

O estudo será realizado no Município de São Sebastião -São Paulo, na 

Reserva Indígena Guarani do Rio Silveira, no bairro de Boracéia, sendo a 

coleta planejada entre os meses de outubro de 2014 a abril de 2015. 



A amostra será composta de todas as mulheres indígenas com vida 

sexual ativa, possíveis de serem contatadas, que derem anuência para serem 

entrevistadas, após o conhecimento do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

Será elaborado um instrumento tipo formulário, que será aplicado 

durante a entrevista, para coleta das informações essenciais ao alcance dos 

objetivos propostos, como: 

Dados Sócio demográficos (idade; estado civil; reside com o 

companheiro; número de filhos; números de pessoas com que reside). 

Dados Relacionados à Saúde da Mulher: (se possui alguma doença que 

relaciona à saúde da mulher; se informa doenças pré- existentes; principais 

queixas em relação à saúde; se já tratou de alguma doença ginecológica, 

número de gestações; problemas de saúde relacionados à gestação anterior; 

número de filhos vivos; número de filhos mortos; número de abortos). 

 Dados relacionados ao Estilo de vida (se faz uso de tabaco; faz uso de 

bebidas alcoólicas) 

O formulário constará de questões abertas e fechadas. 

  Será efetuada também a coleta do exame ginecológico Papa Nicolau 

nas mulheres indígenas e análise laboratorial. 

 

DESENVOLVIMENTO  

             

           Mesmo com a invasão do branco nas comunidades indígenas, seja para 

apoiar ou por curiosos, a cultura indígena dos Guaranis vem se mantendo, pois 

sua característica de vida reflete em sua cultura. Quando acabar a cultura dos 

índios, é sinal que os índios já se extinguiram a muito mais tempo.  

  A saúde da comunidade é de responsabilidade do município de São 

Sebastião. A Reserva possui um ambulatório médico, com atendimento 

semanal, com especialista em Clínica Geral e Pediatria, além de todo 

atendimento realizado pela Rede Pública de Saúde; conta ainda com 

ambulatório Odontológico, com atendimento diário, através da FUNASA, 



(Fundação Nacional de Saúde) que contratou um dentista e uma enfermeira 

para prestação de serviço na comunidade, o que reforça a qualidade dos 

serviços prestados na área da saúde. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

 

  Traçamos o perfil das mulheres indígenas, relacionando com os achados 

ginecológicos, associando com as características culturais, condições de saúde 

e estilo de vida dessas indígenas. Desta forma, pensamos em ações de 

prevenção e possíveis enfermidades. 

           No momento estamos fazendo o levantamento bibliografico e visitas 

periodicas na aldeia a fim de estreitarmos o relacionamento com a tribo e 

facilitar o dialogo enquanto aguardamos o inicio da coleta programada para o 

inicio de outubro. 

 

FONTES CONSULTADAS 

 

  Dados Históricos da Cidade. Acesso em 2014, Fevereiro, 14. Disponível 

em: 

 http://www.guiasaosebastiao.com.br/historia.asp. 

  Dados da Aldeia Indígena. Acesso em 2014, Fevereiro, 14. Disponível 

em: 

http://www.bertioga.sp.gov.br/mostra_galeria.php?id_galeria=32 

http://www.funai.gov.br 

http://www.guiasaosebastiao.com.br/reserva.asp 

  Dados sobre exame Papanicolau.  Acesso em 2014, Fevereiro, 14. 

Disponível em:  

http://www.inca.gov.br/rbc/n_55/v01/pdf/05_artigo_exame_papanicolau.pdf 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080 

 

http://www.guiasaosebastiao.com.br/historia.asp
http://www.bertioga.sp.gov.br/mostra_galeria.php?id_galeria=32
http://www.funai.gov.br/
http://www.guiasaosebastiao.com.br/reserva.asp
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080

