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MÉTODOS 

O estudo foi realizado no território indígena de Aldeia Velha, 

localizado no município de Porto Seguro-BA, a partir de visitas 

a comunidade feita por estudantes da Universidade Federal do 

Sul da Bahia (UFSB), dando destaque a relato de profissionais 

de saúde indígenas, não indígenas e dos próprios nativos da 

comunidade, além da análise de literaturas.  

A comunidade Indígena Pataxó de Aldeia Velha, foco do 

presente resumo, é considerada uma aldeia relativamente 

nova. Esta foi criada em 2007, situa-se a 6 km de Porto 

Seguro-BA, ocupando uma área de 2010 hectares em plena 

Mata Atlântica. As discussões que envolve a saúde e doença 

dos povos indígenas deve levar em consideração a dinâmica 

social, linguística, além da dinâmica demográfica e 

epidemiológica dos diferentes povos das diferentes regiões 

do Brasil. Porém, ainda em muitas comunidades indígenas, 

como reflexo de todo território nacional a precariedade do 

saneamento básico vem provocando recorrentes viroses. 

Essa questão é agravada devido ao contato constante dos 

aldeados com os turistas que visitam o distrito de Arraial 

D'Ajuda, já que existe uma grande proximidade da aldeia com 

o distrito, aumentando o lixo e consequentemente os fatores 

de risco para as arboviroses. 

INTRODUÇÃO 

As arboviroses podem ocorrer de forma esporádica, endêmica ou 

epidêmica, podendo estar associada a alterações ambientais, 

agravado por determinantes sociais, principalmente com relação ao 

saneamento básico inadequado encontrado na comunidade indígena 

supracitada. Deste modo, fica evidenciado, a partir da 

territorialização realizada na aldeia, a partir de relatos dos próprios 

indígenas e de profissionais de saúde indígenas e não indígenas que 

as doenças virais, tendo como destaque a Dengue, vem se tornando 

um problema de saúde pública indígena da  Aldeia Velha e um 

desafio para o estilo de vida indígena local. 

CONCLUSÃO 

Ficou evidenciado, mesmo com a falta de dados epidemiológicos que 

houve aumento dos casos de infecção por arboviroses dentro da 

comunidade indígena de Aldeia Velha, a partir dos relatos dos 

moradores e dos Agentes Indígenas de Saúde (AIS). Esse aumento 

no número de casos é causado principalmente pelo grande fluxo 

turístico dentro e nos arredores da aldeia, agravado pela falta de 

saneamento básico. 
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As arboviroses vêm se tornando um problema de saúde dentro 

da comunidade indígena. Em muitas comunidades, assim como 

em grande parte de todo território nacional, a precariedade do 

saneamento básico somado a outros fatores vem provocando 

recorrentes viroses. O perfil epidemiológico dos povos indígenas 

é muito pouco conhecido, o que decorre das pequenas 

investigações, da ausência de inquéritos e censos, assim como 

da precariedade dos sistemas de informações. A participação dos 

atores sociais foi de grande importância para esse estudo, 

principalmente pela carência de dados epidemiológicos nos 

sistemas de informação. Entre as viroses mais comuns em tribos 

indígenas é possível destacar o Herpes genital, Hepatites, 

Catapora e a Dengue. A proximidade com a mata atlântica e com 

milhares de turistas que visitam o município de Porto Seguro-BA 

anualmente vêm causando intenso acúmulo de lixo por toda 

cidade, aumentando assim os fatores de riscos para infecção por 

arboviroses. Como os indígenas pertencentes ao povo Pataxó de 

Aldeia Velha têm como uma das principais fontes de renda o 

turismo ecológico, principalmente nessa área que é de 

preservação permanente da aldeia, vem sentindo o reflexo do 

intenso fluxo turístico e das consequências do ponto de vista de 

saúde pública que o turismo acarreta. 


