
UN
ID

AD
E 

II

ÀREA TEMÁTICA III - AISAN
O PROCESSO DE TRABALHO DO AISAN

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE 
AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 
(AIS) E AGENTES INDÍGENAS DE 

SANEAMENTO (AISAN)

BRASÍLIA – DF
2016







Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde.
Programa de Qualificação de Agentes Indígenas de Saúde (AIS) e Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN) / Ministério da Saúde, 

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Departamento de Gestão da Educação na Saúde. – Brasília : Ministério da Saúde, 
2016.

16 v. : il. 

Conteúdo: Área temática I – AIS e AISAN: Promoção da saúde no território indígena: Unidade I: territórios e povos indígenas no Brasil, 
Unidade II: saúde, doença e atenção nos territórios indígenas, Unidade III: políticas de saúde e atenção primária no Brasil e na saúde indígena, 
Unidade IV: promoção e educação em saúde indígena; Área temática II – AIS: processo de trabalho do agente indígena de saúde: Unidade I: 
processo de trabalho e planejamento em saúde; Área temática III – AIS: Ações de prevenção a agravos e doenças e de recuperação da saúde 
dos povos indígenas: Unidade I –Saúde da família indígena, volumes 1, 2, 3, 4, Unidade II: a saúde do jovem, do adulto e do idoso, volumes 1 
e 2, Unidade III: saúde e natureza; Área Temática II – AISAN: Prevenção e operacionalização de ações e procedimentos técnicos na área de 
saneamento: Unidade I: ambiente e saúde, Unidade II: manejo das águas, dos esgotos e dos resíduos sólidos; Área temática III – AISAN: O 
processo de trabalho do AISAN: Unidade I: produção de informação em saneamento e saúde ambiental no contexto da atenção básica aos 
povos indígenas, Unidade II: Processo de trabalho do AISAN e sua atuação na equipe de saúde.

ISBN 978-85-334-2382-4 Obra completa
ISBN 978-85-334-2398-5 Área Temática III – AISAN, Unidade II

1. Saúde indígena. 2. Educação na saúde. 3. Formação profissional em saúde. I. Título.

CDU 614(81=082)

Catalogação na fonte – Coordenação-Geral de Documentação e Informação – Editora MS – OS 2016/0327

Título para indexação
Qualification Program for Indigenous Health Agents (AIS) and Indigenous Sanitation Agents (AISAN)

Esta obra é disponibilizada nos termos da Licença Creative Commons – Atribuição – Não Comercial 
– Compartilhamento pela mesma licença 4.0 Internacional. É permitida a reprodução parcial ou total 
desta obra, desde que citada a fonte. A coleção institucional do Ministério da Saúde pode ser aces-
sada, na íntegra, na Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde: <www.saude.gov.br/bvs>.

Elaboração, distribuição e informações
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Departamento de Gestão da Educação na Saúde
Coordenação-Geral de Ações Técnicas em Educação na Saúde
Diretoria de Gestão da Educação na Saúde
Esplanada dos Ministérios, bloco G, sala 725
CEP: 70058-900 – Brasília/DF
Telefone: 55 (61) 3315-3814 / 3315-3630
Site: www.saude.gov.br/sgtes
E-mails: sgtes@saude.gov.br / deges@saude.gov.br

Coordenação
Alexandre Medeiros de Figueiredo
Antônio Alves de Souza
Gleisse de Castro Fonseca
Hêider Aurélio Pinto
Mônica Diniz Durães
Rivaldo Venâncio da Cunha
Rui Arantes

Organização e revisão
Lanusa Terezinha Gomes Ferreira
Monica Diniz Durães
Rui Arantes

Coordenação pedagógica e revisão técnica
Sofia Beatriz Machado de Mendonça
Renata Palópoli Pícoli
Rui Arantes

Coordenação de área temática
Ana Lúcia de Moura Pontes
Ana Paula Massadar Morel
Érika Kaneta Ferri
Evelin Plácido dos Santos
Maurício Soares Leite
Patrícia Rech Monroe
Vânia Fernandes Rabelo

Colaboração técnica
Gleisse Castro Fonseca
Danielle Soares Cavalcante
Luciana de Oliveira Fernandes
Lucimar Correa Alves
Vera Lopes dos Santos

Revisão geral
Antônio Alves de Souza
Danielle Soares Cavalcante
Gleisse de Castro Fonseca
Lucimar Correa Alves
Vera Maria Borralho Bacelar

Colaboração
Leila Resende Castro Herculano
Luciana de Oliveira Fernandes
Maria Emilia Aracema
Vera Lopes dos Santos

Revisão SESAI
Lucimar Correa Alves
Maria Emília Aracema

Normalização
Delano de Aquino Silva – Editora MS/CGDI

Ilustração
Wanick Correa Flores

Capa, projeto gráfico e diagramação
MV Agência

Impresso no Brasil / Printed in Brazil

2016 Ministério da Saúde.

Tiragem: 1ª edição – 2016 – 24 exemplares

Ficha Catalográfica



ÁREA TEMÁTICA III - AISAN
O processo de trabalho do AISAN

UNIDADE II

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Departamento de Gestão da Educação na Saúde

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE 
AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE (AIS) 

E AGENTES INDÍGENAS DE 
SANEAMENTO (AISAN)

BRASÍLIA – DF
2016





Ordenar a formação de recursos humanos para o Sistema Único de 
Saúde (SUS) por meio do planejamento, coordenação e apoio às 
atividades relacionadas ao trabalho e à educação na área de saúde 

tem sido um compromisso constante do Ministério da Saúde, sobretudo, 
a partir da criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde (SGTES). 

Para garantir o direito à saúde, previsto na Constituição Federal e no âm-
bito de seu escopo de atuação, a SGTES realiza parcerias com as demais 
secretarias do Ministério da Saúde, bem como com as Escolas Técnicas do 
SUS (ETSUS), docentes e profi ssionais de saúde de instituições de ensino 
e de serviços de saúde. A partir dessas parcerias, a SGTES defi ne diretrizes 
para a formação e qualifi cação dos profi ssionais, produzindo materiais di-
dáticos e de apoio ao desenvolvimento dos cursos, sob a coordenação do 
Departamento de Gestão da Educação na Saúde (DEGES)/Coordenação 
Geral de Ações Técnicas da Educação na Saúde. 

Este material é uma ação conjunta entre a Secretaria de Gestão do Tra-
balho e da Educação na Saúde (SGTES) e a Secretaria Especial de Saúde 
Indígena (SESAI) em parceria com a Fiocruz Mato Grosso do Sul, a partir 
do reconhecimento da importância da missão do Agente Indígena de Saúde 
(AIS) e do Agente Indígena de Saneamento (AISAN) no contexto da quali-
fi cação das ações de saúde junto às famílias indígenas.

Os AIS e os AISAN estão distribuídos em todas as regiões do país e con-
tribuem signifi cativamente para os avanços e as melhorias da saúde dos 
povos indígenas brasileiros, principalmente nas ações voltadas à redução 
da mortalidade infantil, cobertura pré-natal, melhorias nas condições sani-
tárias, acesso à água de qualidade, acompanhamento das crianças, vacina-
ção e vigilância à saúde da população indígena em geral.

Esta iniciativa pretende, portanto, contribuir e facilitar o trabalho dos 
AIS e AISAN na desafi adora missão diária de ser um promotor de saúde 
e um agente de cidadania. Com base neste objetivo central, este material 
didático oferece subsídios para a otimização dos seus resultados e melhor 
utilização das ferramentas de trabalho disponíveis. Agradecemos a todas 
e todos que contribuíram para a elaboração do presente material didático, 
trazendo os seus conhecimentos teóricos e práticos, numa construção co-
letiva, democrática e participativa, valorizando mais ainda o resultado fi nal 
do trabalho.

Desejamos, por fi m, que este curso contribua para a qualifi cação dos 
AIS e AISAN, tornando-os mais preparados para o cumprimento de suas 
missões sociais.

SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
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ATUAÇÃO DO 
AISAN NA ATENÇÃO 
DIFERENCIADA À 
SAÚDE DOS POVOS 
INDÍGENAS 

n esta unidade, vamos estudar o processo de trabalho do Agen-
te Indígena de Saneamento (AISAN) como membro da Equipe 
Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI). Vamos começar 

discutindo a atuação do AISAN na atenção diferenciada. Faremos 
algumas refl exões sobre uma das principais conquistas do movi-
mento indígena: o direito à atenção diferenciada nas políticas pú-
blicas indigenistas. 

Estudamos na Área Temática I deste curso que antes das políti-
cas públicas indigenistas trazerem, em si, a preocupação de serem 
diferenciadas, propondo o respeito à diversidade sociocultural dos 
povos indígenas, as políticas indigenistas praticadas pelo Estado 
brasileiro ao longo da história tinham como base o pressuposto 
de que, com o passar dos anos, os indígenas deixariam de exis-
tir como grupos culturalmente diferenciados e seriam assimilados 
pela sociedade nacional. No entanto, ao invés de desaparecerem, 
as sociedades indígenas tiveram grande crescimento demográfi co 
e mostraram grande vitalidade cultural, ampliando suas pautas de 
reivindicação por direitos ligados à identidade étnica. 

Essa conquista do Movimento Indígena pela Atenção Diferen-
ciada foi assegurada na Constituição Federal de 1988, que reco-
nhece os direitos dos povos originários às suas terras, a políticas 
sociais diferenciadas e adequadas às suas especifi cidades cultu-
rais, à autorrepresentação jurídico-política e à preservação de suas 
línguas e culturas.

TEXTO 1

Daniela Maria Viana Coimbra de Melo
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Faça uma pesquisa na sua aldeia com lideranças, mulheres, 
professores e outras pessoas que conhecem e viveram essas 
mudanças no atendimento à saúde depois dessa conquista. 
 Roteiro para ajudar na pesquisa: 
• O que você entende por atenção diferenciada à saúde dos 

povos indígenas? 
• Como era o atendimento de saúde antes da implantação dos 

DSEI?
• Quais são os aspectos positivos e as dificuldades para a garantia 

do direito à atenção diferenciada em sua comunidade? 

ATIVIDADE PROPOSTA

ATENÇÃO DIFERENCIADA À SAÚDE DOS 
POVOS INDÍGENAS

Conforme discutimos na Área Temática I, a atenção 
diferenciada à saúde é o direito que os povos indígenas 
têm de serem atendidos em todas as questões ligadas 
à saúde e que neste atendimento sejam reconhecidos 
e respeitados sua cultura e seus conhecimentos sobre 
saúde e doença. Essa atenção à saúde também deve 
levar em conta a quantidade e os diferentes tipos de 
povos indígenas, as localizações das comunidades 
indígenas, os seus modos de organização social e sua 
história, conforme a PNASI.

A atenção básica em saúde diferenciada é colocada em prática 
pelos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). Como estu-
dado na Área Temática I, eles formam a base do Subsistema de 
Atenção à Saúde Indígena. Lutar com a comunidade para que o 
direito à atenção diferenciada na saúde seja colocado em prática: 
essa é uma das atuações políticas importantes do AISAN.  Mas o 
que pode fazer o AISAN sendo um trabalhador da saúde indígena 
e, ao mesmo tempo, um membro da comunidade? 

Na sua atuação, talvez, o que vai lhe trazer maior visibilidade é 
exatamente o esforço em fortalecer a participação da comunidade 
na atenção básica. Além de ajudar a fortalecer o Movimento In-
dígena, você pode agir para fortalecer a participação e o controle 
social na saúde indígena. 
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Você e o Agente Indígena de Saúde (AIS) precisam assumir o 
papel de porta-vozes, dentro da equipe de saúde, das ideias e mo-
dos de pensar sobre a saúde e a doença, sobre as relações sociais 
e culturais das comunidades que representam, pois vocês são  os 
interlocutores entre os conhecimentos tradicionais e os conheci-
mentos ocidentais que orientam a política de saúde. 

A atenção à saúde indígena diferenciada, como previsto em lei, 
para ser alcançada, necessita de diálogo entre esses dois saberes. 
Isso se dá pela relação que se estabelece entre a equipe e a comu-
nidade.

Como agentes locais de saúde, junto com a EMSI e com a comu-
nidade, vocês podem:

• contribuir ativamente para tornar realidade o direito indíge-
na à atenção à saúde diferenciada, seja como membros das 
equipes de saúde, como conselheiros locais e distritais ou 
apoiando o conselho local. Apoiar a comunidade para que 
ocupe todos os espaços formais de participação destinados 
às comunidades indígenas nos órgão federais, estaduais e 
municipais, além da continuidade e fortalecimento das for-
mas próprias de manifestações e participações. Essa pode ser 
uma estratégia de fortalecimento da participação e controle 
social.

• reivindicar, junto à gestão do Distrito, a regularidade das capa-
citações dos conselheiros locais e distritais, e a realização das 
reuniões dos conselhos. Participar da construção de pautas 
que de fato permitam a discussão  da problemática da aten-
ção à saúde indígena: que tratem dos indicadores de saúde, 
que discutam as mudanças no modo de vida, a aplicação de 
recursos, as ações priorizadas pelo Distrito; e não simples le-
vantamentos de demandas individuais ou locais. 

• reivindicar a participação mais efetiva dos conselhos na ela-
boração do diagnóstico, defi nição de metas e ações do Plano 
Distrital e no acompanhamento da aplicação dos recursos fi -
nanceiros. 

Reúna lideranças da comunidade, membros dos conselhos, 
professores, pajés, AIS, outros membros da equipe e toda a 
comunidade e, numa roda de conversa, proponha o debate: quais 
as principais demandas sobre a atenção diferenciada que devem ser 
discutidas nos conselhos locais e distritais de saúde indígena?

ATIVIDADE PROPOSTA
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A ATUAÇÃO 
POLÍTICA DO AISAN 
NA INTEGRAÇÃO 
DO SANEAMENTO 
AMBIENTAL NA 
ATENÇÃO BÁSICA

n este texto, discutiremos como o saneamento ambiental está 
inserido na prática da atenção básica à saúde e como o tra-
balho do Agente Indígena de Saneamento (AISAN) está inte-

grado com o trabalho da Equipe Multidisciplinar de Saúde Indíge-
na (EMSI). Considerando tudo o que você estudou até aqui, neste 
curso, é possível que você tenha mais clareza sobre a relação que 
existe entre as ações de saúde e as de saneamento ambiental, prin-
cipalmente pelo que foi abordado na Área Temática II. Mas como 
essas ações de saúde e de saneamento se relacionam na prática? 
Vamos analisar como são as relações atuais da equipe de saúde 
com o AISAN e com as comunidades indígenas na execução das 
ações da atenção básica.

TEXTO 2

Daniela Maria Viana Coimbra de Melo
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ATIVIDADE PROPOSTA
Retome o quadro das doenças relacionadas à falta de saneamento 
ambiental, estudado na unidade “Saúde e Natureza”, identifique 
aquela que mais ocorre na sua aldeia e escreva:
O que a equipe costuma fazer quando essa doença acontece na 
sua aldeia?
Quais os membros da equipe que atuam em casos assim?
Há, geralmente, alguma participação do AISAN? O que ele faz?
A comunidade contribui de alguma forma? Como?

Compartilhe as suas respostas com os seus colegas e analisem, 
juntos, se as atividades desenvolvidas pela equipe ajudam a apro-
ximar ou a distanciar o saneamento e a saúde.

No geral, o que fi cou evidenciado no levantamento do perfi l dos 
AISAN, realizado em 2012, e também nas ofi cinas de construção 
de competências profi ssionais, ações estas que orientaram este 
programa de qualifi cação, é que o AISAN trabalha isolado em rela-
ção à EMSI, não sendo percebido como membro da equipe. 

É bem provável que tanto os trabalhadores da saúde quanto os 
de saneamento reconheçam que as ações de saneamento ambien-
tal, como o abastecimento de água potável e o esgotamento sani-
tário, por exemplo, são condições necessárias para prevenir o sur-
gimento de casos de diarreia, enfermidade que se destaca dentre 
as principais causas de adoecimento e morte da criança indígena. 

Mas, o que vem contribuindo para o distanciamento entre as 
ações de saúde e de saneamento? Responder essa pergunta é im-
portante para a inserção do saneamento ambiental na atenção bá-
sica.

A primeira questão a ser considerada na organização dos ser-
viços de saúde é que o conceito de saúde, ainda hoje, tem forte 
infl uencia do modelo biomédico estudado na Área Temática I. Esse 
modo de organização do serviço foca na doença e deixa de lado 
outros fatores ligados à saúde. Isso afasta a possibilidade do sane-
amento ser visto como ação de saúde.

A desarticulação entre a saúde e o saneamento ambiental vem 
de muito tempo no Brasil, sendo infl uenciada pela formação dos 
profi ssionais, que é focada no conhecimento específi co de cada 
área (saúde e saneamento), sem se preocupar com a relação que 
há entre as duas áreas.
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Há também o fato de a execução das ações de saneamento nos 
territórios indígenas ter sido orientada, até 2010, pelo setor da 
Fundação Nacional de Saúde (Funasa) que fi cava fora da estrutura 
organizacional do Distrito. Assim, a gestão do Distrito orientava o 
trabalho das EMSI e a Divisão de Saneamento da Funasa orientava 
as ações de saneamento e o trabalho do AISAN nas aldeias. Isso 
gerou desarticulação e distanciamento entre as ações de atenção 
básica e de saneamento em áreas indígenas.

Mas o que pode ser feito diante de tais constatações, para que 
se construa a articulação entre essas ações, de modo que o sanea-
mento ambiental seja inserido como ação da atenção básica?

Em primeiro lugar, tem-se que reconhecer que “a realidade de 
saúde envolve muitas dimensões: social, cultural, biológica, am-
biental, entre outras”, como vimos na unidade “Saúde, doença e 
atenção no território indígena”, da Área Temática I. E que isso pre-
cisa ser considerado na defi nição de medidas mais adequadas para 
o enfrentamento de problemas de saúde. 

Inserir o saneamento ambiental como ação de prevenção de do-
enças e de promoção da saúde na atenção básica, por exemplo, 
pode ser um passo importante na construção de um modelo mais 
amplo de vigilância em saúde. No entanto, para que você possa 
contribuir com essa mudança, precisa se situar e entender melhor 
como as ações de saneamento estão sendo orientadas no contexto 
atual do Distrito e como vem se dando a inserção do saneamento 
na atenção básica. 

Vamos estudar como se dá a organização administrativa do Dis-
trito e  como essa organização interfere no seu trabalho como AI-
SAN na aldeia.

O DSEI é responsável por executar as ações da atenção básica 
junto à população indígena. As ações de saúde, incluindo as de sa-
neamento ambiental, são organizadas e prestadas às comunidades 
indígenas em articulação com as ações ofertadas pela rede do SUS.

As principais ações compreendidas na atenção básica, segundo 
o Plano Distrital, são as seguintes:

• Vigilância alimentar e nutricional
• Atenção integral à saúde da mulher
• Atenção integral à saúde da criança
• Atenção integral à saúde do homem
• Atenção integral à saúde do adulto.
• Atenção integral à saúde do idoso
• Atenção à saúde mental
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• Atenção à saúde bucal
• Imunização e doenças imunopreviníveis 
• DST/HIV/AIDS/hepatites virais
• Vigilância ambiental
• Doenças e agravos não transmissíveis
• Tuberculose e hanseníase
• Assistência farmacêutica
• Vigilância em saúde
• Saneamento ambiental
• Educação em saúde e educação em saúde ambiental

Converse com os outros agentes e, com a ajuda de seu professor, 
dê exemplos de atividades que são desenvolvidas em cada uma 
das ações descritas anteriormente. Se vocês não conseguirem 
descrever uma atividade de cada ação, faça uma pesquisa junto 
à EMSI de sua aldeia. 

ATIVIDADE PROPOSTA

O DSEI deve ser estruturado de modo que tenha condições ne-
cessárias à execução da atenção diferenciada à saúde no território 
indígena e ao apoio à atenção integral à saúde.

E como a gestão orienta as ações de saneamento no DSEI?
Assim como nos municípios e nos estados, a rede de saúde con-

ta com a gestão municipal e estadual nas secretarias de saúde de 
cada ente federado. No DSEI, a gestão da atenção à saúde indígena 
é feita pelo núcleo de gestão distrital e pelo coordenador distrital. 
Eles assumem a responsabilidade sanitária no território de abran-
gência do Distrito.

Vamos conhecer como está organizado o núcleo de gestão do 
Distrito, para melhor entender quem coordena as ações e serviços 
de saúde e saneamento no DSEI.

A gestão da PNASI é feita, no Distrito, pelo núcleo de gestão 
distrital, que compreende os seguintes setores: 

• Divisão de Atenção à Saúde Indígena (DIASI) - responsá-
vel por coordenar as ações e serviços de atenção básica na 
abrangência do DSEI.

• Serviço de Edifi cações e Saneamento Ambiental Indígena (SE-
SANI) – responsável por coordenar as ações e serviços de sa-
neamento ambiental na abrangência do DSEI.
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• Setores Administrativos - que coordenam os serviços de logís-
tica (transporte, insumos, almoxarifado, patrimônio etc.), de 
orçamento e fi nanças e de gestão de pessoas.

Para que você entenda melhor como funciona o núcleo de ges-
tão do Distrito, vamos analisar o organograma do DSEI e apontar 
no quadro o setor correspondente às atribuições descritas. Se ne-
cessário, leia a Portaria/MS nº 3.965, de 14 de dezembro de 2010, 
que aprova as atribuições dos Distritos.

FIGURA 1: Organograma do DSEI - Fonte: Portal da Saúde – Ministério da Saúde

ATIVIDADE PROPOSTA
Leia as atribuições na coluna da direita e escreva o setor 
responsável pela atribuição na coluna da esquerda.
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Como estudado até aqui, a gestão ou coordenação das ações de 
atenção básica é realizada pelo núcleo de gestão do Distrito, que 
está organizado na forma de seis setores, conforme quadro acima.

ATIVIDADE PROPOSTA
Agora vamos entender melhor como cada setor pode ajudar no 
seu trabalho como AISAN na aldeia, inserindo no quadro abaixo 
o setor responsável pela atribuição, na primeira coluna (coluna 
da esquerda), e na última coluna (coluna da direita) o que o setor 
pode fazer para ajudar você.

Compartilhe as conclusões com os colegas em sala de aula e 
participe do debate sobre a importância de cada setor do Distrito 
para as ações de  saneamento na sua aldeia.

Você percebeu, até aqui, que cada setor tem um papel impor-
tante no seu trabalho como AISAN. 
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Exemplo: quando você precisa de um material de manutenção, 
se ele for disponibilizado é porque o SESANI solicitou e abriu o pro-
cesso para compra dos materiais, o setor de logística realizou a 
compra, o setor fi nanceiro efetuou o pagamento e o setor de trans-
porte levou o material até a sua aldeia. Assim, o seu trabalho man-
tém relação com todos os setores do Distrito.

Mas e a relação do seu trabalho com a Divisão de Atenção à 
Saúde Indígena, com a parte que lida mais diretamente com a aten-
ção à saúde? Isso está claro?

O modelo de organização administrativa do Distrito, em des-
taque no organograma, separa as ações por especialidades e por 
campos de conhecimento específi cos.

Essa separação em campos específi cos não considera o serviço 
de saneamento nas ações da Divisão de Atenção à Saúde e produz 
uma qualidade técnica do fazer, mas pode gerar distanciamento 
entre os trabalhadores e difi cultar a percepção da relação entre as 
duas áreas (saúde e saneamento). 

Como já estudamos na Área Temática I, a Política Nacional da 
Atenção Básica (PNAB) propõe que as ações de saúde no âmbito 
individual e coletivo incluam a promoção e a proteção da saúde, a 
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, 
a redução de danos e a manutenção da saúde, com o objetivo de 
desenvolver uma atenção integral. A PNAB traz avanços impor-
tantes ao se referir à promoção e à proteção da saúde, à manu-
tenção da saúde e à prevenção de agravos e possibilita que outras 
medidas, como as de saneamento ambiental, sejam incorporadas 
à atenção básica.

Essa mudança no enfoque da saúde foi proposta na Declaração 
formulada por diversos países na Conferência Internacional sobre 
Cuidados Primários de Saúde, realizada em Alma Ata, em setem-
bro de 1978. Nesse documento, as ações de saneamento básico 
são propostas entre as medidas consideradas no conjunto de cui-
dados primários de saúde.

São propostos como cuidados primários de saúde: educação 
no tocante a problemas prevalecentes de saúde e aos métodos de 
prevenção e controle; promoção da distribuição de alimentos e da 
nutrição apropriada, provisão adequada de água de boa qualidade 
e saneamento básico; cuidados de saúde materno-infantil, inclusi-
ve planejamento familiar; imunização contra as principais doenças 
infecciosas; prevenção e controle de doenças localmente endêmi-
cas; tratamento apropriado de doenças e lesões comuns; e forneci-
mento de medicamentos essenciais. 
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Os termos “atenção básica” e “Atenção Primária à 
Saúde” são considerados como termos equivalentes na 
Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). 

Na PNASI, são propostas ações ambientais prioritárias na aten-
ção à saúde dos povos indígenas: preservação das fontes de água 
limpa, construção de poços ou captação à distância nas comunida-
des que não dispõem de água potável; construção de sistema de 
esgotamento sanitário e destinação fi nal do lixo nas comunidades 
mais populosas; reposição de espécies utilizadas pela medicina 
tradicional; e controle de poluição de nascentes e cursos d’água 
situados acima das terras indígenas.

A PNASI também estabelece que as ações de saneamento te-
nham como base critérios epidemiológicos. As informações epide-
miológicas são produzidas pelas EMSI e as ações de saneamento 
são planejadas e executadas pelos técnicos do setor de saneamen-
to. A reduzida articulação entre os profi ssionais da saúde e do sa-
neamento aliada à baixa qualidade das informações de saúde e de 
saneamento ambiental difi culta a defi nição das medidas a serem 
implantadas com base em critérios epidemiológicos. 

Vimos até aqui que a legislação vigente propõe a integração das 
ações de saneamento na atenção básica, mas a prática dos dois 
setores, seja na gestão ou na execução das ações, sofre a infl uên-
cia do modelo biomédico, do histórico da desarticulação das duas 
áreas, da formação dos profi ssionais e do modelo de organização 
do DSEI.

 Para o enfrentamento dessa problemática, vamos refl etir sobre 
algumas  estratégias para que essa mudança de prática na saúde 
indígena aconteça. E por que buscar isso? Por que não deixar as 
coisas como estão? Porque, como vimos na legislação, o propósito 
da política pública de saúde brasileira tem como objetivo não ape-
nas tratar as pessoas que estão doentes, mas construir ações que 
ajudem as pessoas a não fi carem doentes (prevenção de doenças) 
e a ampliarem suas possibilidades de viver bem (promoção de saú-
de), conforme estudamos na unidade “Políticas de saúde e atenção 
primária no Brasil e na saúde indígena”, da Área Temática I.

Vários estudos comprovam o quanto as ações de saneamen-
to podem contribuir, ao lado de outras medidas, para melhorar as 
condições de saúde e a qualidade de vida das pessoas, especial-
mente por sua importância na prevenção de doenças e na promo-
ção da saúde.
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O entendimento dos próprios indígenas aponta para a necessi-
dade de superação do modelo centrado na doença na atenção bá-
sica, como vimos no depoimento do indígena Mairawê Kaiabi, que 
estudamos na Área Temática I, “cuidar da saúde não é só tomar 
remédio, é também cuidar da terra”.

Talvez a questão central seja buscar ampliar a percepção e a va-
lorização da prevenção de doenças e da promoção da saúde na 
atenção básica, assim como incorporar a perspectiva ambiental 
nas análises das condições de saúde das comunidades. 

Para ampliar essa percepção, é necessário que os profi ssionais 
do setor do saneamento se esforcem para focar mais nos resulta-
dos que pretendem alcançar, ou seja, na saúde das pessoas - e me-
nos no meio (a obra em si, os projetos técnicos); e os profi ssionais 
do setor saúde devem fazer um esforço no sentido de reconhecer o 
valor do saneamento na prevenção de doenças e na promoção da 
saúde. 

Essa mudança precisa ser incentivada pela gestão do Distrito, na 
forma de orientação das ações e em programas de qualifi cação que 
promovam refl exões sobre a contribuição do setor de saneamento 
para a saúde, sobre a relação entre saúde e ambiente. 

E o que pode mudar nas ações de saneamento para facilitar esse 
processo?

Por que os módulos sanitários geralmente não são utilizados?  
Compartilhe as conclusões do grupo e participe do debate sobre 
o que pode ser feito para que as obras de saneamento produzam 
mais efeito sobre a melhoria da saúde das pessoas.

ATIVIDADE PROPOSTA

Para que as medidas de saneamento sejam mais efetivas na pre-
venção de doenças e na promoção da saúde, elas precisam manter 
relação com o modo de vida das pessoas. Por exemplo, a implanta-
ção de melhorias sanitárias domiciliares tem que levar em conside-
ração as necessidades da comunidade, sua forma de se relacionar 
no contexto familiar, a prática local de cuidado com os dejetos, sua 
relação com a casa, com o ambiente, os materiais mais adequados 
para aquela realidade etc. 

Por outro lado, as ações de saúde precisam estar relacionadas 
às necessidades percebidas e vivenciadas pela população nos di-
ferentes territórios, precisam incorporar também as questões do 
território e da saúde ambiental. 
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QUAIS ESTRATÉGIAS PODEM 
FAVORECER A INTEGRAÇÃO DAS 
AÇÕES E DOS PROFISSIONAIS DA 
SAÚDE E SANEAMENTO? 

1. Integração entre o AISAN e a EMSI
Você pode procurar participar das reuniões que a equipe realiza, 

seja entre seus membros, seja com a comunidade. 
Participe das reuniões da equipe, esteja presente sempre que 

observar que a situação que afeta a saúde de alguém da comu-
nidade tem origem ambiental. Veja se os problemas de saúde da 
comunidade estão relacionados com a contaminação do solo, da 
água, do alimento. Como exemplo, quando surgir casos de diarreia, 
ajude no levantamento das condições de saneamento da residên-
cia daquele morador que fi cou doente, ajude a equipe a identifi car 
o que pode estar causando aquela doença. 

Desenvolva seu trabalho com o AIS, com os outros membros 
da EMSI e busque estabelecer parcerias com outras pessoas da 
comunidade, como o professor ou o agente ambiental, se houver. 
E esteja sempre atento aos acontecimentos que afetam a saúde 
da sua comunidade. Nas reuniões, quando você for convocado a 
participar, apresente as informações sanitárias e ambientais da sua 
comunidade, se dedique a identifi car fatores e locais de risco para a 
saúde. Ajude na defi nição de medidas para solução dos problemas 
abordados.

Traga levantamentos sanitários dos domicílios com moradores 
com doenças relacionadas ao saneamento inadequado, produza 
informações sobre os locais de riscos ambientais e apresente para 
análise conjunta.

Por exemplo, em uma consulta médica ou de enfermagem, deve 
ser dada ao paciente indígena a oportunidade de compartilhar o 
seu entendimento sobre o problema que afeta sua saúde, a forma 
de enfrentar o problema, suas necessidades e expectativas. O pro-
fi ssional de saúde precisa considerar seu contexto de vida (social, 
cultural, econômico, ambiental), de modo que o procedimento te-
rapêutico adotado seja singular, ou seja, pensado para aquele indi-
víduo, em sua realidade.
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É oportuno, também, que você conheça e discuta com a equipe 
como a comunidade percebe e resolve as situações identifi cadas 
como problemas que afetam a saúde.  

Proponha para a EMSI que a comunidade seja ouvida em rodas 
de conversa, nas visitas domiciliares ou em locais coletivos, como 
escola, igreja, associações, para ampliar a participação da comu-
nidade na análise, na priorização e nas soluções dos problemas de 
saúde de sua aldeia. 

A sua atuação como AISAN deixa de ser apenas a de um cuida-
dor do sistema de abastecimento de água para assumir atribuições 
mais próximas das ações de atenção básica.

Vamos exercitar as atividades que podem ser desenvolvidas 
pelo AISAN numa perspectiva de fortalecer sua atuação na 
EMSI (cena 1), incorporar as ações de saneamento ambiental na 
atenção básica (cena 2) fortalecer a participação da comunidade 
nas ações (cena 3). Dramatize situações que demonstrem 
o esforço do AISAN para alcançar tais objetivos, conforme 
proposto a seguir.

ATIVIDADE PROPOSTA

Cena 1: Você fica sabendo pelo AIS que vai acontecer uma 
reunião da EMSI e não foi convidado para participar. O que deve 
fazer?
Cena 2: O AISAN é convidado para participar de uma reunião da 
EMSI para planejamento mensal das ações da atenção básica a 
serem desenvolvidas em sua comunidade. Como deve ser a sua 
participação?
Cena 3: Surgem vários casos de diarreia em crianças menores 
de cinco anos na aldeia e o AISAN é convocado para participar da 
reunião para definir medidas para o enfrentamento da situação. 
Quais devem ser as contribuições do AISAN?
Após as dramatizações, participe da construção de um quadro 
com as atividades que considerem mais eficientes e que podem 
ser adotadas por você na sua aldeia e pelo resto da equipe.
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2. Articulação externa do trabalho de saneamento ambiental
Algumas ações que devem ser realizadas na área de saneamen-

to ambiental necessitam da colaboração de outras instituições li-
gadas aos municípios, estados e União. Aqui nós vamos conversar 
um pouco sobre como articular as ações de saneamento ambiental 
voltadas para sua comunidade, considerando que municípios, es-
tados e a União compartilham responsabilidades sobre a proteção 
e preservação ambiental e sobre o saneamento ambiental da po-
pulação brasileira.

Na questão ambiental, segundo a Constituição Federal de 1988, 
compete à União, estados e municípios proteger o meio ambien-
te e controlar a poluição. E a prestação do saneamento básico é 
competência comum da União, dos estados e dos municípios, que 
devem atuar de modo a cooperar uns com os outros e a evitar a 
superposição de ações.

Quanto aos serviços de saneamento ambiental, compete ao 
município organizar e prestar o serviço diretamente ou sob o re-
gime de concessão ou permissão para empresas particulares. Em 
algumas situações é o estado que assume a responsabilidade.

Assim, temos municípios em que o abastecimento público de 
água é realizado pelo próprio município, por meio de uma secreta-
ria, ou por autarquias municipais, como os serviços autônomos de 
água e esgoto. Em outras situações, o serviço é prestado por meio 
de concessionárias estaduais.

ATIVIDADE PROPOSTA
Identifique, no município onde está localizada sua aldeia, quem 
é responsável pela prestação dos serviços de abastecimento 
de água, de esgotamento sanitário e de manejo de resíduos 
sólidos, pois esses serviços podem ser prestados pelo estado ou 
município, como vimos acima, ou por prestadores diferentes.

Mas, e para a prestação do saneamento básico e ambiental em 
terras indígenas? Essa responsabilidade é compartilhada com os 
DSEI, que devem executar ações de saneamento ambiental, espe-
cialmente quanto ao abastecimento público de água.
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E, por ter a competência de “coordenar, supervisionar e executar 
as atividades do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do SUS”, 
o DSEI assume também a execução de outras ações de saneamen-
to básico, como as que se destinam ao esgotamento sanitário e ao 
manejo de resíduos sólidos.

No que se refere aos resíduos sólidos, o DSEI compartilha com 
os municípios essa responsabilidade,  ao propor soluções para a 
problemática dos resíduos nas aldeias e fomentar a inserção das 
demandas de manejo de resíduos dos territórios indígenas nos pla-
nos municipais de gestão de resíduos sólidos.

Você, AISAN, deve ajudar a articular junto ao DSEI, ao municí-
pio e ao estado o melhor atendimento para as demandas de sa-
neamento básico e ambiental da sua comunidade. Para isso você 
precisa conhecer como se dá a prestação desses serviços no mu-
nicípio, quem são os responsáveis pela prestação dos serviços de 
água, de esgotamento sanitário e de manejo de resíduos sólidos. 

Procure saber que órgãos no município são responsáveis pela 
proteção ambiental e se informe sobre o trabalho que desenvol-
vem, buscando identifi car que tipo de ação de preservação ou pro-
teção ambiental pode ser realizado na sua aldeia, em parceria com 
esses órgãos. Essa articulação externa irá dar maior amplitude e vi-
sibilidade para seu trabalho. É importante que você esteja apoiado 
pelas lideranças locais para que seus esforços se somem na busca 
para melhorar a condição ambiental do território em que atua.

Esse trabalho de articulação pode também ser desenvolvido 
por um grupo de AISAN, pensando num trabalho que atenda a um 
território mais amplo, como o da bacia hidrográfi ca da sua região, 
como estudado na Área Temática II.

Esse trabalho de articulação vai exigir que você, antes de qual-
quer movimento em busca dessas parcerias externas, em parce-
ria com a equipe de saúde e profi ssionais da área de saneamento, 
elabore um diagnóstico detalhado do território, caracterizando-o 
quanto às condições sanitárias e ambientais. Para isso, você pode 
recorrer ao que você estudou neste curso sobre o diagnóstico co-
munitário na Área Temática I e sobre a produção da informação de 
saneamento ambiental, na unidade anterior.

Quanto ao direito indígena como munícipe, de também ser 
atendido na prestação dos serviços de saneamento oferecidos pelo 
município, você pode solicitar o apoio do conselho local e distrital, 
a fi m de realizar diligências nos municípios, visando assegurar o 
direito do indígena.
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Os órgãos colegiados do município e do estado, como conselhos 
de saúde, de meio ambiente, de educação e outros fóruns, também 
merecem atenção. 

Busque o apoio das lideranças e da comunidade para que o in-
dígena conquiste assentos nesses colegiados, pois nessa condição 
os indígenas terão mais chance de incluir suas demandas ambien-
tais, de saúde, de educação nas políticas implementadas nessas 
áreas pelo município e pelo estado.

Busque o apoio do Ministério Público, órgão responsável por fa-
zer a defesa dos direitos dos povos indígenas no Brasil, e da Fun-
dação Nacional do Índio (Funai), que é o órgão responsável por 
coordenar a política indigenista.

VOCÊ SABIA?
Cabe ao Ministério Público Federal defender 

os direitos sociais e individuais indisponíveis dos 
cidadãos perante o Supremo Tribunal Federal, o 
Superior Tribunal de Justiça, os tribunais regionais 
federais, os juízes federais e juízes eleitorais. 
Além disso, o Ministério Público Federal atua 
como guardião da democracia, assegurando o 
respeito aos princípios e normas que garantem a 
participação popular.

E a Funai, enquanto órgão coordenador da 
política indigenista, é membro ou acompanha e 
fomenta a participação de povos e representantes 
indígenas em instâncias de participação, 
monitoramento e controle social de políticas com 
interfaces com políticas indigenistas, ou seja, que 
afetam, interessam ou contemplam povos e terras 
indígenas.

Fonte: http://www.funai.gov.br/index.php/
participacao-indigena-na-construcao-de-politicas-
publicas – pesquisado em 18/12/2014
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PESQUISA DE CAMPO:
AISAN, realize a seguinte pesquisa em sua comunidade e na sede 
do município em que está localizada a aldeia em que você mora:

Há no município Conselhos Municipais de Saúde, de Educação e de Meio Ambiente 
funcionando?

ATIVIDADE PROPOSTA

Há vagas nos Conselhos Municipais de Saúde, de Educação e de Meio Ambiente para 
indígenas? Quantas em cada conselho?
Se há vagas, quem representa os povos indígenas?
Converse com os representantes dos indígenas nesses Conselhos e levante que 
atividades eles vêm desenvolvendo em prol das comunidades indígenas de sua região.
Depois de realizada a pesquisa, discuta as questões levantadas em reunião com os 
demais membros da EMSI, com sua comunidade e com lideranças locais e busque com 
eles definir estratégias para fortalecer a articulação com o município no atendimento 
das demandas de saúde e saneamento da comunidade. O levantamento de estratégias 
deve contemplar quem serão os responsáveis por colocá-las em prática e se será 
necessário envolver outros atores externos na realização de tais estratégias. Organize 
as conclusões da discussão no quadro abaixo:

Utilize no planejamento das suas atividades esse material.
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O PROCESSO DE 
TRABALHO DO AISAN 
INTEGRADO À EMSI

n este texto, vamos estudar sobre o processo de trabalho da 
Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI) e as atri-
buições a serem assumidas pelo Agente Indígena de Sanea-

mento (AISAN), a fi m de ampliar a interrelação do saneamento 
ambiental com a atenção básica.

TEXTO 3

ATIVIDADE PROPOSTA
Escreva sobre as seguintes questões e depois converse com os 
outros agentes:
• Quantos AISAN atuam na abrangência do Polo Base em que se 

localiza sua aldeia? 
• Quais aspectos devem ser levados em conta para definir o 

quantitativo necessário de AISAN? 
• Quais os critérios para contratação de uma pessoa para 

trabalhar como AISAN?
• Há quanto tempo você trabalha como AISAN? 
• Como era o seu trabalho quando começou a trabalhar como 

AISAN? 
• O seu trabalho mudou com o tempo? 
• Qual a importância da comunidade para o seu trabalho como 

AISAN?

Daniela Maria Viana Coimbra de Melo
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O AISAN é um profi ssional que atua desde o ano 2000 nas al-
deias. Vamos conhecer como esse profi ssional foi introduzido no 
trabalho no Distrito e como vem se dando sua atuação ao longo 
desses anos.

UM POUCO DA HISTÓRIA DA 
ORIGEM DO AISAN

O AISAN é um profi ssional que surgiu no contexto da saúde in-
dígena no ano 2000, pois, em 1999, a Fundação Nacional de Saúde 
(Funasa), ao assumir a execução da PNASI, fi cou responsável por 
ampliar a cobertura de abastecimento de água nos territórios in-
dígenas e por manter em funcionamento os sistemas de abasteci-
mento de água existentes. Diante disso, surgiram duas propostas:  
uma foi a contratação de empresa para operar e manter os sistemas 
nas aldeias e a outra, que foi colocada em prática, foi a contratação 
e a formação em serviço de agentes indígenas de saneamento para 
atuar no funcionamento dos sistemas de abastecimento de água. 
Esta última proposta foi infl uenciada pelo processo de formação 
dos Agentes Indígenas de Saúde (AIS), que se encontrava em dis-
cussão na Funasa. 

Assim, na época, foi defi nido como critério de contratação dos 
agentes, a existência de sistema de água que necessitasse de ope-
ração, sendo sua atuação detalhada nas seguintes atribuições:

1. Identifi car os aspectos políticos, econômicos, sociais  e et-
noculturais do seu território, com vistas à incorporação nas 
ações de saneamento;

2. Colaborar na realização e atualização do censo sanitário das 
aldeias;

3. Operar e manter os sistemas de abastecimento de água;
4. Realizar análises de cloro residual e Ph da água para consumo 

humano nas aldeias;
5. Participar da operação e manutenção dos sistemas de esgo-

tamento sanitário e/ou orientar a execução e a manutenção 
dos módulos sanitários individuais;

6. Propor solução e participar da implantação das propostas de 
destinação adequada dos resíduos sólidos das aldeias;  

7. Orientar sua comunidade para a utilização adequada dos ser-
viços de saneamento e para a conservação dos equipamentos 
implantados em sua comunidade;

8. Realizar as ações de educação em saúde ambiental.
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Apesar de constarem algumas atribuições ligadas ao esgota-
mento sanitário, aos resíduos sólidos e a ações educativas, obser-
vou-se ao longo do tempo que a maioria dos agentes se dedicou à 
execução de atividades que priorizaram a operação e a manuten-
ção dos sistemas de abastecimento de água. Além dos sistemas 
de abastecimento de água terem sido a grande motivação para a 
contratação do AISAN, o direcionamento para as atribuições vol-
tadas para a operação e manutenção dos sistemas foi gerado pelos 
seguintes aspectos: a prioridade no abastecimento de água - pelo 
valor que a água tem para a saúde e para a vida; o número peque-
no de aldeias com intervenções no esgotamento sanitário; pouco 
incentivo para as ações de manejo de resíduos sólidos; defi ciência 
na qualifi cação dos agentes; pouca clareza quanto às atribuições 
do AISAN.

Os critérios de seleção do AISAN e a indicação desses agentes 
pelas próprias comunidades têm sido discutidos nas Conferências 
Nacionais de Saúde Indígena. É importante que a comunidade re-
conheça as atribuições do AISAN no saneamento ambiental inte-
grado à atenção básica. Você poderá mobilizar a comunidade para 
essa discussão.  

Também foram defi nidos que a seleção dos AISAN deve ser re-
alizada a partir dos seguintes critérios:

1. Ter ensino fundamental completo, preferencialmente;
2. Manifestar interesse em assumir as atribuições de AISAN;
3. Ter mais de 18 anos de idade;
4. Residir no local de atuação;
5. Ter um bom relacionamento com a comunidade;
6. Não ter outro vínculo empregatício;
7. Ter disponibilidade de tempo integral para exercer as ativida-

des de AISAN;
8. Ter sido selecionado pela comunidade, com a participação da 

contratante;
9. Ter na comunidade sistemas de saneamento que necessitem 

de operação e manutenção. 

A substituição de um agente poderia acontecer nas seguintes 
situações:

1. Quando ele deixar de residir na área de atuação;
2. Quando assumir outra atividade que comprometa o desem-

penho de suas funções;
3. Se gerar confl itos ou for rejeitado pela comunidade;
4. Se não cumprir os compromissos e atribuições assumidas;
5. se, por motivos particulares, pedir afastamento.
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É importante destacar que o critério “ter na comunidade siste-
mas de saneamento que necessitem de operação e manutenção” 
deve ser discutido pela EMSI, gestão do DSEI e comunidade, pois 
as ações de saneamento e saúde ambiental não exigem necessa-
riamente a existência de um sistema de saneamento, conforme 
estudamos na Área Temática II. Além disso, a comunidade tem o 
direito de consumir água de qualidade independentemente de ter 
ou não sistema. 

As relações entre as condições ambientais e de saúde existem 
independentemente de ter sistema de abastecimento de água. 
Neste sentido, a proteção, recuperação e conservação ambientais 
não necessariamente exigirão a disponibilidade de sistema de sa-
neamento na aldeia. Essa é uma questão que merece intenso deba-
te pela gestão da saúde indígena.

ATIVIDADE PROPOSTA
Faça uma descrição das suas funções como AISAN. Para isso é 
importante que você pense e responda as seguintes questões:
O que o AISAN faz no seu trabalho?
O que o AISAN faz no seu trabalho, mas NÃO deveria fazer?
O que o AISAN deveria fazer, mas NÃO faz?
Sugerimos que vocês escrevam conforme o quadro abaixo:

Compartilhe as respostas registradas entre o grupo e discuta a possibilidade de construir 
uma lista de atividades que vocês consideram adequadas para serem executadas pelo 
AISAN. 

Na PNASI, o AISAN se assemelha aos AIS, sendo que este cui-
da diretamente da saúde das pessoas e o AISAN cuida da saúde 
do ambiente em que as pessoas vivem. Assim, o trabalho dos dois 
agentes se complementa e tem o mesmo objetivo: promover a saú-
de das pessoas em um determinado território.

A trajetória do AIS se parece com a do Agente Comunitário de 
Saúde (ACS), que em 1992 foi integrado ofi cialmente a um progra-
ma do Governo Federal e, em 1994, ao Programa Saúde da Família. 

A defi nição das atribuições do AIS sofreu infl uência do progra-
ma de ACS. 

36   O PROCESSO DE TRABALHO DO AISAN  |  Processo de trabalho do AISAN e sua atuação na equipe de saúde



No entanto, as categorias dos AIS e AISAN não acompanharam 
os avanços alcançados pelos ACS, que tiveram sua profi ssão ofi cia-
lizada em 2002, por meio da lei nº 10.507/2002, posteriormente 
substituída pela lei nº 11.350, de outubro de 2006, ainda em vigor.

O que os AIS e os AISAN conquistaram até o momento foi a 
inclusão das duas categorias na Classifi cação Brasileira de Ocupa-
ções, mas isso não ofi cializa a profi ssão. O caminho a ser percorri-
do para que isso aconteça é o mesmo dos ACS: aprovação de lei ou 
alteração de lei existente.

As atribuições do AIS são semelhantes às do ACS, ambos devem 
executar ações de prevenção de doenças e promoção de saúde nos 
domicílios ou comunidades. No caso dos AIS, também se espera 
que ele seja o interlocutor entre os conhecimentos tradicionais so-
bre saúde e os conhecimentos ocidentais. 

Essa interlocução é fundamental para a concretização do prin-
cípio da Atenção Diferenciada na Saúde Indígena, conforme des-
crito na Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas 
(PNASPI): “A formação e a capacitação de indígenas como agentes de 
saúde é uma estratégia que visa favorecer a apropriação, pelos povos 
indígenas, de conhecimentos e recursos técnicos da medicina ocidental, 
não de modo a substituir, mas de somar ao acervo de terapias e outras 
práticas culturais próprias, tradicionais ou não” (PNASPI, p. 15).

A PNASI não menciona o AISAN porque, como vimos, ele sur-
ge somente em 2000 e, como a discussão sobre a inserção desse 
agente na equipe estava numa fase bem inicial, a proposta não teve 
a força necessária para ser inserida à época no texto da política. No 
entanto, tempos depois, o AISAN começa a ser mencionado em 
documentos ofi ciais como agente indígena local da saúde, assim 
como o AIS, pois também atua em ações de prevenção e promoção 
da saúde e assume o papel de interlocutor entre os conhecimentos 
ambientais tradicionais e a visão interventora ocidental do sanea-
mento. A qualifi cação dos AISAN aconteceu no período de 2000 
a 2010, em cursos oferecidos pela Funasa, instituição responsável 
por executar a PNASI naquele período. O modelo de qualifi cação 
adotado pela Funasa priorizou a preparação do AISAN para operar 
e manter os sistemas de abastecimento de água. Esse processo 
sofreu críticas por não ter sido articulado com escolas formadoras, 
impedindo que os AISAN pudessem obter o aproveitamento de es-
tudos, a fi m de legitimar o processo e a certifi cação para continui-
dade de seu itinerário formativo.

O PROCESSO DE TRABALHO DO AISAN INTEGRADO À EMSI  37



Apesar das críticas, esse processo ajudou a estruturar o serviço 
de saneamento nos Polos Base. O profi ssional que acompanhava o 
AISAN na capacitação em serviço era o Supervisor de Saneamento.

O itinerário formativo é um processo de formação que 
permite ao trabalhador alcançar níveis mais altos de formação 
escolar – nível médio e formação profi ssional – como técnico, 
estando apto a assumir novos postos de trabalho em posições 
mais elevadas na instituição. 

Pensar a organização do processo de trabalho dos AISAN re-
quer que reconheçamos que o modelo que orientou as ações de 
saneamento ao longo desses quinze anos manteve o AISAN desar-
ticulado das ações da atenção básica, como estudamos no texto 
anterior, tendo como consequência o seu isolamento em relação à 
EMSI.

Além disso, as ações de saneamento pouco avançaram no sen-
tido de considerar as condições de vida e aspectos socioculturais 
das comunidades indígenas. Ao considerar as especifi cidades so-
cioculturais dos povos indígenas, as intervenções de saneamento 
são mais efetivas e, neste sentido, o AISAN assume uma atuação 
relevante na equipe de saúde.

As intervenções, tanto na área do saneamento, como na área da 
saúde, precisam superar o modelo biomédico que foca na doença 
e deixa de lado outros fatores que estão ligados à saúde. O sane-
amento precisa focar menos no meio, projetos e obras, e mais nos 
resultados: a prevenção de doenças e a promoção da saúde.

Além disso, o saneamento ambiental deve abarcar as questões 
ligadas ao meio ambiente, trazendo para a atenção básica essa 
percepção na análise das condições de saúde da comunidade.

MAS, AFINAL, O QUE É O PROCESSO 
DE TRABALHO?

Tratar de processo de trabalho no contexto da PNASI, que tem 
a interculturalidade como uma de suas diretrizes, requer que ini-
ciemos por reconhecer a diversidade cultural aí envolvida. Por isso 
vamos começar refl etindo sobre o sentido do trabalho para a socie-
dade não indígena e para os povos indígenas.

Pense um pouco: qual o sentido que tem o trabalho para você e 
sua comunidade?
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Quando o homem cultiva suas plantações de mandioca e de 
grãos, como arroz, feijão, e milho, ele está realizando um trabalho 
que tem como intenção sua própria sobrevivência. O trabalho é, 
assim, uma ação ou esforço humano necessário à aquisição dos 
meios de subsistência. 

O trabalho também é entendido como uma das formas mais 
profundas de expressão humana. À medida que o ser humano se 
desenvolve e entra em contato com a realidade dos papeis sociais, 
percebe que sua inserção na sociedade pressupõe desempenhos. 
Ser alguém está intimamente associado a fazer algo.

FIGURA 2: trabalhadores na roça. Foto: Eides Antonelli.SECOM-RR. 

FIGURA 3: 
Mulher indígena 
preparando 
farinha de 
mandioca. 
Foto: Rui Arantes.

Na mentalidade capitalista, o trabalho representa uma maneira 
de acumular riquezas e de obter lucros. Para os povos indígenas, o 
trabalho tem um sentido diferente do signifi cado que tem no mo-
delo capitalista. 
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Para entender o sentido que tem o trabalho no mundo indígena é 
preciso, em primeiro lugar, considerar a diversidade e complexida-
de cultural. Essa diversidade se expressa em formas diferentes de 
crenças, línguas, modos de vida, modo de pescar, coletar ou pro-
duzir alimentos, de construir cabanas, ocas, casas, instrumentos e 
utensílios.

O sentido que tem o trabalho para os indígenas está ligado dire-
tamente às estratégias de subsistência. O seu sustento vem do seu 
território. A mesma natureza que sustentou as gerações passadas, 
se bem cuidada, irá sustentar as gerações do presente e do futuro.  
Claro que essa visão pode ser diferente, dependendo da intensida-
de do contato com a sociedade não indígena.

Caçar, pescar, construir casas, plantar... Todas essas atividades 
podem ser consideradas trabalho. Também o emprego é considera-
do trabalho, o de professor, juiz, enfermeiro, médico, AIS e AISAN. 
Existem trabalhos que desenvolvemos sozinhos e outros que fi cam 
mais fácil e, às vezes mais rápidos, em grupo. Assim as tarefas po-
dem ser organizadas e cada um ajuda no desenvolvimento da ta-
refa. Por exemplo, a plantação de uma roça pertence a um grupo 
doméstico que trabalha coletivamente. Por outro lado, pintar um 
quadro é uma atividade que pode ser difícil ser realizada em grupo, 
mesmo que leve muito tempo para o artista concluí-la.

Desenhe uma situação que caracterize um trabalho individual 
realizado na sua aldeia e outra situação que exemplifique uma 
situação de trabalho coletivo.
Compartilhe e apresente o seu desenho para os colegas e comente 
as diferenças entre os dois trabalhos, quem se envolve no trabalho 
coletivo e o que cada um faz.

ATIVIDADE PROPOSTA

O trabalho na saúde, assim como o da roça coletiva, requer a 
ação de um grupo, ou seja, o trabalho em equipe. Esse trabalho 
pode ser comparado com um barco. Ele tem diferentes partes: o 
bote, o remo e o barqueiro. Sozinhos, o bote, o remo e o barquei-
ro não conseguem fazer o barco sair do lugar. Sem o barqueiro, o 
remo e o bote também não podem se deslocar – e nem se tiver-
mos somente o remo e o barqueiro. Para esse meio de transporte 
funcionar bem, barqueiro, bote e remo funcionam juntos, cada um 
com sua importância. 
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O trabalho na saúde tem como fi nalidade promover a saúde das 
pessoas e, sendo uma atividade assalariada, os trabalhadores são 
remunerados, recebem salários. 

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) prevê que o tra-
balho na saúde deve ser realizado em equipe, ou seja, é um traba-
lho coletivo que envolve a interação dos profi ssionais de diferentes 
áreas, que se relacionam entre si para o desenvolvimento de práti-
cas de cuidado em saúde, conforme estudamos no texto anterior.

O processo de trabalho é o modo como se desenvolve 
determinado trabalho. Na saúde, é a prática dos 
trabalhadores/profi ssionais de saúde inseridos no dia a dia 
do atendimento nos serviços de saúde. 

A PNAB estabelece como características do processo 
de trabalho das equipes da atenção básica, entre outras: 
território de atuação defi nido; execução de ações da atenção 
de acordo com as necessidades de saúde da população; 
priorização de grupos e fatores de riscos; o acolhimento 
com escuta qualifi cada; o planejamento; e o fortalecimento 
do controle social. Você poderá ler tais características 
em detalhe no documento da PNAB, disponível em 
endereço:http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.
php?conteudo=publicacoes/pnab.

Assim, são quatro os elementos que compõem o processo de 
trabalho na saúde: 

1. As atividades que são desenvolvidas;
2. O objeto de trabalho, ou seja, o foco do trabalho, que é a saú-

de das pessoas;
3. Os instrumentos ou meios de trabalho materiais (equipa-

mentos,  materiais de consumo, medicamentos, instalações 
físicas) e  não materiais (saberes que articulam os agentes e 
os instrumentos);

4. Os “agentes” do processo de trabalho, que são os profi ssio-
nais da equipe, e os benefi ciários do serviço, ou seja, as co-
munidades. 
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Para compreendermos melhor o que é processo de trabalho, vamos 
realizar duas atividades:

ATIVIDADE PROPOSTA

Em relação à atividade descrita, responda as seguintes questões:
Quais são as atividades que todos fazem juntos?
Quais são as atividades que cada um faz sozinho? 

Agora, vamos fazer o mesmo selecionando três atividades dentre as listadas como 
atividades que o AISAN faz e deveria fazer, trabalhadas na atividade da pg. 38 deste 
texto. E vamos responder as mesmas questões: 
Qual trabalho/atividade foi desenhado? 
Qual a finalidade do trabalho/atividade?
Quais os instrumentos (materiais) e os conhecimentos e habilidades que são necessários 
para a realização do trabalho/atividade? 
Quem são as pessoas envolvidas? 
Escreva as três atividades selecionadas na primeira coluna do quadro abaixo e para 
cada atividade descreva o que pede as demais colunas:

Na primeira, você deve utilizar o desenho da situação que caracteriza um trabalho 
coletivo, realizado na atividade anterior, para identificar como ocorre o processo de 
trabalho. Para isso, é importante que você analise a situação e descreva os seguintes 
itens: 
Qual trabalho/atividade foi desenhado? 
Qual a finalidade do trabalho/atividade?
Quais os instrumentos (materiais), os conhecimentos e habilidades  necessários para a 
realização do trabalho/atividade? 
Quem são as pessoas envolvidas? 
Organize essa atividade utilizando o quadro abaixo:

O entendimento das características do processo de trabalho em 
saúde nos ajudará a defi nir as melhores estratégias para enfrentar 
os problemas de saúde de nossas comunidades. 
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Vamos estudar alguns aspectos que envolvem, na prática, a re-
lação entre os elementos que compõem o  processo de trabalho.

Em primeiro lugar, como vimos anteriormente, o trabalho da 
atenção básica deve ser realizado em equipe, sendo que as res-
ponsabilidades e tarefas devem ser coletivas e conjuntas, na qual 
cada membro da equipe executa determinadas tarefas, que são 
chamadas de atribuições, mas num sentido de complementar um 
o trabalho do outro.

O QUE É TRABALHAR EM EQUIPE?
Trabalhar em equipe envolve a execução de atividades que não 

são possíveis de serem realizadas por uma única pessoa. Isso por-
que a atividade envolve tarefas que exigem conhecimentos varia-
dos, que precisam ser desenvolvidos por pessoas que tenham for-
mações diferentes (por exemplo, AIS, AISAN, enfermeiro, médico, 
entre outros). 

Assim, é necessário que todos saibam o que cada um faz, para 
que o trabalho seja feito em conjunto. Também é importante saber 
que outras pessoas da comunidade e da equipe podem ter dife-
rentes expectativas em relação ao trabalho do AISAN e isso pode 
atrapalhar a execução de suas atividades. Por isso é importante es-
clarecer as atribuições de todos os membros da equipe para que as 
atividades sejam complementadas e conversar com a comunidade 
sobre suas atribuições. 

Vamos pensar em uma situação que exemplifi que a importân-
cia do trabalho em equipe. Por exemplo, o médico está atendendo 
uma criança com diarreia, que antes foi acolhida em sua residência 
pelo AIS. O agente que orientou a família da criança a procurar o 
posto de saúde, onde o médico a consultou. Ao mesmo tempo em 
que o atendimento ocorre, a técnica de enfermagem apoia o mé-
dico fazendo a terapia de reidratação oral da criança. A enfermeira 
registra o caso para controle mensal da condição de saúde da co-
munidade e, diante da gravidade do caso, identifi ca outro ponto da 
rede (ambulatório médico de especialidade, hospital etc) em que 
o atendimento pode ser continuado caso a criança necessite ser 
removida para uma referência. Enquanto isso, o AISAN realiza uma 
visita ao domicílio da família da criança para verifi car as condições 
sanitárias, identifi car se há outras crianças na casa e conversar 
com os moradores sobre o que está acontecendo, levantando o en-
tendimento dos membros da família sobre o problema. 
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No exemplo, temos a ação de vários membros da equipe em tor-
no de um mesmo problema, no entanto, para que o trabalho seja 
em equipe, tem que haver interrelação entre as atividades de cada 
profi ssional. Eles precisam se encontrar e falar a respeito do que 
fazem e de como fazem, precisam trocar ideias de como pode ser 
melhorado o trabalho de cada um e de toda a equipe. Eles precisam 
conversar sobre a família, suas condições de vida, como é percebi-
da por ela sua condição de saúde. Ou seja, o que a equipe realiza 
precisa ser planejado e avaliado em conjunto pelos profi ssionais da 
equipe.

Para que isso aconteça, são necessárias iniciativas e ações ins-
titucionais que promovam essa articulação, de modo a evitar a si-
tuação em que vários profi ssionais estão reunidos em uma equipe, 
mas trabalhando isoladamente. 

A equipe de saúde é formada por pessoas com histórias de vida, 
formações, saberes e práticas diferentes e, no caso da saúde in-
dígena, com culturas e línguas diferentes. São pessoas que se en-
contram para cuidar da saúde de uma comunidade em determi-
nado território. O simples fato de trabalharem juntas não signifi ca 
que formam uma equipe. As pessoas precisam aprender a ser uma 
equipe e isso depende da ajuda e da participação de cada membro.

No caso da saúde, a legislação estabelece que o conjunto de 
ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que caracteriza a 
atenção básica, deve ser desenvolvido sob a forma de trabalho em 
equipe, dada a complexidade dos problemas que afetam a saúde e 
que precisam de solução.

Os princípios e diretrizes da Estratégia Saúde da Família orien-
tam o trabalho da EMSI na execução das ações de atenção básica 
na saúde indígena e têm como fi nalidade ampliar a oferta de servi-
ços e reorganizar a atenção básica, direcionando o cuidado para a 
saúde da família, em substituição ao modelo biomédico.

A ideia é superar o modelo hegemônico centrado na fi gura do 
médico, a partir de uma nova forma de assistir a população, colo-
cando como centro o trabalho multidisciplinar. O trabalho de saúde 
é, portanto, executado por indivíduos inseridos numa equipe e se 
volta para o indivíduo inserido na família e na comunidade.
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Modelo hegemônico – o termo utilizado 
tem o sentido de ser o modelo que se sobrepõe 
aos outros, que prevalece sobre os outros. 
O modelo biomédico é o mais utilizado na 
atenção à saúde.

Nesse novo modelo, a equipe multidisciplinar de saúde indíge-
na assume a responsabilidade sobre um território onde vive certa 
quantidade de pessoas. A EMSI tem como atribuição desenvolver 
as atividades da atenção básica nos territórios em que as pessoas 
vivem, numa prática centrada na história e na cultura das pessoas. 
Essa ideia de fazer saúde coletiva, com a valorização dos saberes e 
cultura locais, é própria da atenção básica e deve ser colocada em 
prática pela EMSI.

Nesse modelo, a equipe e as famílias devem compartilhar res-
ponsabilidades pela saúde. Isso é particularmente importante na 
adequação das ações de saúde às necessidades da população e é 
uma forma de controle social e participação popular. 

Assim, a base de organização do processo de trabalho da equipe 
é o território e a população adstrita. Conhecer o território e as con-
dições de saúde da população vai ser a base para o diagnóstico, o 
planejamento e a execução das ações. 

As ações, como acolhimento, atuação em grupos, visitas domici-
liares, programação das ações profi ssionais específi cas, promoção 
da saúde, prevenção de doenças e agravos e ações de educação 
em saúde só terão resultado positivo na produção do cuidado em 
saúde, em seu sentido mais amplo, se forem percebidas e constru-
ídas através de reuniões de planejamento da equipe de saúde da 
família, com a participação da comunidade.

Para o Ministério da Saúde, uma equipe de saúde da família 
deve ser composta minimamente por médico, enfermeiro, auxiliar 
ou técnico de enfermagem e por Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS), podendo ser incorporados a esta equipe mínima o cirurgião 
dentista e o Auxiliar de Consultório Dentário (ACD), que consti-
tuem uma Equipe de Saúde Bucal.
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QUAL É A COMPOSIÇÃO DA SUA EMSI?
Além das responsabilidades e saberes específi cos de cada pro-

fi ssional, há um conjunto de competências e responsabilidades 
compartilhadas pelos membros da EMSI.

São atribuições comuns a todos os 
profi ssionais, segundo a PNAB: 

• participar do processo de 
territorialização; 

• realizar o cuidado em saúde e 
responsabilizar-se pela população adstrita; 
garantir a integralidade da atenção; realizar 
busca ativa e notifi cação de doenças e 
agravos de notifi cação compulsória;

• realizar a escuta qualifi cada das 
necessidades dos usuários, proporcionando 
atendimento humanizado e viabilizando o 
estabelecimento do vínculo;

• participar das atividades de 
planejamento e avaliação das ações 
da equipe; promover a mobilização e a 
participação da comunidade; 

• identifi car parceiros e recursos que 
possam potencializar ações intersetoriais; 
garantir a qualidade do registro das 
atividades nos sistemas nacionais de 
informação na Atenção Básica; participar 
das atividades de educação permanente. 
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A RELAÇÃO ENTRE AS PESSOAS NO 
TRABALHO EM EQUIPE E COM A 
COMUNIDADE

Além das atribuições comuns, cada profi ssional tem suas atri-
buições específi cas, descritas na Política Nacional da Atenção Bá-
sica, e a dos AIS e AISAN, que se assemelham às dos ACS, foram 
defi nidas pela SESAI em documentos específi cos, que serão dispo-
nibilizados para você neste curso. Mais adiante vamos nos debru-
çar sobre as atribuições específi cas do AISAN.

Como vimos, trabalhar em equipe não é simplesmente cada um 
fazer a sua parte, é muito mais do que isso. Cada um deve fazer a 
sua parte buscando articular e complementar o que o outro faz, 
olhando sempre para a fi nalidade do fazer da equipe, que é a saúde 
das pessoas em um determinado território.

Por isso, o trabalho em equipe deve se basear na construção de 
boas relações entre os profi ssionais, no respeito de um em relação 
ao outro, na valorização do saber que cada um traz na prática do 
dia a dia. Esse exercício vai preparar você e os demais membros da 
equipe para conviverem com a comunidade, ajudando, na prática, 
a construir uma relação de respeito em que todos aprendem, por 
valorizar o conhecimento de cada um.

ATIVIDADE PROPOSTA
Escreva um texto ou faça uma dramatização mostrando uma 
situação de conflito na relação entre os profissionais de sua 
equipe ou entre a equipe e comunidade. Depois conte para os 
seus colegas como a situação foi resolvida e fale a sua opinião 
sobre como a situação poderia ter sido resolvida.  

Para que o trabalho seja realizado de fato em equipe, seus mem-
bros precisam se encontrar para conversar, planejar e avaliar as 
ações e para realizar algumas atividades juntos, como as ações 
educativas. Nesses encontros, podem acontecer divergências 
e confl itos. Claro que, como se trata de ambiente de trabalho, a 
equipe precisa ir se preparando para lidar com os confl itos, sem 
que tenha comprometimento das relações, pois aprendendo a lidar 
com os confl itos que surgem na equipe vamos saber lidar com eles 
quando ocorrerem na relação com moradores da comunidade.
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Ao lidar com os confl itos se aprende, aliás, tudo pode ser apren-
dido. Ao surgirem confl itos, o que pode ser feito, em primeiro lugar, 
é respeitar os pontos de vista um do outro, pois cada opinião tem 
como base a experiência de cada um. Assim, se o ponto de vista 
apresentado é baseado na experiência de vida, não há que se falar 
em certo e errado – são opiniões diferentes. Mas se a opinião tem 
como base algum conhecimento que está sistematizado em livros 
que tratam da saúde ou do ambiente, aí seu ponto de vista pode 
estar de acordo ou não com o que está defi nido a partir de estu-
dos e pesquisas. Deve-se evitar trabalhar com a ideia de verdades 
absolutas. Especialmente em contexto intercultural, tudo pode ser 
questionado, pode ser olhado por outro ângulo, pois se tratam de 
visões de mundo diferentes. 

As experiências de vida são diferentes e por isso as pessoas pen-
sam de maneiras diferentes. Quando se trata de uma divergência 
que paralisa ou difi culta uma análise ou atividade, a equipe precisa 
aprender a superar, buscando um consenso. 

Na divergência as opiniões são discordantes, ou seja, 
falta um entendimento comum entre as pessoas sobre 
um determinado assunto. Quando a ideia divergente, 
contrária, está na base de uma determinada atividade  a 
ser  realizada  pela equipe é importante e aceitável que se 
busque um referencial teórico para que a equipe analise 
junto e depois tire as conclusões. Pode ser que assim as 
visões se aproximem e a divergência seja superada.

No consenso, as opiniões e pontos de vista se parecem, 
se aproximam. O consenso se constrói em ambientes 
democráticos em que as pessoas se sentem livres para se 
expressar, sem o receio de que possam sofrer algum tipo 
de punição, de constrangimento. Esse deve ser o ambiente 
a ser construído nos encontros das equipes.

Nem sempre o consenso é possível, mas quando isso acontece 
as duas opiniões, mesmo contrárias, precisam conviver e ser res-
peitadas. No caso de situações em que não é possível o consenso, 
a questão pode ser colocada para a maioria decidir pela ideia ou 
opinião mais adequada para continuar a condução da atividade.
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Respeitar, aqui, tem o sentido de olhar o outro valorizando quem 
ele é; ouvir e valorizar a opinião do outro, mesmo quando se tem 
opinião diferente ou divergente, pois a opinião da pessoa é baseada 
nas suas experiências de vida, por isso, devemos evitar dizer que 
uma opinião está certa ou errada. O que é possível é estabelecer 
se a opinião se aproxima mais ou menos do referencial que está 
sendo usado na análise (um texto, um fi lme, por exemplo).

Os profi ssionais de nível superior (médicos, enfermeiros, odon-
tólogos) podem assumir uma atitude mais colaborativa na forma-
ção e qualifi cação permanente dos técnicos e agentes, quando as 
divergências resultarem de incompreensão do conteúdo que fun-
damenta a prática da equipe de saúde. E os agentes indígenas pre-
cisam lutar, com o apoio da comunidade, para que os conhecimen-
tos e saberes tradicionais sejam considerados na atenção básica. 
Isso pode trazer maior interação na relação entre os profi ssionais 
indígenas e não indígenas da equipe de saúde.  

Quanto maior a infl uência dos conhecimentos tradicionais na 
política de saúde e nas ações da atenção básica, maior o espaço de 
fala e participação dos membros indígenas na EMSI.

Outro fator que pode ajudar é a preparação antropológica dos 
profi ssionais não indígenas da equipe. Se eles tiverem melhor pre-
paro poderão contribuir mais ativamente para que a intercultura-
lidade aconteça na prática, ou seja, o encontro respeitoso entre 
culturas que se complementam para promover a saúde de uma 
comunidade em um território.

Um desafi o a ser assumido por todos é a construção de relações 
que tenham como princípios a pluralidade, a tolerância, o respeito 
e a justiça. Princípios que no seu conjunto tentam assegurar a au-
tonomia de cada indivíduo nas decisões que lhe afetam. Ao mesmo 
tempo, possibilitam a construção de vínculo e de confi ança mútua, 
seja entre os membros da equipe, seja na relação com o indivíduo, 
com a família, com a comunidade.

Na proposta da Estratégia Saúde da Família, o trabalho em equi-
pe constitui uma prática na qual a comunicação entre os profi ssio-
nais deve fazer parte do exercício cotidiano do trabalho. 
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A PRÁTICA COMUNICATIVA NO 
TRABALHO DA EMSI 

A comunicação está presente em todos os contextos em que há 
relações entre pessoas e pode ser expressa em linguagem falada, 
cantada, escrita, em gestos corporais, mímicas etc. A comunicação 
é a capacidade das pessoas se entenderem e é fundamental para 
o trabalho em equipe. Quando as pessoas não se entendem bem, 
o trabalho não acontece como deveria. Quando isso acontece nos 
serviços de saúde, a comunidade é muito prejudicada. 

Os membros das equipes, tanto os indígenas como os não indí-
genas, precisam se lembrar que estão trabalhando em um tipo de 
contexto que pode ser descrito como intercultural, ou seja, quan-
do pessoas de culturas diferentes estão em contato. Isso quer di-
zer que os modos de pensar e de agir de diferentes povos podem 
ser muito diferentes, o que pode difi cultar a comunicação entre as 
pessoas. Isso pode acontecer, por exemplo, entre os membros da 
equipe, entre a equipe e a comunidade e também entre a EMSI e o 
Polo Base ou o DSEI.

Às vezes, até as línguas são diferentes. Quando os povos indí-
genas falam outra língua que não é o Português, os profi ssionais 
de saúde podem não entender a língua. Os AIS e AISAN podem 
também ter difi culdades com o Português. Quando isso acontece, 
todos precisam ter muita calma, para poderem se entender. Mas 
mesmo quando todos falam a mesma língua podem acontecer pro-
blemas de comunicação e entendimento. As reuniões das equipes 
são um momento importante para esclarecer qualquer mal enten-
dido e, também, para organizar o trabalho de um modo que todos 
saibam bem o que deve ser feito por cada um e de que modo. Isso 
ajuda a esclarecer os problemas de comunicação e também a evi-
tar que eles aconteçam.

Escreva um texto ou faça uma dramatização contando como está 
a comunicação dentro de sua equipe de trabalho. As pessoas se 
entendem? Em sua opinião, o que a equipe de saúde precisa 
fazer para melhorar a comunicação entre seus membros e com 
a comunidade?

ATIVIDADE PROPOSTA
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A EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO 
ESTRATÉGIA NA QUALIFICAÇÃO DO 
PROCESSO DE TRABALHO DA EMSI

A equipe precisa estar motivada para realizar o seu trabalho, 
isto é, com vontade de trabalhar, de interagir e de melhorar as con-
dições de vida e de saúde da comunidade. O trabalho em saúde é 
muito desafi ador, pois estamos constantemente trabalhando com 
a vida das pessoas e nem sempre temos boas condições de traba-
lho, como postos de saúde com salas arejadas e pessoas em núme-
ro sufi ciente para trabalhar nas EMSI. 

Quando trabalhamos em equipe um profi ssional ajuda o outro 
e não nos sentimos solitários. A motivação para este trabalho vem 
de dentro, mas também depende da defi nição das atribuições de 
cada profi ssional de saúde, da construção de metas claras e possí-
veis de serem executadas no âmbito do serviço e da aldeia. É mui-
to importante que a comunidade acompanhe e valorize o trabalho 
dos agentes de saúde e de toda a equipe. Para isso acontecer a 
equipe precisa trabalhar em conjunto e mais próxima da comuni-
dade, nas aldeias.

A mudança no modelo de atenção, do modelo biomédico para o 
modelo de vigilância em saúde, exige transformações no funciona-
mento do serviço de saúde e do processo de trabalho das equipes. 
Isso requer de seus atores (trabalhadores, gestores e usuários) 
maior capacidade de análise, de intervenção e maior autonomia 
para o estabelecimento de práticas transformadoras.

Autonomia é a capacidade de tomar as 
próprias decisões, sem ser pressionado por outras 
pessoas. Para isso, é importante que a pessoa 
tenha as informações que ache necessárias sobre 
o assunto sobre o qual vai decidir. Direito de tomar 
as próprias decisões.
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Segundo a PNAB, a educação permanente é exatamente a estra-
tégia de gestão que pode qualifi car as práticas de cuidado, gestão 
e participação popular nessa “nova lógica”, ou seja, as mudanças 
que precisam acontecer na atenção básica envolvem a qualifi cação 
de profi ssionais e o aprimoramento das ações de gestão em saúde 
para a consolidação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.  

A educação permanente deve ser orientada 
por princípios pedagógicos que favoreçam a 
aquisição de conhecimentos e habilidades, a 
partir de problemas reais, extraídos da prática da 
equipe em seu cotidiano no serviço, bem como da 
própria realidade da saúde indígena, de modo que 
a aprendizagem seja signifi cativa. 

Analise o que foi deliberado na 4ª Conferência Nacional de Saúde 
Indígena: “Serão garantidos recursos financeiros para promover 
programas de educação continuada para todos os profissionais, 
indígenas e não indígenas, da equipe multidisciplinar do DSEI e 
da Casai”.
Discuta em grupo como essa deliberação da 4ª Conferência foi 
colocada em prática na saúde indígena. O que pode ser feito 
pela comunidade indígena para que a educação permanente 
aconteça? Quais contribuições você pode dar?

ATIVIDADE PROPOSTA

Apesar de ter sido deliberado na 4ª Conferência Nacional de 
Saúde dos Povos Indígenas, realizada em 2006, que devem ser ga-
rantidos “programas de educação permanente e continuada dos 
agentes indígenas de saúde, agentes indígenas de saneamento, 
agentes de saúde bucal”, a qualifi cação desses agentes foi sempre 
um processo frágil, desarticulado.

A qualifi cação dos trabalhadores da saúde indígena, sejam eles 
indígenas ou não indígenas, é indispensável para a consolidação 
da atenção à saúde diferenciada, por isso, você, o AIS e o controle 
social precisam continuar lutando para que isso se torne realidade.
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TRABALHO DO AISAN NA EQUIPE 
MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE 
INDÍGENA

A quem atualmente você se reporta no Polo Base e no DSEI 
quando surge alguma situação que precisa de orientação ou apoio 
no seu trabalho? Ao técnico de saneamento? A um profi ssional da 
EMSI? A outro profi ssional?

Para que a sua atuação no saneamento ambiental esteja inte-
grada às ações de atenção básica é importante que você organize 
o seu processo de trabalho, considerando a sua inserção na EMSI. 
É necessário que você identifi que quem é o profi ssional de saúde 
da EMSI que contribui na integração e coordenação das atividades 
em equipe. Você deve comunicar e compartilhar as atividades re-
alizadas e os problemas identifi cados com todos da equipe e, em 
especial, com o profi ssional de saúde que colabora na organização 
do trabalho da EMSI, para que ele o ajude, de modo a fortalecer o 
trabalho de cada um individualmente e da equipe como um todo. 
Você também receberá o apoio do técnico de saneamento do Polo 
Base ou do DSEI, já que esse profi ssional também deve desenvol-
ver suas ações de modo integrado à EMSI. 

A sua atuação na EMSI é muito importante, principalmente pela 
importância que o território tem na vida e saúde das comunidades 
indígenas. Você é o profi ssional da equipe que vai atuar exatamen-
te na saúde ambiental do seu território.

Para organizar o seu processo de trabalho, você precisa retomar 
tudo o que estudou até aqui, já que o objetivo deste curso é exata-
mente qualifi cá-lo para o desenvolvimento de seu trabalho como 
AISAN, integrado à equipe de saúde.

Você aprendeu muito sobre território, sobre políticas públicas, 
sobre o SUS e o Subsistema de Saúde Indígena e sobre o impac-
to das mudanças ambientais na vida das populações indígenas. 
Aprendeu, também, muita coisa sobre saneamento e saúde am-
biental: a relação com a saúde, os manejos da água, dos esgotos 
e dos resíduos sólidos. Além disso, estudou sobre educação em 
saúde e educação em saúde ambiental, sobre produção da infor-
mação e, agora, você está estudando como pode ser o seu trabalho 
integrado à EMSI.

O que você aprendeu até aqui vai lhe ajudar a identifi car suas 
novas atribuições, pois você deve ter observado que sua atuação 
será muito diferente do que era antes. 
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O trabalho do AISAN começa com o levantamento de informa-
ções sobre o território e a comunidade. Para isso, você vai utili-
zar os instrumentos de coleta de dados e informações que você 
aprendeu na unidade anterior. As informações sobre as famílias, 
as condições de saúde e as condições ambientais serão a base do 
seu trabalho. Você também deverá elaborar diagnósticos e mapas.

Retome os diagnósticos, mapas e informações que você produziu 
ao longo do curso e reflita sobre as condições do seu território 
e o que você deverá fazer para ajudar a superar as condições e 
fatores de risco que comprometem a saúde e o bem viver de sua 
comunidade.
Você, os AIS e o Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) são importantes 
agentes de mudança da equipe, pois conhecem e também 
vivenciam os problemas enfrentados por sua comunidade. 

PARA REFLETIR

Analise o desenho abaixo e pense um pouco sobre o que pode 
promover mudanças:

FIGURA 4: promover mudanças - Fonte: Universidade Federal de Santa Catarina. 
Processo de trabalho e planejamento na estratégia saúde da família. Universidade 
Federal de Santa Catarina. Florianópolis: UFSC, 2010. 106 p. Modo de acesso: www.
unasus.ufsc.br – pesquisado em 12/3/2015.
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Realizada essa refl exão, vamos desenvolver uma atividade que 
o ajudará a identifi car os eixos em torno dos quais suas atribuições 
foram defi nidas.

Em grupo, aponte um dos principais problemas ambientais 
do seu território, que seja semelhante para todos os colegas 
do grupo. Em seguida, discutam o problema ambiental, 
considerando duas situações diferentes: aldeia  com estrutura 
de saneamento existente e aldeia sem estrutura de saneamento. 
Conversem e escrevam o que poderia ser feito em cada uma 
dessas situações para que as comunidades tenham acesso a 
melhores condições de salubridade ambiental. Utilize o quadro 
abaixo para desenvolver a atividade.

ATIVIDADE PROPOSTA

Em seguida, mantenha-se em grupo e identifique o que pode 
ser feito para a superação do problema ambiental identificado 
acima, conforme quadro a seguir:

ATIVIDADE PROPOSTA

Salubridade ambiental: este conceito está relacionado a um 
ambiente saudável, ou seja, um ambiental capaz de prevenir 
a ocorrência de doenças veiculadas pelo meio ambiente e de 
promover condições  favoráveis à saúde da população urbana 
e rural.
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Agora, retome o que você apontou em relação às estruturas de 
saneamento existentes e as que ainda serão implantadas.  Levante 
o que o AISAN e a comunidade devem fazer em cada situação. Se 
a estrutura de saneamento já existir, o que vocês devem fazer para 
que ela funcione adequadamente? Se a estrutura não existir, o que 
deve ser feito para que essa demanda seja atendida? Utilize o qua-
dro abaixo para o registro das conclusões.

Discuta em sala de aula as conclusões registradas, de modo a 
organizar uma só listagem com as atividades propostas para os AI-
SAN e as responsabilidades da comunidade diante da necessidade 
de operação, manutenção e conservação das estruturas de sanea-
mento disponíveis e aquelas que precisam ser implantadas.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 
DO AISAN 

Para realizar o seu trabalho, o AISAN precisa de competências, 
habilidades e conhecimentos sobre sua profi ssão, para aplicá-los 
no dia a dia do seu trabalho. Defi nir claramente quais são as habi-
lidades e competências esperadas do AISAN é fundamental para 
sabermos quais serão as suas atividades ou funções.

Competência é a capacidade de uma 
pessoa realizar as atividades exigidas na sua 
vida diária. Uma competência só consegue 
ser completamente realizada quando 
as tarefas estão claramente descritas. 
Podemos dizer que a competência exige 
usar os conhecimentos que você tem para 
desenvolver respostas para os problemas 
que surgem.
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Habilidade é o saber fazer. Para realizar com sucesso 
uma ação (competência), você usa diversas habilidades. A 
habilidade não pertence somente a uma competência, ela 
pode ser usada em diferentes momentos, com diferentes 
competências. Por exemplo, para ser um bom caçador 
(competência) você precisa ter certas habilidades, como 
conhecer os hábitos dos animais, conhecer pegadas ou 
barulhos, ter ouvidos e olhar atentos, conhecer formas de 
localizar-se no ambiente, saber usar bem a arma que você vai 
utilizar, entre outras..

Nos anos de 2013 e 2014, foram realizadas ofi cinas do Programa 
de Qualifi cação de AIS e AISAN, com a participação de AIS, AISAN 
e outros membros das EMSI de todos os DSEI, sendo discutidas as 
atividades dos AIS e dos AISAN. A partir daí, foram defi nidas as 
seguintes habilidades esperadas para os AISAN:

ATUAÇÃO 
AMBIENTAL

INTERVENÇÕES DE 
SANEAMENTO 

Mobilizar a comunidade em torno de objetivos co-
muns ligados a proteção, conservação e recupera-
ção ambiental, visando a prevenção, eliminação ou 
minimização de riscos ambientais para a saúde.
Articular, com o apoio das lideranças indígenas lo-
cais e externas e dos conselhos locais, o desenvol-
vimento de ações conjuntas com outros órgãos e 
entes municipais e estaduais de proteção, conser-
vação e recuperação ambiental, visando a preven-
ção, eliminação ou minimização de riscos ambien-
tais para a saúde.

Identifi car com a comunidade e demais membros 
da EMSI as demandas por novas ações de sanea-
mento ambiental.
Realizar, com a participação da comunidade, a ope-
ração dos sistemas individuais e coletivos de abas-
tecimento de água e esgotamento sanitário, com 
o apoio de técnicos do Distrito e/ou da empresa 
contratada.
Realizar, com a participação da comunidade, ma-
nutenção preventiva e corretiva dos sistemas in-
dividuais ou coletivos de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, com o apoio de técnicos do 
Distrito e/ou da empresa contratada.
Identifi car, com a comunidade e demais membros 
da EMSI, soluções para a problemática dos resídu-
os sólidos e mobilizar a comunidade para a implan-
tação das medidas que forem consideradas viáveis.
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Articular junto ao município, com o apoio de li-
deranças indígenas locais e externas, a adoção 
de medidas de manejo e destinação fi nal am-
bientalmente adequada dos resíduos sólidos 
comuns e do serviço de saúde.
Articular, com o apoio de lideranças indígenas 
locais e externas, o atendimento de demandas 
de saneamento da comunidade junto aos ór-
gãos estadual e municipal.

PRODUÇÃO DA 
INFORMAÇÃO

PARTICIPAÇÃO 
E CONTROLE 
SOCIAL

Elaborar, com a participação da comunidade e de-
mais membros da EMSI,  diagnóstico ambiental do 
território em que atua.
Realizar e manter atualizado, com a participação da 
comunidade e de outros membros da EMSI, o geor-
referenciamento e o  levantamento das condições 
sanitárias da aldeia e dos imóveis.
Analisar, com a participação da comunidade e dos 
demais membros da EMSI, as condições sanitá-
rias e ambientais da aldeia, correlacionando com 
os indicadores dos agravos ligados à inadequação 
do saneamento ambiental e com as condições 
ambientais do território, visando identifi car novas 
intervenções ou medidas de melhoria das interven-
ções existentes.
Monitorar, com a comunidade e com os demais 
membros da EMSI, os indicadores dos agravos li-
gados à inadequação do saneamento ambiental, 
visando à adoção de medidas de prevenção e pro-
moção da saúde.
Manter atualizados os instrumentos de registros 
das ações e atividades que você produz em seu tra-
balho. 

Atuar permanentemente como educador em saúde 
ambiental, em sua ação individual ou com outros 
membros da EMSI, visando à participação da co-
munidade na atenção básica, especialmente nas 
ações de prevenção e promoção da saúde.
Fortalecer em seu trabalho diário a participação e o 
controle social nas ações de saneamento ambien-
tal na atenção básica (Conselho local, Distrital e 
Movimento Indígena).
Participar da articulação e mobilização por maior 
participação dos indígenas nos fóruns e instâncias 
colegiadas do controle social no Subsistema e no 
SUS, bem como das políticas ambientais e de sa-
neamento.
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De modo resumido, podemos dizer que, nessa “nova” lógica de 
integração do saneamento ambiental com a atenção básica, o AI-
SAN deverá:

• Mobilizar a comunidade e outros atores da área ambiental e 
do saneamento. 

• Articular com outros órgãos e entes federados o atendimento 
de demandas ambientais e de saneamento.

• Operar e manter os sistemas individuais e coletivos de abas-
tecimento de água e esgotamento sanitário.

• Propor e apoiar medidas de manejo e destinação fi nal, am-
bientalmente adequados, de resíduos sólidos comuns e do 
serviço de saúde.

• Levantar, atualizar, analisar e monitorar informações sanitá-
rias, ambientais e epidemiológicas, visando à defi nição de 
medidas de prevenção de doenças e de promoção da saúde.

• Fortalecer a participação e o controle social nas ações de sa-
neamento ambiental na atenção básica.

• Atuar como educador em saúde ambiental na sua rotina diá-
ria, para incentivar a participação da comunidade indígena na 
atenção básica.

Compare, em grupo, as atribuições definidas oficialmente para o 
AISAN e aquelas que você identificou na atividade proposta na 
pg. 38 deste texto, verificando o que você não havia previsto e o 
que você previu e parece não ter sido contemplado. Em seguida, 
compartilhe as conclusões do grupo.
Claro que a atribuição assume uma forma genérica e mais 
ampla, podendo cada atribuição envolver a execução de várias 
atividades. Por isso, talvez você não tenha conseguido perceber 
tudo o que você propôs.

ATIVIDADE PROPOSTA

Por exemplo, a atribuição de atuar como educador em saúde 
ambiental pode ser cumprida por meio da execução de atividades 
como: dialogar com os moradores sobre as condições ambientais 
da aldeia ou sobre outro assunto de interesse da saúde; realizar 
ações educativas em escolas; propor discussões sobre os assuntos 
de interesse da sua área de atuação em reuniões da comunidade 
e dos conselhos locais. Ou seja, para cada atribuição você pode 
sugerir várias atividades relacionadas a ela.
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Agora, AISAN, que você tem maior clareza sobre as atribuições 
que você terá que assumir na integração com os demais membros 
da EMSI, vamos pensar um pouco sobre a postura e conduta que 
você precisa ter no dia a dia do seu trabalho.

A conduta diz respeito ao modo como um profi ssional deve se 
comportar quando está realizando o seu trabalho.

Trabalho em grupos: cada grupo deve fazer um boneco para 
mostrar quais são as principais características que o AISAN deve 
ter para ser reconhecido como um bom trabalhador em saúde.

ATIVIDADE PROPOSTA

Compartilhe as conclusões dos grupos e ajude a organizar uma 
lista com as características que deve ter o AISAN no seu trabalho, 
de modo a favorecer sua integração na EMSI e sua atuação junto à 
comunidade.

DEVERES E DIREITOS NO 
TRABALHO COMO AISAN

Você, como um trabalhador da saúde indígena, deve cumprir 
deveres, como qualquer outro trabalhador. É importante que você 
saiba que os seus deveres devem estar descritos no contrato de 
trabalho que é feito com o seu empregador. No contrato há regras 
que precisam ser cumpridas pelos trabalhadores. Alguns desses 
deveres envolvem a defi nição dos horários e escalas de trabalho: 
não faltar ao trabalho sem justifi cativa (ou seja, assiduidade), cum-
prir os horários combinados (pontualidade), executar as tarefas 
que foram atribuídas e manter comportamento ético e de respeito 
com colegas, chefi a e população. É fundamental que você comuni-
que à EMSI e à comunidade os motivos de sua ausência no traba-
lho como AISAN e que juntos decidam como dar continuidade às 
atividades de sua competência, por exemplo, o monitoramento do 
sistema de abastecimento de água que precisa funcionar regular-
mente. Também é preciso que você seja assíduo no trabalho como 
AISAN e organize o seu tempo para que suas atividades sociais 
(plantação, coleta de frutos, comemorações, entre outras) sejam 
realizadas sem prejudicar as suas atribuições como AISAN. 
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Converse com os outros agentes sobre os seus direitos e deveres 
no trabalho de AISAN. Para isso, respondam as seguintes 
perguntas: 
No seu contrato está escrito alguma coisa sobre quais são as 
suas tarefas ou sobre os seus direitos como trabalhador? 
Alguém da Saúde Indígena já conversou com você sobre isso?

ATIVIDADE PROPOSTA

Deve-se, ainda, assumir uma postura proativa, ou seja, manter 
regularidade nas suas atividades diárias planejadas; estar compro-
metido com a qualidade de seu trabalho, com o fortalecimento da 
participação da comunidade na prática da atenção básica e dispo-
nível para colaborar com o trabalho dos outros membros da equi-
pe, sem abandonar suas próprias atribuições.

Outras características que se espera dos profi ssionais da equipe 
de saúde:

a) competência técnica;
b) criatividade;
c) senso crítico;
d) práticas de atendimento humanizadas e resolutivas;
e) capacitação para atuar no planejamento e avaliação das ações 

e na articulação intersetorial.

Em relação aos seus direitos como trabalhador da saúde, o re-
conhecimento do AISAN e AIS como profi ssionais de saúde ainda 
é um assunto de debate e tema de reivindicação do movimento 
indígena, juntamente com os aspectos relacionados às condições 
de trabalho, remuneração e direitos trabalhistas, as relações de tra-
balho e a sua formação, entre outras.

No SUS, a gestão do trabalho é uma política que trata das rela-
ções no trabalho a partir de uma visão na qual a participação do 
trabalhador é fundamental para a efetividade e efi ciência do SUS. 
Dessa forma, o trabalhador é percebido como sujeito e agente 
transformador de seu ambiente e não apenas um ‘recurso humano’ 
realizador de tarefas previamente estabelecidas pela administra-
ção local. Nessa abordagem, o trabalho é visto como um processo 
de trocas, de criatividade, coparticipação, e corresponsabilização, 
de enriquecimento e comprometimento mútuos (MACHADO, 
2009).
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Essa Política conta com um conjunto de ações que 
visam valorizar o trabalhador e o seu trabalho, tais 
como: a implementação das Diretrizes Nacionais para 
a instituição ou reformulação de Planos de Carreiras, 
Cargos e Salários no âmbito do SUS e o apoio às ins-
tâncias do SUS neste sentido; a desprecarização dos 
vínculos de trabalho na área da saúde; o apoio à im-
plantação de Mesas de Negociação Permanente do 
SUS; a criação da Câmara de Regulação do Trabalho 
em Saúde – para debater, em especial, as questões re-
lacionadas à regulamentação de novas profi ssões na 
área da saúde, e a proposta de organização da gestão 
do trabalho e da educação na saúde nas três esferas 
de governo, por meio do Programa de Qualifi cação e 
Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no 
SUS – ProgeSUS, dentre outras (MACHADO, 2009).

Claro que essa não é, ainda, uma realidade para o conjunto dos 
trabalhadores da saúde, restando ao trabalhador continuar seu 
processo de luta para que tais ações sejam efetivamente imple-
mentadas.  

O TRABALHO DO AISAN NA 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL

Você, AISAN, ao assumir o cumprimento das atribuições que 
discutimos anteriormente, estará contribuindo com o trabalho da 
EMSI nas ações de Vigilância em Saúde. Como estudado na Área 
Temática I, Vigilância em Saúde é um modelo assistencial que deve 
ser desenvolvido a partir de problemas reais identifi cados em de-
terminado território, buscando a intersetorialidade, ou seja, a inte-
gração das diversas políticas públicas na solução dos problemas 
identifi cados.

A Vigilância em Saúde é a base da organização dos 
serviços na atenção básica em saúde e engloba, além 
das ações de atenção básica voltadas para as famílias 
indígenas, ações de promoção da saúde, ações de 
vigilância epidemiológica, ações de vigilância ambiental 
e sanitária dirigidas à prevenção de riscos e danos.
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As atividades de Vigilância em Saúde Ambiental englobam 
ações que visam ao conhecimento e à detecção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e condicionantes do 
meio ambiente que interferem na saúde humana. Você 
estudou na Área Temática II, com a fi nalidade de recomendar 
e adotar medidas de promoção da saúde ambiental, 
prevenção e controle dos fatores de riscos relacionados às 
doenças e outros agravos à saúde, em especial:

I. água para consumo humano;
II. ar;
III. solo;
IV. contaminantes ambientais e substâncias químicas;
V. desastres naturais;
VI. acidentes com produtos perigosos;
VII. fatores físicos;
VIII. ambiente de trabalho.

E você, AISAN, sendo o agente local que atua diretamente com 
ações de saneamento e saúde ambiental, como pode contribuir 
para a Vigilância em Saúde?

Além do papel comum aos demais membros da equipe, de pro-
duzir informações sanitárias e ambientais do seu território, que 
você estudou na unidade I desta Área Temática, sua contribuição 
será maior na Vigilância em Saúde Ambiental. 

Você lembra o que é a Vigilância em Saúde Ambiental?

Vamos considerar esse outro conceito de Vigilância em Saúde 
Ambiental: 

“É a constante busca de informações e o desenvolvimento de 
programas e atividades voltados para o meio ambiente e que têm 
relação com a saúde humana, tais como água, ar, solo, substâncias 
químicas, desastres naturais, acidentes e fatores biológicos, como 
vetores, hospedeiros e reservatórios.”

Como podemos observar, a ação da Vigilância em Saúde é am-
pla e requer atuação de toda a EMSI e ainda de outros órgãos e 
entes federados (municípios e estados). Esses órgãos também irão 
contribuir com as ações e políticas públicas para a superação de 
problemas ambientais. Por exemplo, no caso da poluição e conta-
minação de uma bacia hidrográfi ca.
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E, por exigir um esforço coletivo de vários órgãos de saúde e 
ambiente, frente a um problema como este, que refl ete um fator 
de risco à saúde, que atribuições do AISAN podem contribuir na 
busca por soluções para essa problemática?

Manter-se vigilante às mudanças ambientais, aos fatores de ris-
cos e às transformações do meio ambiente que podem interferir 
na saúde e na qualidade de vida das pessoas de seu território é 
uma das habilidades que o AISAN terá que assumir com os demais 
membros da EMSI.

Nesta unidade, AISAN, você teve a oportunidade de discutir os 
diversos fatores e relações sociais, políticas e técnicas que interfe-
rem direta ou indiretamente no seu processo de trabalho. Você, a 
EMSI, as lideranças locais, os representantes dos conselhos e ou-
tros trabalhadores da educação devem buscar estratégias que pos-
sam contribuir para a atenção à saúde diferenciada, para integrar 
as ações de saneamento ambiental com a atenção básica.  Colabo-
re no encaminhamento de demandas da saúde e do saneamento 
ambiental junto aos órgãos e instituições (DSEI, gestão municipal, 
Funai, Ministério Público). Também foi discutido o processo de tra-
balho da EMSI e suas atribuições no seu trabalho como AISAN e 
no trabalho em equipe.

ATIVIDADE PROPOSTA
Agora, AISAN, para detalhar melhor suas atribuições, com a 
ajuda do docente e de técnicos do serviço de saneamento do 
DSEI, leia as orientações constantes no Caderno do AISAN, as 
competências e habilidades definidas no Mapa de Competências 
do AISAN e detalhe as atividades que você terá que desenvolver 
no dia a dia do seu trabalho para o cumprimento de cada 
atribuição. Organize essa atividade no quadro a seguir:
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PLANEJAMENTO EM 
SAÚDE

n este texto, vamos estudar o tema do planejamento em saúde 
e a sua relação com a vigilância em saúde e com o processo 
de trabalho. Antes de tudo, precisaremos falar um pouco so-

bre o que é o planejamento em geral e, depois, sobre a relação en-
tre planejamento e vigilância em saúde na perspectiva da Política 
Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI). Em 
seguida, discutiremos de que forma o planejamento se insere no 
trabalho do Agente Indígena de Saúde (AIS) e do Agente Indígena 
de Saneamento (AISAN). E, por fi m, vamos colocar em prática a 
utilização de um planejamento em saúde.

Teremos como principais objetivos:
- compreender a importância do planejamento em saúde; 
- refl etir sobre a relação do planejamento e o trabalho em saú-

de;
- verifi car a utilização de um dos modelos de planejamento em 

TEXTO 4

Aline A. Ferreira, Daniela Maria Viana Coimbra de Melo, Eliana Elisabeth Diehl e 
Maria Luiza Silva Cunha.

saúde, o Planejamento Participativo, em seu dia 
a dia de trabalho. 
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O PLANEJAMENTO

FIGURA 5: Agentes Indígenas de Saúde da etnia Kaingáng organizando as 
informações sobre saúde coletadas em sua aldeia. Terra Indígena Xapecó, Santa 
Catarina. - Foto: Eliana Diehl

Na fotografi a acima você pode observar duas AIS organizando 
informações de saúde que serão utilizadas no planejamento do seu 
trabalho. Mas o que é planejamento? Na aldeia, você planeja o que 
irá fazer no seu dia a dia? E no seu trabalho na saúde, você já fez o 
planejamento de uma atividade junto à equipe?

A atividade pode ser feita em sala de aula, roda de conversa ou em 
grupos. Depois deve-se abrir uma discussão. 
Quando o seu povo ou a sua família decide mudar a aldeia para 

ATIVIDADE PROPOSTA

outro lugar, como isso acontece? Existe um planejamento?  E quando vão construir uma 
casa nova? Existe um planejamento? 
Por exemplo, quando a comunidade decide fazer uma tarefa coletiva, como uma 
caçada, uma atividade de coleta ou uma pescaria, é preciso pensar e decidir quem são 
as pessoas que vão participar, qual o local onde se encontra o que buscamos, qual 
a melhor época para realizar a atividade, qual o material ou equipamento necessário 
para realizá-la, como transportar os produtos e recursos obtidos na atividade para a 
aldeia. Depois de uma atividade coletiva, fazemos, muitas vezes sem perceber, uma 
avaliação para ver se a atividade deu certo e se conseguimos tudo o que queríamos. 
Quando pensamos e decidimos tudo isso, antes de fazer nossa ação, estamos fazendo 
o planejamento para que ela ocorra da melhor forma possível, para que seja mais fácil 
atingirmos nosso objetivo. 
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O planejamento é um trabalho que envolve a análise das situa-
ções do presente, de modo a identifi car o que queremos alcançar 
e de decidir o que precisamos fazer para alcançar o resultado es-
perado. Todo esse trabalho deve ser acompanhado e avaliado, a 
todo momento. Neste texto você observará que planejar signifi ca 
decidir o que, como e quando fazer, incluindo as pessoas que vão 
participar do processo, e quais os custos para alcançar o resultado 
esperado.

ATIVIDADE PROPOSTA
Escreva ou desenhe todas as atividades que você fez em um 
dia de trabalho como AISAN. Pense se essas atividades foram 
planejadas com antecedência. 

Nas ações de planejamento que listaram, perceberam algumas 
situações que precisam de informações constantes e organizadas? 

Muito bem! Agora vamos continuar nossa conversa...

Quando fazemos alguma atividade em nosso trabalho 
e na nossa vida, muitas vezes não planejamos, ou seja, não 
pensamos muito em qual caminho seguir, em como fazer, e 
acabamos agindo de forma improvisada. O planejamento 
evita que façamos as atividades com improviso.  Isso signifi ca 
que precisamos pensar no caminho ou no método de trabalho 
que iremos escolher para organizar o nosso dia a dia e alcançar 
os nossos objetivos.  Em outras palavras, planejar signifi ca 
pensar antes de agir. Planejar transforma as ideias em ações. 

Também podemos dizer que o planejamento e a ação são inse-
paráveis, ou seja, “caminham de mãos dadas, lado a lado”.

Gostaríamos de chamar a sua atenção para um ponto importan-
te, que deve estar sempre presente quando planejamos:
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O planejamento orienta qualquer tipo de 
trabalho e pode ser modifi cado quando temos 
novas ideias, quando o que foi planejado não 
pôde ser desenvolvido, quando ocorre alguma 
situação inesperada ou quando acharmos que é 
necessário mudar. O planejamento é dinâmico 
e faz parte da realidade de onde vivemos, de 
acordo com a cultura local, a organização social 
e política e com as necessidades de saúde da 
população.

Vamos começar a discutir sobre planejamento na saúde?

Agora que você já tem uma noção inicial do que é planejar, pre-
cisamos entender por que o planejamento é importante na área 
da saúde. Como vimos no texto sobre diagnóstico comunitário, os 
problemas de saúde da comunidade são causados por diferentes 
fatores e, para serem resolvidos, é importante que o planejamento 
seja utilizado. 

Conversaremos agora sobre por que o planejamento e a vigilân-
cia em saúde andam juntos.

Fazer vigilância signifi ca observar alguma coisa com bastante 
cuidado e, no caso da saúde, a vigilância tem entre seus objetivos 
enfrentar problemas que precisam constantemente de atenção e 
acompanhamento.

Já estudamos o texto “Como produzir informação em saúde”, 
não é mesmo? E você, AISAN, ainda estudou sobre “Produção da 
informação em saúde ambiental na atenção básica”. Pois bem, a 
coleta de dados faz parte da vigilância em saúde: os dados cole-
tados vão nos mostrar como está a saúde da população. Eles tam-
bém serão úteis para realizar o planejamento. Portanto, para pro-
teger a saúde das pessoas, prevenir e controlar riscos e doenças e 
promover a saúde é necessário que se faça a vigilância constante, 
por meio da coleta e análise dos dados, para que então se possa 
planejar as ações necessárias.
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O planejamento também é fundamental para as políticas pú-
blicas em saúde. Vamos falar um pouco sobre o planejamento no 
Sistema Único de Saúde (SUS) e na PNASPI, relacionando-o com a 
vigilância em saúde, já que vimos que os dois assuntos estão muito 
próximos.

QUAL A IMPORTÂNCIA DO 
PLANEJAMENTO EM SAÚDE?

Como falamos, o planejamento em saúde é muito importante no 
SUS e na PNASPI. Vamos ver como...

O planejamento foi pensado como um importante instrumento 
para a saúde a partir de 1988, por meio da Constituição Federal, 
quando foi defi nido que todos os órgãos da administração pública 
devem utilizar instrumentos de planejamento para realizar a sua 
gestão.

Você deve se lembrar que o SUS foi criado pela Constituição Fe-
deral de 1988 e regulamentado a partir da lei nº. 8.080, de 1990. 
Essa lei estabelece que o processo de planejamento em saúde deve 
ser integrado entre os diferentes níveis do governo, ou seja, o que 
se planeja no munícipio deve ter relação com os planejamentos nos 
níveis estadual e federal. Essa mesma lei também diz que o pla-
nejamento deve existir no nível local e seguir em direção ao nível 
federal, estando de acordo com as necessidades de saúde da po-
pulação, da política de saúde e com a disponibilidade de recursos 
fi nanceiros.

Na Área Temática I, estudamos alguns pontos da PNASPI, como 
a Atenção Diferenciada e o controle social. A PNASPI também traz 
o planejamento como um dos seus temas centrais, necessário para 
o bom funcionamento dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 
(DSEI) e, por consequência, do Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena (SasiSUS) como um todo. Vejamos algumas partes desse 
documento, que falam sobre o planejamento e a participação indí-
gena. 

Na página 14 da Política, está escrito:
“Nas aldeias, a atenção básica será realizada por inter-
médio dos Agentes Indígenas de Saúde, nos postos de 
saúde, e pelas equipes multidisciplinares periodicamen-
te, conforme planejamento das suas ações”.
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Você e sua equipe de saúde já se reuniram para fazer o 
planejamento de uma atividade? Faça uma apresentação 
dinâmica (pode ser em forma de teatro) ou um desenho 
mostrando como foi ou como deveria ser a participação dos 
profissionais da equipe no planejamento da atividade. 

ATIVIDADE PROPOSTA

Nesta parte do texto, a Política reforça que todas as ações de 
saúde executadas pelos trabalhadores da saúde, incluindo as ações 
dos AIS, AISAN e dos demais integrantes das Equipes Multidisci-
plinares de Saúde Indígena (EMSI), devem ser planejadas.

Na página 20, o texto diz:
“A participação indígena deverá ocorrer em todas as 
etapas do planejamento, implantação e funcionamen-
to dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, contem-
plando expressões formais e informais”. 

No trecho acima, a Política defi ne que os indígenas e suas re-
presentações têm o direito de planejar as ações que devem ser re-
alizadas nos DSEI, juntamente com os coordenadores e os demais 
membros das EMSI. O documento mostra, ainda, que os indígenas 
devem ter acesso a todas as informações, sejam elas sobre proble-
mas de saúde ou sobre a estruturação do SasiSUS, para que pos-
sam acompanhar as ações propostas ou que estão sendo realiza-
das na saúde. Aqui vemos claramente a importância da vigilância 
em saúde para o planejamento das ações.

 
Observem o que está escrito na página 16: 

“Para acompanhar as ações de saúde desenvolvidas no 
âmbito do Distrito Sanitário será organizado um sistema 
de informações, na perspectiva do Sistema de Vigilância 
em Saúde, voltado para a população indígena. (...) Essas 
informações servirão também para identifi car e divulgar 
os fatores condicionantes e determinantes da saúde, es-
tabelecer prioridades na alocação de recursos e orien-
tação programática, facilitando a participação das co-
munidades no planejamento e na avaliação das ações”. 
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Então, o planejamento em saúde deve ser feito pelo Governo Fe-
deral, pelo Distrito Federal, pelos estados, pelos municípios e pelos 
DSEI? A resposta é sim. Isso quer dizer que o planejamento feito 
pelos DSEI deve ser considerado no planejamento do município ao 
qual a comunidade indígena pertence. Dessa forma, trabalhadores 
da saúde, coordenadores, administradores e usuários dos serviços 
participarão da defi nição não apenas das políticas de saúde, por 
meio das Conferências e Conselhos de Saúde (que estudamos na 
Área Temática I), mas também do planejamento de como a política 
será colocada em prática e das ações que serão realizadas.

Converse com os seus colegas e discuta se no seu DSEI os 
indígenas participam do planejamento das ações que devem 
ser feitas na sua aldeia. Os indígenas têm acesso às informações 
sobre a saúde da população de sua aldeia e de seu DSEI? 

ATIVIDADE PROPOSTA

Por isso, é muito importante que os trabalhadores indígenas da 
saúde compreendam o que signifi ca planejar e a importância do 
planejamento, pois esse conhecimento amplia a sua capacidade de 
participação e confere maior controle sobre as condições de saúde 
em sua comunidade e em seu Distrito. É por isso, também, que o 
planejamento é muito importante para as ações de vigilância em 
saúde. Como vimos, são assuntos que andam juntos.

Agora que você estudou a relação do planejamento com a políti-
ca de saúde e com a vigilância em saúde, vamos avançar um pouco 
mais e ver como o planejamento pode contribuir para o trabalho 
em saúde.

O PLANEJAMENTO E O TRABALHO 
EM SAÚDE

Para falarmos da relação entre planejamento e trabalho em saú-
de, precisamos lembrar de algumas atividades que você realiza em 
conjunto com outras pessoas, sejam indígenas ou não indígenas, 
no local onde você mora.
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ATIVIDADE PROPOSTA
Com a ajuda de outra pessoa da equipe, descreva alguma 
atividade em saúde que vocês desenvolvem em sua comunidade. 

Observe, agora, que a organização dessa atividade é pensada e 
modifi cada ao longo do tempo e, no geral, envolve a participação 
de muitas pessoas. Por mais que não pareça, um planejamento já 
está sendo feito, mesmo que não se use esse nome.  Você e as 
demais pessoas envolvidas na atividade identifi cam a tarefa que 
irão realizar e a maneira como irão desempenhá-la. Quase sempre 
pensamos no que é preciso organizar, quem fi cará responsável por 
cada etapa, que materiais e informações serão necessários, quan-
tas pessoas precisaremos envolver... Todos esses momentos são 
partes importantes do planejamento.

Vamos imaginar que você precisa distribuir medicamentos para 
determinadas famílias. Como você faz? Muitas vezes, sem perce-
ber, precisará organizar sua rotina de trabalho para realizar essa 
atividade: ir ao posto e se informar sobre quais pessoas devem re-
ceber os medicamentos; pegar os medicamentos; defi nir em qual 
casa irá primeiro, qual pessoa visitará primeiro; calcular quanto 
tempo vai demorar para retornar ao posto; e, depois, avaliar se 
conseguiu distribuir todos os medicamentos que precisava. O que 
acabou de fazer foi um planejamento, por mais que não tenha per-
cebido.

FIGURA 6: Sala de medicamentos em um dos postos de saúde da Terra Indígena 
Xapecó, Santa Catarina - Foto: Eliana Diehl
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Se você é um AISAN, podemos imaginar a seguinte situação: 
você precisa monitorar a qualidade da água distribuída para sua 
comunidade pelo sistema. Você identifi ca os pontos de coleta de 
amostra de água, verifi ca se há cloro em estoque caso seja neces-
sário repor as pastilhas no clorador, separa os materiais que vai 
utilizar, defi ne por onde vai começar a medir o residual de cloro, 
considerando o tempo e a distância entre os pontos escolhidos, re-
gistra os resultados obtidos e avalia se é necessário repor ou ajus-
tar o residual de cloro na água, de modo a atender aos parâmetros 
defi nidos pelo Ministério da Saúde. Da mesma forma que no exem-
plo acima, para os AIS, você também faz o planejamento no seu dia 
de trabalho. Você precisou planejar a sua ação para descobrir onde 
poderia estar o problema.

FIGURA 7: Reservatórios de 20.000 litros de água na Terra Indígena Xapecó, Santa 
Catarina - Foto: Ewerton Aires de Oliveira

FIGURA 8: Terra Indígena Caieiras Velha, Espírito Santo - Foto: Aline Alves Ferreira
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Agora vamos conversar sobre o seu trabalho em saúde no lugar 
onde você mora.

ATIVIDADE PROPOSTA
Que atividades você realiza no seu dia a dia de trabalho em saúde? 
Como são definidas essas atividades? Como é organizada a sua 
rotina de trabalho? Escreva sobre isso. Lembre-se das atividades 
da unidade I para fazer esta tarefa.
Com quem você trabalha diretamente no dia a dia? Como cada 
uma dessas pessoas contribui para que o trabalho seja feito? 
Quem participa da definição da sua rotina de trabalho? Escreva 
sobre este assunto.

Muitas dessas atividades são realizadas juntamente com outras 
pessoas, que podem ser, por exemplo, lideranças da comunidade, 
profi ssionais de saúde, professores indígenas, dentre outros. 

É importante lembrar que todo trabalho em saúde envolve um 
grande número de pessoas. Por isso, o trabalho em saúde é sempre 
coletivo e deve ser realizado em equipe, de forma que o trabalho 
de uma pessoa ajude no trabalho da outra. Não há nenhum traba-
lhador da saúde que, sozinho, consiga resolver todos os problemas 
relacionados à saúde. Para a realização do trabalho é preciso co-
nhecer a realidade, são necessárias as informações, discutir entre 
o grupo qual o problema a ser resolvido e depois defi nir o que cada 
um vai fazer. É preciso ter estratégias de comunicação, mobilização 
e tomada de decisão. Essas especifi cidades do trabalho em saúde 
justifi cam a utilização do planejamento na condução das ações dos 
diferentes serviços e do sistema de saúde como um todo. 

No que o planejamento em saúde pode nos ajudar?
Quando defi nimos o objetivo de uma atividade que pretende-

mos realizar, o planejamento pode nos ajudar a atingir esse ob-
jetivo, pois retira ou diminuiu alguns obstáculos ou difi culdades e 
nos ajuda a lidar com os imprevistos. Muitas vezes, um trabalho 
que deu certo na cidade grande, como por exemplo a campanha 
de vacinação ou a construção de banheiros comunitários, quando 
é realizado na comunidade indígena precisa ser discutido com os 
moradores locais e profi ssionais de saúde, para que o planejamen-
to considere as necessidades locais. Nesses casos, o planejamento 
ajuda bastante, pois ele é um processo que pode ser transformado 
a todo momento, de acordo com as necessidades e realidades lo-
cais, e que contribui nas decisões do que fazer a cada dia.
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O planejamento auxilia, ainda, no entendimento do nosso obje-
tivo, ou seja, a conhecer a prioridade que precisamos ter naquele 
momento. Se fi zermos um planejamento aprofundado, a partir de 
várias informações sobre a realidade onde atuamos, podemos co-
nhecer melhor os problemas que são prioridade na comunidade 
em que vivemos, pois cada realidade tem suas particularidades e 
indivíduos que nela habitam e transformam a situação dia após dia. 
Mais adiante vamos retomar a conversa sobre como priorizar os 
problemas.

O planejamento em saúde também é importante para utilizar-
mos melhor os recursos fi nanceiros, os equipamentos, a estrutura 
física, dentre outros elementos disponíveis. Ele pode indicar quan-
tos e quais recursos serão necessários e como devem ser utilizados 
para a realização de um determinado trabalho. 

Como já destacamos acima sobre a importância de planejar, 
quanto mais participativo for o planejamento, quanto mais envol-
ver as pessoas das comunidades, os profi ssionais das EMSI, os 
coordenadores de equipes e dos DSEI, maiores são as chances de 
alcançarmos os objetivos da atividade planejada. 

Considerando esse processo participativo, como o planejamen-
to em saúde pode favorecer o seu trabalho no dia a dia? 

O planejamento pode favorecer:
• a identifi cação de problemas relacionados à saúde dos indí-

genas de cada localidade (por exemplo, casos de tuberculo-

FIGURA 9: Vacinação 
em área indígena
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se, doenças sexualmente transmissíveis, Aids, infecções res-
piratórias agudas, diarreia, dentre outros), inclusive aqueles 
relacionados às condições ambientais do território (desma-
tamento, contaminação e poluição ambiental, mau funciona-
mento dos sistemas de saneamento existentes, exposição de 
lixo e esgoto) ou ao funcionamento do Subsistema (como a 
falta ou insufi ciência de recursos materiais, falta ou insufi ci-
ência de qualifi cação profi ssional, troca constante dos profi s-
sionais, EMSI incompletas);

• a identifi cação das mudanças no perfi l de saúde e doença e de 
mortes da população indígena;

• o fortalecimento de ações preventivas e de promoção à saúde 
(como as ações de saneamento ambiental, de segurança ali-
mentar e nutricional);

• a defi nição e melhor distribuição dos objetivos a serem alcan-
çados entre os participantes envolvidos, sejam integrantes da 
EMSI, como trabalhadores de outros serviços de saúde, ou de 
outros setores (por exemplo, do setor de assistência social); 

• a defi nição mais clara das ações a serem realizadas a partir 
dos problemas, das necessidades de saúde da população 
indígena e dos objetivos compartilhados, com atribuição de 
responsabilidades, de acordo com a função dos diferentes 
membros da EMSI;

• o monitoramento e avaliação (mais à frente serão trabalhados 
esses conceitos) das ações realizadas em seu trabalho;

• o aumento da confi ança da população no seu trabalho como 
AIS ou AISAN;

• a integração e articulação da rede de serviços em saúde dos 
DSEI com a rede de saúde do SUS.

Até agora, discutimos o que é o planejamento, qual a sua impor-
tância, como ele se insere no trabalho em saúde e quais benefícios 
pode trazer para sua atuação como AIS ou AISAN. Vamos agora 
aprender sobre as formas de se planejar em saúde?

O PLANEJAMENTO EM SAÚDE: 
PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO

Agora, discutiremos o Planejamento Participativo. Neste tipo 
de planejamento as pessoas se reúnem e conversam entre si para 
buscar conhecer e atuar sobre a realidade a fi m de alcançar as me-
lhores condições de vida e de saúde, de forma crítica e criativa. 
Como o nome indica, a ideia central é a participação. 
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Quando realizamos o Planejamento Participativo estamos pro-
movendo o diálogo entre os profi ssionais de saúde e a comunidade 
e entre os saberes técnicos e os saberes indígenas, em um proces-
so de aprendizagem contínuo, em que todos são igualmente im-
portantes.

Assim, cada membro da EMSI deve estar aberto ao diálogo com 
o outro e à possibilidade de sempre rever os seus saberes, valores 
e práticas na saúde. Os trabalhadores da saúde têm o papel de es-
timular, promover, coordenar, acompanhar e participar do planeja-
mento. 

Na saúde, muitas vezes temos objetivos e ações que não são 
simples e que envolvem muitos fatores. Por isso, não só é impor-
tante planejar, como ter um método (ou uma maneira) de se pla-
nejar.

No Planejamento Participativo, as pessoas da comunidade dis-
cutem, juntamente com as EMSI, os problemas de saúde e buscam 
soluções para esses problemas. 

Como acontece o planejamento do trabalho em seu Distrito e 
na sua aldeia? No seu DSEI houve momentos em que o AIS, o 
AISAN e a comunidade participaram do planejamento das ações 
em saúde? Se sim, como foi a experiência?
Como as lideranças indígenas discutem e planejam as atividades 
de sua aldeia?

ATIVIDADE PROPOSTA

Assim como foi feito no diagnóstico comunitário, é muito impor-
tante que o Planejamento Participativo seja feito com a comunida-
de onde queremos desenvolver as ações em saúde, pois isso per-
mitirá que todos possam ajudar a discutir os problemas e a buscar 
as soluções para melhorar a situação de saúde.

Por que estamos propondo o Planejamento Participativo, que é 
uma das formas de se fazer planejamento em saúde?

Quando observamos as realidades, vemos que: 
a) Não existe apenas uma pessoa que planeja e outra que go-

verna. As diferentes pessoas (da comunidade, integrantes 
das EMSI, gestores) também planejam e governam a partir 
de diferentes pontos de vista ou maneiras de entender a rea-
lidade. 
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b) Nenhuma pessoa tem a capacidade de controlar e conhecer 
todas as coisas envolvidas. Por exemplo: o AIS, o AISAN e a 
comunidade têm conhecimentos sobre a cultura indígena que 
outros profi ssionais ou gestores não têm; o gestor tem o co-
nhecimento da compra e distribuição de medicamentos que 
outros não têm. Cada um tem um conhecimento que pode 
contribuir para que o plano de trabalho dê certo.

c) A realidade é explicada de forma diferente por cada uma das 
pessoas ou pelo grupo do qual elas fazem parte. A maneira 
de explicar a realidade é determinada pela história, cultura, 
valores e interesses da pessoa ou do grupo. Devemos sempre 
lembrar que a realidade do outro pode ser diferente da nossa. 
Por exemplo, um AIS ou um AISAN podem explicar o motivo 
de uma doença em sua comunidade que um profi ssional não 
indígena teria difi culdade em identifi car ou saber.

d) A realidade muda a cada dia, portanto, a realidade envolve 
incertezas e mudanças a todo o momento. Por isso ela deve 
sempre ser analisada.

Você deve ter observado que todas as pessoas são considera-
das importantes e que as suas experiências e opiniões devem ser 
ouvidas e levadas em conta. O Planejamento Participativo envol-
ve a responsabilização de todos naquilo que precisa ser feito para 
transformar a realidade. 

Então vamos agora conversar mais sobre “problemas”. Na forma 
participativa de planejar parte-se de problemas da realidade, que 
um indivíduo ou um grupo resolve enfrentar. Mas o que são proble-
mas? Qual a sua defi nição? Queremos lembrá-los de que o texto 
sobre Diagnóstico Comunitário aborda de maneira simples como 
podemos identifi car, selecionar e explicar problemas que afetam 
a saúde nos DSEI. E você, AISAN, também estudou outros proble-
mas ligados às mudanças de vida que vêm passando os povos indí-
genas, na unidade I da Área Temática II.
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O que você considera como problema de saúde em sua área de 
trabalho? O que a comunidade que você atende considera como 
problema de saúde? O que você sabe sobre os seus direitos e 
deveres como Aisan?
Esta atividade pode ser realizada em sala de aula, em grupos, 
e depois vocês podem fazer uma apresentação e discutir os 
diferentes resultados. Também pode ser uma atividade a ser 
realizada no período de dispersão, junto às comunidades, como 
uma ação educativa. Muitas destas respostas já foram discutidas 
durante o Diagnóstico Comunitário. Procure lembrar o que foi 
discutido sobre este assunto.

ATIVIDADE PROPOSTA

Como vimos, uma determinada realidade pode ser explicada di-
ferentemente por cada pessoa ou por um determinado grupo. Da 
mesma maneira, o que é problema para uns pode não ser conside-
rado problema para outros. Conforme o texto “Diagnóstico Comu-
nitário”, em geral, um problema de saúde pode ser:

a) Algo que esteja produzindo uma mudança em relação aos 
riscos à saúde e nas formas de adoecimento e de morte, ou 
seja, podem ser problemas do estado de saúde da população, 
como o aumento de casos de malária, obesidade e diabetes.

b) As mudanças ou degradação ambiental, como o desmata-
mento, que pode levar à redução de alimentos e à desnutri-
ção; a contaminação do solo e da água, que pode levar a diar-
reias, parasitoses intestinais e micoses.

c) A desorganização ou o mau funcionamento do sistema de 
saúde, como o aumento de morte de crianças por desnutrição 
pela falta de diagnóstico e acesso a alimentos ou o aumento 
de morte por pneumonia pela falta de medicamentos ade-
quados ou demora na internação.

Vamos discutir um pouco sobre problemas em sua realidade de 
trabalho?

Uma dica importante: antes de começarmos a resolver qualquer 
problema, devemos dar um passo atrás e investigar melhor nossa 
real compreensão do que seria um problema de saúde. O Plane-
jamento Participativo pode nos ajudar a identifi car os problemas 
pelos pontos de vista das diferentes pessoas envolvidas e, depois, 
ajudar a transformá-los. 
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Como se faz, então?

O Planejamento Participativo tem alguns momentos que depen-
dem uns dos outros e que vão se modifi cando à medida que a re-
alidade ou a situação é alterada, ou seja, não é algo parado, está 
sempre em modifi cação.

Os momentos do Planejamento Participativo: 
O Planejamento Participativo envolve quatro momentos: 
1- Análise da realidade
2 - Defi nição dos objetivos
3 - Plano de Ação
4 - Avaliação

Vamos entender cada um deles?
Inicialmente, como fazer a “análise da realidade”?

ATIVIDADE PROPOSTA
Vamos lembrar o que vocês já fazem no dia a dia de trabalho, a 
partir das respostas às questões abaixo:
De que forma faço a análise da situação de saúde da minha 
comunidade e levanto os problemas de saúde?
Como a comunidade identifica os problemas de saúde?

ANÁLISE DA REALIDADE
Lembramos outros conteúdos do curso que você teve oportuni-

dade de estudar, como por exemplo, quando falamos de promoção 
de saúde no território indígena, a forma como são produzidas as 
informações e como se pode realizar o diagnóstico de saúde da sua 
comunidade. Agora, a partir dessas informações, vamos identifi car 
as diferentes pessoas que participam do seu local de vida e traba-
lho, para entender a forma com que explicam essa realidade, ou 
seja, vamos fazer o exercício de conhecimento da realidade. 

O conhecimento da realidade é, assim, o primeiro momento do 
planejamento. Nesse momento, o entendimento da realidade é fei-
to com base na:

- identifi cação, formulação, seleção e explicação de problemas; 
- identifi cação dos indivíduos envolvidos na sua resolução.
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DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS

PLANO DE AÇÃO

Lembramos que uma das maneiras de analisar conjuntamente 
a realidade é realizar ofi cinas ou reuniões com todas as pessoas 
interessadas, como já apresentado no texto “Diagnóstico Comu-
nitário”. Leia novamente esse texto para reforçar o que estamos 
estudando nesta unidade. O que vocês aprenderam sobre educa-
ção em saúde e você, AISAN, também sobre educação em saúde 
ambiental, será útil, pois o planejamento também envolve aprendi-
zagem e trocas de saberes.

Para facilitar a seleção dos problemas, existe um protocolo, que 
é um conjunto de critérios utilizados para ajudar na identifi cação 
dos problemas prioritários. 

LEMBRE
a análise da realidade também poderá ajudar 

você a “olhar” para a importância do trabalho do 
AIS e do AISAN, fazendo uma refl exão sobre como 
estão ou como estavam as condições de saúde de 
sua comunidade, as melhorias e as difi culdades.

O segundo momento é quando defi nimos os objetivos gerais 
(mais amplos) e específi cos (o que queremos alcançar com o nos-
so planejamento) e as operações e ações necessárias ao plano de 
ação (o que precisamos fazer para mudar ou resolver os problemas 
identifi cados). 

Nos dois primeiros momentos trabalhamos para gerar conhe-
cimento sobre a realidade. Neste terceiro momento predomina a 
ação. Para a realização do plano de ação, devemos pensar os recur-
sos necessários, as responsabilidades de cada um e os prazos para 
a sua realização.
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AVALIAÇÃO
No quarto momento passamos a fazer o acompanhamento e a 

avaliação do plano de ação construído coletivamente.

Que tal fazermos um exercício prático, a partir de um exemplo 
fi ctício, de aplicação desses momentos?

- Análise da realidade: na maior aldeia do DSEI Rio das Gaivo-
tas, a aldeia Tanamaru, depois da consulta a documentos e 
entrevista com os moradores, identifi cou-se como problema 
prioritário o fato de que, após a doação de um determinado 
alimento para a comunidade, muitas pessoas apresentaram 
um quadro de diarreia aguda, levando à desidratação rápida. 
Em torno de 40% da população foi afetada, sendo crianças 
e idosos os mais debilitados. Alguns precisaram de remoção 
urgente para o hospital mais próximo. Neste caso, qual é o 
problema?

 
Após discussão entre a equipe de saúde, a comunidade e os 

trabalhadores do Polo Base Taboca, chegou-se à conclusão que 
o problema é o surto de diarreia aguda em pessoas da aldeia 
Tanamuru. A principal causa do problema foi o consumo de um 
determinado alimento recebido por doação, que estava com 
prazo de validade vencido e teve como consequências o surto 
de diarreia, a rápida desidratação e a internação das pessoas no 
hospital de Volta Grande.

- Defi nição dos objetivos: qual é o objetivo geral?  O objeti-
vo geral é a expressão positiva do problema. É aonde quere-
mos chegar. É sempre formulado iniciando com um verbo no 
infi nitivo. No caso estudado: “Reduzir surtos de diarreia na 
aldeia Tanamuru”. Os objetivos específi cos são defi nidos a 
partir das causas do problema, ou seja, neste caso pode ser 
“controlar a qualidade dos alimentos, visando evitar doenças 
que podem levar à diarreia, desidratação e internação”. Para 
alcançar esse objetivo específi co, o pessoal e a comunidade 
do Polo Base Taboca defi niu um plano de ação.

- O plano de ação: inicialmente foi defi nida a criação de uma 
comissão permanente, responsável pela análise da procedên-
cia e validade de produtos, como alimentos e medicamentos 
recebidos por doação. 
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As ações relacionadas a essa operação, também defi nidas 
pelo grupo, foram: 

a) Criar a comissão composta de um AIS, um técnico de enfer-
magem, um enfermeiro e um membro da comunidade. 

b) Elaborar as regras para recebimento de produtos por doação. 

A equipe do Polo Base identifi cou a importância da participação 
dos profi ssionais da EMSI e de pessoas da comunidade para a cria-
ção da comissão e também para a defi nição das regras. O apoio do 
gestor foi identifi cado como um recurso fundamental para a apli-
cação das regras a serem criadas. Defi niram que a constituição da 
comissão deveria ser imediata e as regras para recebimento dos 
produtos precisariam ser defi nidas em no máximo três meses. 

Também foi defi nido no plano de ação o atendimento dos casos, 
com os passos para identifi cação dos casos mais graves e a defi ni-
ção do fl uxo dos encaminhamentos para os serviços de maior com-
plexidade do SUS regional, para a Casa de Saúde Indígena (Casai), 
dentre outros passos.

Outra ação importante foi a elaboração de uma atividade de 
educação em saúde junto à comunidade sobre as doenças diarrei-
cas. 

- Avaliação: nesse momento, a equipe do Polo Base discutiu 
como podia monitorar e avaliar cada uma das ações relacio-
nadas para solucionar o problema e prevenir esse tipo de pro-
blema no futuro. O monitoramento e a avaliação da primeira 
ação foram verifi car se a comissão foi criada ou não; para a 
segunda ação, a equipe defi niu que, após três meses, a co-
missão deveria divulgar as regras para todos, inclusive para a 
gestão central. Para o acompanhamento e atendimento ade-
quado dos casos foi elaborado um relatório e apresentado 
para a EMSI e para os conselheiros de saúde, apontando o 
que deu certo e o que não deu certo. Para a avaliação da ativi-
dade junto à comunidade também foi elaborado um relatório 
com os comentários e avaliações da equipe e da comunidade.

Vale lembrar que os momentos do Planejamento Participativo 
não são etapas rígidas (ou seja, que não podem se modifi car). Um 
momento não depende da fi nalização de outro. Os momentos são 
ligados e podem se modifi car. 
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Assim, como vimos anteriormente, o planejamento depende da 
realidade local. Um planejamento que tenha sido elaborado para 
uma determinada comunidade ou DSEI não deve ser aplicado exa-
tamente da mesma maneira em outra realidade, já que em cada 
lugar as pessoas, o ambiente, os problemas e as necessidades de 
saúde são diferentes.

Antes de trazermos mais um exemplo, vamos pensar em outro 
ponto importante: 

Você sabe como são elaborados os planejamentos em sua aldeia, 
em sua comunidade, no Polo Base ou no DSEI?
Você já participou de reuniões de planejamento? Como ocorrem? 
Quando ocorrem? Quem participa? 

ATIVIDADE PROPOSTA

A seguir, vamos pensar a partir de outro exemplo, que envolve 
um planejamento no DSEI Rio das Gaivotas.

O DSEI Rio das Gaivotas atende a população da Terra Indígena 
Rio das Gaivotas. A população total do DSEI é de 15 mil pessoas. 
Lembramos que o DSEI está localizado na região amazônica e tem 
a maior parte de seu território no estado de Rondônia e uma parte 
menor no estado de Mato Grosso. Nesse DSEI existem alguns Po-
los Base, dentre eles o Polo Base Taboca, que localiza-se na cidade 
de Volta Grande e é referência para as pessoas das etnias Tanama-
ru e Katiowa.

Analisando os dados e informações de saúde daquele ano, a 
equipe de saúde do Polo Base Taboca identifi cou que aconteceram 
muitas mortes, cirurgias e internações por acidentes na estrada 
BR-163. Conversando com a EMSI do Polo Base, com a equipe do 
DSEI, chegaram à conclusão que precisavam conversar e fazer um 
planejamento com outros setores e outras instituições, para identi-
fi car e lidar com essas situações e verifi car se existem outros pro-
blemas vivenciados pelas comunidades. 

O planejamento, então, foi iniciado na sede do Polo Base de Ta-
boca, que teve a sua primeira reunião no dia 07 de julho de 2014 
e contou com a participação de parte da população indígena das 
aldeias, dos integrantes da EMSI (não havia médico naquele mo-
mento na equipe), de técnicos e supervisores de saneamento, do 
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gestor e da equipe de gerência da Secretaria Especial de Saúde 
Indígena (Sesai), de pesquisadores na área de saúde indígena, de 
representantes da Fundação Nacional do Índio (Funai), da Escola 
Técnica do SUS de Rondônia e da Secretaria Municipal de Saúde 
de Volta Grande (dentre eles, o diretor do hospital da cidade) e da 
Secretaria Municipal Ambiental e de Saneamento.

Foram convidados fazendeiros da localidade e representantes 
da Polícia Rodoviária da BR-163, mas os mesmos não compare-
ceram. Ao todo, a primeira reunião contou com 32 participantes. 
Após a apresentação dos mesmos, a coordenadora da reunião (a 
enfermeira da EMSI, Jaciara) informou os objetivos da realização 
do planejamento. Entre eles, estava a busca de integração entre os 
diferentes setores da região e o fortalecimento do processo parti-
cipativo e de enfrentamento de problemas vividos no território do 
Polo Base de Taboca.

A partir dos esclarecimentos e da aceitação da proposta de re-
alização do planejamento foram defi nidos quatro novos encontros 
na sede do Polo Base, em dias e horários possíveis para todos. O 
grupo defi niu que o gestor do DSEI seria o indivíduo que responde-
ria pelo plano de ação. A próxima reunião seria em um mês e foi 
solicitado que todos buscassem aprofundar informações sobre os 
principais problemas vividos em suas localidades de moradia.

Na primeira etapa do plano, foram levantadas e analisadas in-
formações sanitárias e ambientais, bem como as condições de 
saúde, aspectos culturais, econômicos e sociais das comunidades 
que vivem no território. Foi elaborado um diagnóstico da situação 
real do território e foi elaborado um mapa com a identifi cação de 
elementos físicos (fazendas, grandes plantações, imóveis, estrutu-
ras de saúde e de saneamento existentes no território). Também 
foram identifi cados os pontos principais da bacia hidrográfi ca e os 
fatores de riscos ambientais que estão relacionados com a saúde 
(desmatamento, principais pontos de contaminação do solo e da 
água). Com base no diagnóstico, foi solicitado a todos que buscas-
sem identifi car os problemas no território.

Para a identifi cação dos problemas foi sugerido: 
- partir do próprio saber e experiência;
- ouvir outras pessoas sobre o que elas consideram como pro-

blema;
- consultar documentos ofi ciais, como relatórios de gestão do 

município, relatórios de pesquisa, artigos, revistas;
- consultar os sistemas de informação existentes.
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No dia 07 de agosto, a segunda reunião teve início com a maior 
parte dos participantes da primeira e de outras pessoas que se in-
tegraram ao grupo. Ao todo, a reunião contou com 30 pessoas. Foi 
retomado o processo, com a divisão em seis grupos, com cinco in-
tegrantes cada um. Em cada grupo, o trabalho foi ouvir e fazer o 
registro de todos os problemas identifi cados em uma lista. 

Na segunda parte da reunião, os problemas foram colocados em 
uma relação única, iniciando por aqueles que foram listados mais 
vezes. Ao todo foram listados 53 problemas diferentes. Foi apli-
cado o Protocolo de Seleção de Problemas aos cinco problemas 
mais frequentes. Cada participante opinou no preenchimento de 
cada critério. Veja abaixo como fi cou o Protocolo de Seleção de 
Problemas, lembrando que “protocolo” é um conjunto de critérios 
que servem para organizar o planejamento.

No Protocolo de Seleção de Problemas, os critérios para selecio-
nar os problemas são defi nidos como alto (letra A), médio (letra 
M) ou baixo (letra B). E, na coluna “Seleção” da tabela, será colo-
cado sim (letra S) ou não (letra N), indicando se as pessoas deci-
diram selecionar (S) ou não selecionar (N) o problema, a partir das 
respostas dadas aos critérios.

Ou seja, quanto maior  for a importância dada ao problema, se 
existir disponibilidade de recursos, se houver capacidade de en-
frentamento e se o custo do adiamento da resolução do problema 
for grande, o problema deve ser selecionado para enfrentamento 
imediato. Isso quer dizer que será feito um plano para modifi car 
esse problema antes dos demais problemas identifi cados na rea-
lidade.

Veja o exemplo abaixo:
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Como você pode observar no protocolo utilizado, o problema do 
desmatamento não foi selecionado, considerando a análise dos cri-
térios acima e o fato de que a delimitação das Terras Indígenas foi 
posterior ao desmatamento (na região já teve início o processo de 
refl orestamento dessas áreas pelo órgão competente). O problema 
“acidentes na estrada BR-163” também não foi selecionado devido 
à baixa existência de recursos e à baixa capacidade de enfrentá-lo, 
apesar de ter uma alta importância.

Ao fi nal da reunião, os participantes estavam compartilhando 
melhor as ideias e todos estavam motivados para prosseguir no 
trabalho. Faltava um pouco mais para a conclusão da “análise da 
realidade”, necessária para formular o plano de ação. Na próxima 
reunião, seria feita a formulação do problema, sua descrição e ex-
plicação.

A reunião seguinte começou com certo atraso, pois havia falta-
do luz em decorrência das fortes chuvas que caíram naquele dia. 
Apesar disso, a presença foi signifi cativa, com 29 participantes, 
sendo que a grande maioria já estava nos encontros anteriores.

Como de costume, foram explicados os objetivos e o processo já 
realizado, para que os novos participantes pudessem acompanhar 
o que vinha sendo feito.

Foi esclarecido a todos que havia a necessidade de que o proble-
ma fosse melhor descrito a partir da sua formulação. Mas o que é 
isso? Vejamos:

- Problemas relacionados ao estado de saúde: identifi car 
o que é o problema e em quem, onde e quando ele ocor-
re. Exemplo: elevada mortalidade infantil por diarreia na 
aldeia do povo Katiowa, em 2013.

- Problemas relacionados ao funcionamento dos servi-
ços de saúde: identifi car o que é o problema, onde e 
quando ele ocorre. Exemplo: falta de recursos para o 
transporte de pacientes em casos de urgências no DSEI 
Rio das Gaivotas, em 2014.

A partir da seleção do problema com base no protocolo acima, o 
grupo selecionou “tuberculose” como primeiro problema a ser en-
frentado. Após a escolha, o grupo realizou a sua formulação: “ele-
vado número de casos de tuberculose entre adultos no DSEI Rio 
das Gaivotas em 2014”. Verifi cou-se que 19% dos adultos estão 
com tuberculose e que há uma tendência de aumento do número 
de casos.
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Mais uma vez lembramos que no texto “Diagnóstico Comunitá-
rio”, já estudado, foi apresentada a “árvore de problemas”, que ser-
ve para explicar o problema. Na “árvore de problemas” se coloca 
no tronco o problema central, nas raízes as causas do problema e 
nas folhas as consequências do problema. Agora, veja como fi cou a 
explicação do problema “elevado número de casos de tuberculose 
entre adultos no DSEI Rio das Gaivotas em 2014”:

FIGURA 10: árvore de problemas

A quarta reunião foi dedicada a traçar os objetivos, as operações 
e as ações necessárias ao plano de ação em relação ao problema 
priorizado e, também, a defi nir como seria realizada a avaliação do 
plano. 

CAUSAS
Ausência de planejamento para busca ativa de 

casos e de comunicantes de Tuberculose. Desco-
nhecimento da comunidade por parte da equipe 
de saúde. Insufi ciência de medicamentos; Utili-

zação irregular dos medicamentos; Fornecimento 
irregular dos medicamentos; Atenção à saúde em 

qualidade insufi ciente e descontínua. Doenças 
associadas à tuberculose (exemplo: já ser infectado 

pelo vírus HIV/Aids); Uso de método errado para 
diagnosticar tuberculose; Baixa compreensão por 

parte da população da forma de transmissão da 
doença; Falta de médico na equipe.

PROBLEMA
Elevado número de casos de tu-
berculose entre adultos no DSEI 
Rio das Gaivotas em 2014.

CONSEQUÊNCIAS
Internação no hospital; Problemas em outros ór-

gãos do corpo; Infecção generalizada; Morte.
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Foi explicado que o objetivo geral é defi nido pelo problema iden-
tifi cado e os objetivos específi cos são determinados pelas causas 
do problema. 

O grupo, então, defi niu:
Objetivo Geral: reduzir número de casos de tuberculose entre 

adultos no DSEI Rio das Gaivotas.
Objetivo específi co 1: garantir o abastecimento regular do DSEI 

Rio das Gaivotas com medicamentos para a tuberculose.
Objetivo específi co 2: realizar ações de educação em saúde so-

bre a transmissão da tuberculose junto à população do DSEI Rio 
das Gaivotas. 

Vale lembrar, mais uma vez, que no curso que vocês estão rea-
lizando há uma unidade específi ca que fala sobre como podemos 
realizar ações educativas em saúde. Confi ra esse conteúdo! 

Objetivo específi co 3: realizar ações de busca ativa de comu-
nicantes e sintomáticos respiratórios, identifi car os casos novos, 
realizar o tratamento precocemente com o apoio da equipe local. 
Sobre essas ações vocês vão estudar mais na Área Temática III. 

Novamente os grupos foram divididos para elaborar as ações 
necessárias para atingir os objetivos específi cos.

Foi colocada no quadro a defi nição de ação. Veja abaixo!

As ações são as iniciativas concretas 
a serem feitas para alcançar os objetivos 
propostos. Exemplos: solicitar folhetos 
e cartazes sobre infecções respiratórias 
para atividade educativa nas aldeias; 
contratar profi ssionais para compor 
as EMSI; adquirir equipamentos de 
informática; fazer ações de vigilância 
em saúde e busca ativa de tuberculose 
em toda a área de abrangência do Polo 
Base.
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Depois de muitas conversas, foram elaboradas várias ações e 
foram traçadas estratégias para alcançar cada objetivo específi co. 
Veja como fi cou:
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Analise as condições do Polo Base Taboca, localizado no DSEI 
Gaivotas, e com base no que você estudou neste texto elabore 
um planejamento que inclua os cinco momentos estudados, 
usando o exemplo apresentado antes e acrescentando a coluna 
“Atividades que o AISAN vai desenvolver”, para que você possa 
pensar no que você vai fazer no trabalho com a equipe para 
resolver os problemas que forem definidos.

ATIVIDADE PROPOSTA

Passo 1 – Leia atentamente todo o texto e depois analise cuidadosamente a parte 
que fala da aldeia do povo Katiowa, no Polo Taboca, e sublinhe aquilo que o grupo 
considerar que pode ser problema para a saúde do povo Katiowa.
“O DSEI Rio das Gaivotas atende a população da Terra Indígena Rio das Gaivotas, 
localizada em uma região amazônica, tendo a maior parte de seu território no estado 
de Rondônia e uma parte menor no estado de Mato Grosso. Em seu lado oeste a Terra 
Indígena faz fronteira com a Bolívia e, ao leste, com a Unidade de Conservação Serra 
Dourada. 
A população total do DSEI é de 15.000 pessoas, porém o foco de nosso estudo será a 
população de 1.350 pessoas pertencentes a três etnias: Tanamaru, Katiowa e Peritari, 
cujo contato mais intenso com a sociedade nacional se deu a partir da década de 1970.
O povo Tanamaru possui duas aldeias, uma localizada próxima ao limite da Terra 
Indígena e da cidade de Volta Grande, com uma população de 600 pessoas, e uma 
segunda aldeia, que na verdade ainda é um acampamento, onde vive uma família de 
30 pessoas, localizada em um território ainda em processo de identificação pela Funai, 
reivindicado como terra tradicional pelos Tanamaru.
Essas aldeias são atendidas pelo Polo Base Taboca, localizado na cidade de Volta 
Grande. O Polo Base Taboca também atende a aldeia do povo Katiowa, localizada 
no limite da Terra Indígena com a fazenda Mata Deitada, próxima à BR-163, com uma 
população de 560 pessoas.  O Polo Base Taboca também atende algumas famílias do 
povo Tanamaru e Katiowa que vivem na periferia da cidade de Volta Grande.
O território do Polo Taboca apresenta condições ambientais distintas. Na aldeia do 
povo Katiowa, onde existe maior concentração de pessoas, há uma densa vegetação 
nativa e um rio que corta a aldeia, usado pelas crianças e adultos para tomar banho e 
pelas mulheres para lavar roupas e vasilhas.
A cobertura do serviço de água atinge apenas 40% da população, não atendendo 
pequenos aglomerados ou famílias que ficam mais afastadas da parte mais central da 
aldeia. As pessoas não atendidas pelo sistema utilizam água do rio ou de um poço 
cacimbão, que foi feito pela própria comunidade e não tem proteção sanitária. 
Os dejetos e o lixo são lançados em locais escolhidos pela própria comunidade nos 
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arredores da aldeia, usando uma área que tem uma densa vegetação que fica numa 
parte mais alta da aldeia. É visível, em algumas partes da aldeia, que as fezes ficam 
expostas, principalmente as das crianças. 
A Terra Indígena que abriga a aldeia sofre com a ação de madeireiros clandestinos que 
vêm desmatando os arredores das áreas ocupadas, alterando o cenário de vegetação 
nativa, além de ter como vizinhança fazendas que se utilizam da água do rio que corta 
a aldeia em suas atividades de produção, com uso de agrotóxicos e criação de gado.
O índice de mortalidade infantil na aldeia é considerado alto pela equipe de saúde, pois 
as crianças sofrem muito com diarreia, tendo inclusive neste momento 15 crianças com 
menos de cinco anos doentes de diarreia. Isso está preocupando muito a equipe, pois 
os dois últimos casos acabaram de surgir na aldeia e eles temem que surjam novos 
casos. Há também casos de diabetes, tuberculose e malária nos adultos.
O Polo Base Taboca dispõe de uma equipe de saúde composta por um médico, um 
enfermeiro, dois técnicos de enfermagem , três AIS e dois AISAN. A equipe de saúde 
desse Polo conta com uma unidade básica de saúde como referência, localizada na 
Terra Indígena.  
O dia a dia da equipe de saúde é tomado em grande parte por atendimento à demanda 
espontânea, bem como por algumas ações voltadas para o cumprimento de metas 
dos programas de saúde da mulher e da criança, de vacinação, das doenças crônicas 
degenerativas e acompanhamento de crianças desnutridas. 
Quando alguém da aldeia adoece, procura a equipe na unidade básica de saúde ou o AIS 
vai informar a equipe sobre a situação. O doente, então, é avaliado, sendo geralmente 
encaminhado para atendimento na cidade de Volta Grande, voltando para a aldeia 
depois de realizado o atendimento.
 Os agentes de saúde ajudam a equipe no trabalho de vacinação chamando os moradores 
nas casas, ajudando a manter a unidade de saúde limpa, além de fazer visitas nas casas 
pra verificar se há alguém doente. 
No caso do AISAN, ele assume as tarefas ligadas ao funcionamento do sistema de 
abastecimento de água e de orientação da comunidade, através de visitas nas casas. 
Sobre os cuidados com a água na casa, realiza alguns serviços de manutenção no 
sistema, como a retirada de vazamentos e a substituição de torneiras, e é responsável 
por avisar ao setor do Distrito responsável sobre o saneamento nas aldeias e quando 
ocorre algum problema com o sistema que ele não consegue resolver. 
As reuniões de planejamento e a avaliação do trabalho da equipe de saúde geralmente 
são promovidas pela equipe técnica do Distrito e ocorrem na cidade de Volta Grande, 
envolvendo os profissionais de nível superior. Elas estão voltadas para a cobrança 
do alcance das metas estabelecidas no Plano Distrital e para o preenchimento dos 
formulários que são encaminhados para a sede do Distrito mensalmente”.
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Passo 2 - Usando o protocolo de seleção de problemas, selecione os problemas que 
seguirão no planejamento, visando sua superação. Use o quadro abaixo (dê preferência 
a problemas ligados ao ambiente e ao saneamento ambiental).

Passo 3 - Descreva os problemas como feito no exemplo apresentado neste texto.
Passo 4 – A partir da definição e descrição dos problemas, identifique as causas e as 
consequências conforme demonstrado no texto. Use a ideia da “árvore de problemas” 
(isso deve ser feito para cada problema). 

FIGURA 11: árvore de problemas
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Passo 5 – Defina os objetivos gerais e específicos do plano (lembrando que o objetivo 
geral parte do problema e os objetivos específicos partem das causas do problema). 
Revise o texto.

Passo 6 – Discuta e defina as ações que precisam ser realizadas para resolver os 
problemas. Lembre-se de que um problema se resolve enfrentando as suas causas. 
Descreva cada elemento do plano na sua coluna específica, conforme descrito no 
cabeçalho: objetivo específico, ação, atividades do AISAN, recursos, responsável e 
outros atores a serem envolvidos. Para realizar esta etapa do plano utilize o quadro 
abaixo. 
O mais importante, neste momento, é o quanto você está aprendendo. Por isso, discuta 
com os colegas. Analise, junto com eles, o que forem fazendo, sempre verificando se 
pode ficar melhor. Ouça todos, se manifeste. O Planejamento Participativo requer o 
esforço, a cooperação e o comprometimento de todos, pois o plano precisa depois ser 
aplicado à realidade. Só tem sentido planejar se for para realizar, colocar em prática.
Essa atividade é a última do curso e vai ajudar você a planejar, com a equipe, as suas 
atividades depois do curso, aí sim considerando a sua realidade.  

Quadro para planejamento das ações da atenção básica (saúde 
e saneamento ambiental)

Passo 5 – Defina os objetivos gerais e específicos do plano (lembrando que o objetivo 
geral parte do problema e os objetivos específicos partem das causas do problema). 
Revise o texto.

Passo 6 – Discuta e defina as ações que precisam ser realizadas para resolver os 
problemas. Lembre-se de que um problema se resolve enfrentando as suas causas. 
Descreva cada elemento do plano na sua coluna específica, conforme descrito no 
cabeçalho: objetivo específico, ação, atividades do AISAN, recursos, responsável e 
outros atores a serem envolvidos. Para realizar esta etapa do plano utilize o quadro 
abaixo. 
O mais importante, neste momento, é o quanto você está aprendendo. Por isso, discuta 
com os colegas. Analise, junto com eles, o que forem fazendo, sempre verificando se 
pode ficar melhor. Ouça todos, se manifeste. O Planejamento Participativo requer o 
esforço, a cooperação e o comprometimento de todos, pois o plano precisa depois ser 
aplicado à realidade. Só tem sentido planejar se for para realizar, colocar em prática.
Essa atividade é a última do curso e vai ajudar você a planejar, com a equipe, as suas 
atividades depois do curso, aí sim considerando a sua realidade.  

Quadro para planejamento das ações da atenção básica (saúde 
e saneamento ambiental)
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Por fi m, os grupos previram as formas de monitorar e avaliar a 
realização das ações, utilizando fontes de verifi cação, indicadores 
e a periodicidade da coleta das informações. Esse monitoramento 
foi visto como muito importante pelos grupos, pois permitirá rever 
o plano de ação e realizar os ajustes necessários, assim como ava-
liar o alcance das metas. 

Assim como no exemplo acima, as atividades de educação em 
saúde estão bastante presentes no processo de trabalho dos AIS e 
dos AISAN. 

Bom trabalho!

Por fi m, os grupos previram as formas de monitorar e avaliar a 
realização das ações, utilizando fontes de verifi cação, indicadores 
e a periodicidade da coleta das informações. Esse monitoramento 
foi visto como muito importante pelos grupos, pois permitirá rever 
o plano de ação e realizar os ajustes necessários, assim como ava-
liar o alcance das metas. 

Assim como no exemplo acima, as atividades de educação em 
saúde estão bastante presentes no processo de trabalho dos AIS e 
dos AISAN. 

Bom trabalho!
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PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO 
DOS AIS E AISAN
JOGO
“O AISAN no caminho da saúde ambiental”

Caro facilitador,

Esse é um jogo educativo contextualizado no processo de apren-
dizagem signifi cativa e tem como principais objetivos: 

a. Propiciar momentos lúdicos de integração entre os alunos e 
facilitadores;

b. Estimular a criatividade incorporando na confecção do jogo 
elementos estéticos das culturas indígenas;

c. Propiciar momentos de síntese dos temas abordados;
d. Fortalecer a integração do Agente Indígena de Saneamento 

na equipe de saúde; e
e. Fortaleceras boas práticas dos serviços de saúde.

Orienta-se a utilização deste jogo ao fi nal de cada área temá-
tica, explorando aspectos que foram trabalhados em sala de aula, 
afastando abordagens culpabilizadoras. Sugere-se ainda que, alu-
nos facilitadores e coordenação pedagógica do curso, participem 
efetivamente buscando potencializar esta ferramenta pedagógica.

Boa atividade!
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Áreas Temáticas Específi cas dos AISAN abordadas no Jogo

CONFECCIONANDO O JOGO 

Componentes do Jogo:
• 1 Trilha
• 60 Cartas de Perguntas (para cada área temática – ver anexo 

sugestões)
• 1 dado
• Até 4 peões

A trilha, as cartas, o dado e os peões serão confeccionados 
artesanalmente pelos alunos, facilitadores e coordenação 
pedagógica, utilizando materiais disponíveis localmente.

1 - A trilha:
A trilha é o percurso do jogo. Ao redor da trilha poderão ser 

desenhados elementos que caracterizem as comunidades locais, 
podendo agregar desenhos das aldeias, rios, moradores da região, 
com elementos da estética indígena, além de equipamentos públi-
cos presentes nas aldeias (postos de saúde, escolas etc). 

Uma única trilha poderá ser utilizada nas diferentes Áreas Te-
máticas.
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Material necessário:
a. Utilizar folha de papel cartolina ou outra, de preferência com 

fundo claro;
b. A trilha poderá ser fi xada em papelão, isopor ou outro mate-

rial que permita ser utilizada várias vezes;
c. Para desenhar a trilha e a caracterização do ambiente, utilizar 

lápis cera, caneta hidrocor, tinta ou outros materiais disponí-
veis;

Desenhando a Trilha
Numeração das casas: 1 ao 46 - A ordem numérica das casas é 

crescente;

Casas de Perguntas (símbolo de ?) – São 30 casas relacionadas 
às cartas de perguntas assim distribuídas; 1, 2, 4, 5,7, 8, 10, 11, 13, 
14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 33, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 
43, 45 e 46

Casas de Sorte – São 16 casas relacionadas às cartas de sorte 
assim distribuídas:

4 Casas Azuis: 3, 15, 29 e 40
4 Casas Amarelas: 6, 18, 31 e 42
4 Casas Vermelhas: 8, 22, 34 e 45
4 Casas Verdes: 12, 20, 25 e 37

102   O PROCESSO DE TRABALHO DO AISAN  |  Processo de trabalho do AISAN e sua atuação na equipe de saúde



2- As Cartas
As cartas de perguntas abordam questões relativas aos temas 

presentes nas Unidades de cada Área Temática. 

a. A critério da equipe pedagógica, dos facilitadores e dos alu-
nos, perguntas poderão ser substituídas e/ou reelaboradas 
considerando a realidade local (nome de aldeias, etnias, rios 
etc), valorizando no texto aspectos presentes nas comunida-
des indígenas da região e incorporando expressões indígenas 
para o tema tratado;

b. Cada carta poderá conter a tradução da pergunta para a (s) 
língua(s) indígena(s) fi cando essa defi nição a critério equipe 
pedagógica, dos facilitadores e dos alunos;

c. Todos os temas trabalhados nas áreas temáticas servem de 
base para a confecção das perguntas, coerentes com as ativi-
dades desenvolvidas na concentração e dispersão do curso;

d. Para fortalecer o processo de aprendizagem, sugere-se que a 
resposta de cada pergunta seja elaborada coletivamente pe-
los alunos com os facilitadores ao fi nal de cada unidade;

e. No anexo há um conjunto de questões elaboradas, mas que 
poderão ser substituídas a critério da equipe pedagógica, dos 
facilitadores e dos alunos ou acrescentar outras.

As cartas de sorte são elementos para dar mais dinamismo ao 
jogo.

Quantidade de cartas necessárias para cada Área Temática:
a. 60 cartas com perguntas 
b. Sugere-se que a quantidade de cartas de perguntas e cartas 

de sorte não sejam alteradas.

Tamanho sugerido para as cartas: 7,5X9,0 cm;

Ilustração das cartas: As cartas poderão ser ilustradas valori-
zando aspectos das culturas e estéticas indígenas presentes no 
território. 
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3. Os Dados:
Quantidade: 01 dado

Tamanho sugerido: 3cmx 3cm ou a critério equipe pedagógica, 
dos facilitadores e dos alunos;

Confecção: 
a. Utilizar uma cartolina com formato do desenho abaixo, cujos 

quadrados devem ser todos do mesmo tamanho e dobrado 
da seguinte forma: a partir da base (parte que está no cru-
zamento) as outras partes deverão ser dobradas de modo a 
formar os seis lados do dado. Importante deixar uma pequena 
margem (abas) em cada parte para colar uma na outra.

b. Inserir a numeração de 1 a 6 na parte externa do dado. 
c. Colorir o dado ou caracterizá-lo com elementos das culturas 

indígenas locais. 

1

3

5

6

4

2

D
O

BR
A

D
O

BR
A

D
O

BR
A

D
O

BR
A

D
O

BR
A

D
O

BR
A
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4. Os Peões:
Quantidade: até 4 peões que devem ter tamanho proporcional 

às casas da trilha.
a. Importante que tenham cores diferentes;
b. Seja de materiais mais resistentes e que tenham uma base 

que permita fi car fi rme sobre a trilha; 
c. Considerar que uma casa do jogo poderá abrigar mais de um 

peão. 

5. Como Jogar:
Quantidade de jogadores e ou equipes por partida: até 4 joga-

dores ou 4 equipes 
a) A ordem de jogada para cada jogador deverá ser sorteada; 
b) O primeiro jogador e ou equipe joga o dado.
c) Em seguida deve percorrer o numero de casas corresponden-

te ao número que foi apresentado no dado. Dependendo da 
casa em que fi car posicionado, veja o que pode acontecer:

i. Casa que contém “ponto de interrogação”: Se parar na casa 
que tem ponto de interrogação, o jogador (e ou equipe) 
precisa pegar uma carta de pergunta, lê para todos e res-
ponde. 
Em seguida o grupo, de preferência com o auxílio do facili-
tador, comenta a resposta. Se a resposta for avaliada pelo 
grupo como satisfatória, o jogador avança o número de ca-
sas apresentado no dado e joga novamente. Neste caso a 
carta da pergunta é descartada
Se o grupo defi nir que a resposta apresentada não foi sa-
tisfatória, o jogador ou equipe permanecem na casa que 
estão. Neste casão a carta da pergunta volta para o monte.

ii. Casa que contém Cores:
Casas Azuis: Se o jogador ou equipe, parar nesta casa, esco-
lhe outra equipe para retroceder 1 casa.
Casas Amarelas: Se o jogador ou equipe parar nesta casa, 
fi ca uma rodada sem jogar.
Casas Vermelhas: Se o jogador ou equipe parar nesta casa, 
retrocede 1 casa.
Casas Verdes: Se o jogador ou equipe parar nesta casa, 
avança outras 3 casas. 

d. O jogador ou equipe que chegar primeiro ao fi nal da trilha 
será o vencedor (a). 

e. O facilitador junto com os alunos poderá defi nir uma forma 
de premiação antes de iniciar o jogo.
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1. Manejo sustentável é um jeito de cuidar dos rios, dos lagos, das 
plantas, dos animais, da terra, de todos os recursos naturais para 
que eles não acabem. Como o manejo sustentável é realizado 
na Terra Indígena onde você mora?

2. Como defi ne ECOSSISTEMA?
3. Como defi ne BIODIVERSIDADE?
4. Poluição é toda alteração no ambiente que prejudica a vida exis-

tente no planeta Terra, não só a humana, como a vida presente 
nos ecossistemas como um todo, afetando o ar (poluição at-
mosférica), a água (poluição hídrica) e o solo (poluição edáfi ca). 
Na Terra Indígena onde você mora há algum tipo de poluição?  
Qual? 

5. Alguns tipos de poluição: poluição do solo (edáfi ca), poluição 
do ar (atmosférica) e da água (hídrica). Quais desses tipos de 
poluição está presente na Terra Indígena onde você mora?

6. Um produto ou substância é biodegradável quando ele pode ser 
decomposto pelos micro-organismos presentes no ambiente, 
como as bactérias, fungos, vermes e outros micro-organismos. 
Dê um exemplo de produto ou substância biodegradável.

7. Os grandes desmatamentos e queimadas são considerados 
como formas de degradação ambiental. Há alguma forma de 
degradação ambiental presente em sua Terra Indígena onde 
você mora? Qual?

8. Ciclo hidrológico é o movimento contínuo da água do planeta. 
Quais são as etapas do ciclo hidrológico?  

9. Quando a água cai e fi ca uma parte nas rachaduras, orifícios e 
buracos do solo estamos falando da precipitação ou da infi ltra-
ção no ciclo hidrológico?

10. Agrotóxicos são um tipo de veneno fabricado e usado pelos 
não índios para acabar com as pragas que atacam as plantações. 
Esses venenos são feitos com produtos químicos perigosos que 
fazem mal à saúde. Cite algumas doenças que os agrotóxicos 
podem provocar.

11. Como é chamado o efeito que contribui para o Aquecimento 
Global?

ANEXOS
AREA TEMÁTICA II - PREVENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 

DE AÇÕES E PRCEDIMENTOS TECNICOS NA ÁREA DE 
SANEAMENTO

PERGUNTAS SUGERIDAS
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12. As fl orestas representam um importante estoque natural de 
carbono. O que ocorre quando a fl oresta é queimada?

13. A bacia amazônica é considerada a maior bacia hidrográfi ca do 
mundo. A Terra Indígena onde você mora está localizada em 
qual bacia hidrográfi ca?

14. A água que existe em forma de vapor na atmosfera vem da eva-
poração ou da precipitação?

15. A penetração da água da chuva no solo é chamada de infi ltra-
ção ou de escoamento superfi cial?

16. Quando a água superfi cial passa do estado liquido para o esta-
do gasoso é chamado de evaporação ou de transpiração?

17. Explique porque quando a água é retirada do solo pelas raízes 
das plantas e transferidas para as folhas é chamado de transpi-
ração. 

18. As partículas sólidas na água causam a turbidez. Você concor-
da que a turbidez é um importante sinal para se avaliar a quali-
dade da água? Por quê?

19. O controle da qualidade da água é importante para garantir 
uma água de qualidade para consumo humano. Na sua aldeia 
é realizada alguma forma de controle da qualidade da água? 
Como é feito?

20. As doenças de transmissão hídricas são transmitidas através 
da ingestão ou contato com a água e estão entre as Doenças 
Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado – DRSAI. 
Alguma dessas doenças ocorre na sua aldeia? Quais?

21. As doenças de transmissão feco-oral estão entre as Doenças 
Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado – DRSAI. 
Alguma dessas doenças ocorre na sua aldeia? Quais?

22. As Doenças transmitidas por inseto vetor estão entre as Doen-
ças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado – DR-
SAI. Alguma dessas doenças ocorre na sua aldeia? Quais?

23. Algumas doenças relacionadas a infecções de pele e dos olhos 
estão entre as Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental 
Inadequado – DRSAI.  Alguma dessas doenças ocorre na sua 
aldeia? Quais?

24. Algumas verminoses estão entre as Doenças Relacionadas ao 
Saneamento Ambiental Inadequado – DRSAI. Alguma dessas 
doenças ocorre na sua aldeia? 

25. A água que apresenta alterações físicas como cheiro, turbidez, 
cor ou sabor é poluída ou contaminada?

26. A água que contem agentes patogênicos vivos, tais como bac-
térias, vermes, protozoários ou vírus é poluída ou contaminada?
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27. Quais são os tipos de fontes para abastecimento de água? 
28. Na sua aldeia, quais as fontes de abastecimento de água são 

utilizadas?
29. Qual o produto que é utilizado no sistema de abastecimento 

de água para matar as bactérias?
30. O uso adequado do fi ltro de barro é uma medida preventiva 

para a proteção da qualidade, sabor e frescor da água. Na sua 
aldeia, quais as medidas preventivas são adotadas?

31. Como defi ne ambiente? 
32. Quando fazemos o uso dos recursos ambientais com cuidado 

para que esses recursos não faltem, estamos fazendo o manejo. 
Na sua comunidade, como é feito o manejo dos recursos am-
bientais?

33. Quais são os recursos renováveis presentes na Terra Indígena 
onde você mora?

34. Quais são os recursos não-renováveis presentes na Terra Indí-
gena onde você mora?

35. Como defi ne saneamento ambiental? 
36. O abastecimento de água é uma ação de Saúde Pública?
37. Esgoto é o termo usado para as águas, que após a utilização 

humana, apresentam as suas características naturais alteradas. 
Na sua aldeia há algum sistema de esgoto implantado? Como 
era antigamente?

38. A desinfecção para controle das bactérias faz parte do manejo 
da qualidade do ambiente. Quais locais na sua comunidade que 
precisam ter esse tipo de cuidado?

39. Informe as 3 medidas mais importantes para promover a saú-
de na sua comunidade.

40. Quando ocorrem vários casos de diarreia na comunidade en-
tre crianças, quais as medidas que devem ser adotadas na co-
munidade para romper o ciclo de transmissão da doença?

41. Qual a bactéria que indica a poluição de origem humana na 
água?

42. A equipe de saúde e de saneamento deve consultar a comuni-
dade sobre a melhor solução para implantar qualquer medida de  
melhoria sanitária domiciliar nas aldeias?

43. A chegada do efl uente no sistema de tratamento chama 
AFLUENTE. Você concorda? 

44. A saída do esgoto se chama EFLUENTE. Você concorda? 
45. Você considera importante tratar o esgoto doméstico na sua 

aldeia? Por quê?
46. Para que serve a fossa séptica?
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47. Quais são os resíduos presentes em sua comunidade?
48. O que são resíduos perigosos?
49. Descreva como é feita uma composteira.
50. Descreva 4 etapas do manejo dos resíduos sólidos.
51. O que é reciclagem dos resíduos?
52. O que se pode fazer com o resíduo orgânico que produzimos?
53. Quais os resíduos que podem ser reciclados?
54. Qual deve ser o cuidado com as pilhas depois de usadas?
55. Quais os resíduos que precisam receber tratamento antes de ir 

para o lugar da disposição fi nal?
56. Como defi ne educação ambiental e a educação em saúde tra-

tam do mesmo assunto. Você concorda?
57. Para trocar informações sobre cuidados com a saúde na sua 

comunidade, qual a melhor forma de fazer as atividades? 
58. Nas atividades educativas o AISAN deve contar com a partici-

pação da equipe de saúde. Você concorda? Como acontece na 
sua comunidade?

59. O AISAN participa das reuniões dos Conselhos Locais de Saú-
de? Por quê?

60. O AISAN é membro da equipe multidisciplinar de saúde indí-
gena. Você concorda ou discorda? Por quê?
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AREA TEMÁTICA III - PROCESSO DE TRABALHO DO AGENTE 
INDIGENA DESANEAMENTO

PERGUNTAS SUGERIDAS

1. Coletar dados de saneamento e saúde das aldeias é uma técnica 
muito importante para que a realidade da aldeia seja conhecida 
e sejam planejadas ações para melhora-la. Qual a diferença de 
dado e informação?

2. Você já coletou dados de sua aldeia? Como você organizou es-
tes dados?

3. Quais as medidas que podem ser adotadas pelo DSEI para ga-
rantir o acesso e consumo de água tratada na sua comunidade?

4. Quando a comunidade informa que a água do sistema de abas-
tecimento tem forte odor e sabor de cloro, qual a medida que 
pode ser adotada pela Equipe de Saúde? 

5. Como se chama o equipamento utilizado para coletar a infor-
mação espacial?

6. Para localizar um ponto na superfície terrestre são coletadas as 
coordenadas geográfi cas. Como é denominado este trabalho de 
coleta das coordenadas? Cite alguns elementos da aldeia que 
devem ter as coordenadas geográfi cas coletadas.

7. Cada coordenada geográfi ca possui um ponto de Latitude e um 
ponto de Longitude. Como você lê a seguinte coordenada: Lati-
tude -9°39’30” e Longitude -61°28’30”? Este ponto está a Leste 
ou Oeste em relação ao Meridiano de Greenwich? Está a Norte 
ou Sul em relação a linha do Equador?

8. O formulário de informações sanitárias da aldeia é muito impor-
tante, pois é o instrumento através do qual são coletados dados 
que alimentarão o Sistema GEOSI. Na sua aldeia, com quais as 
pessoas que você conversaria para que o respondesse?

9. De acordo com o que foi discutido no curso, o que é denominado 
imóvel? Cite três exemplos de imóvel existente em sua aldeia. 

10. Numerar os imóveis indígenas é criar um endereço. No planeja-
mento das ações de saúde, esse endereço pode colaborar para 
identifi car, registrar e analisar fatores ambientais presentes 
que contribuem para a ocorrência de algumas doenças. Você 
considera importante criar um endereço para as residências 
indígenas na sua comunidade? Por quê?

11. Quais são os componentes necessários para elaborar um Mapa 
Livre ou um Croqui?
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12. Para localizar um ponto na superfície terrestre são coletadas as 
coordenadas geográfi cas. Cite quais elementos da aldeia que 
devem ter as coordenadas geográfi cas coletadas.

13. Para promover a participação e colaboração da comunidade in-
dígena na ação de levantamento de dados de saneamento e 
georreferenciamento, quais atividades que a equipe de saúde 
deve realizar? 

14. Quais são as técnicas para numeração de imóveis? 
15. Os imóveis de sua aldeia são numerados? Se sim, qual a técnica 

de numeração que foi utilizada?
16. Se os imóveis de sua aldeia não são numerados, qual das técni-

cas de numeração você avalia que seria melhor para ser utili-
zada e por quê?

17. Um Sistema de Informação tem por objetivo coletar dados, ar-
mazená-lo e fornecer informações. Para o Saneamento e Saú-
de Ambiental no contexto da Atenção básica indígena desta-
cam-se dois principais sistemas. Quais são eles?

18. Qual é o Sistema de Informação que tem por objetivo de cole-
tar, armazenar, processar dados e gerar informações espaciais 
e de saneamento ambiental que subsidiem as ações de sanea-
mento e saúde em áreas indígenas?

19. Qual é o Sistema de Informação que tem por objetivo coletar, 
armazenar, processar e gerar informações de saúde de cada 
indivíduo para subsidiar as ações de atenção integral a saúde 
indígena?

20. Há necessidade de dois sistemas de informação na saúde indí-
gena? Por quê?

21. Durante a entrevista com um morador, para preenchimento do 
formulário de condições de saneamento do imóvel e georrefe-
renciamento, um morador quis saber qual a importância desta 
atividade para ele. O que você conversa com ele?

22. Imagine que sua aldeia já foi georreferenciada e foi aplicado o 
questionário de informações sanitárias do imóvel e da aldeia 
para o GEOSI há cerca de 3 anos. Neste período muita coisa 
mudou, muitos imóveis passaram a ter água encanada e mui-
tos outros foram construídos, a população aumentou também. 
É preciso, portanto aplicar os questionários novamente e você 
pode propor aos seus colegas da EMSI que façam juntos esta 
atualização. Quais problemas você acha que poderia ocorrer 
se os dados não forem atualizados? 

23. Quais as difi culdades enfrentadas para que o movimento indí-
gena se tornasse referência nacional para os povos indígenas?
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24. Quais as principais conquistas do movimento indígena na polí-
tica de saúde e demais políticas públicas voltadas para os po-
vos indígenas?

25. Qual o papel das lideranças indígenas nas conquistas do movi-
mento indígena?

26. O AISAN deve participar das decisões sobre as obras de sane-
amento ambiental que são implantadas na sua comunidade? 

27. A Equipe de Saúde deve participar das ações de saneamento 
ambiental?

28. O AISAN participa da Equipe de Saúde?
29. Para que a profi ssão do AIS e do AISAN seja reconhecida o que 

precisa ser feito?
30. Qual deve ser a fi nalidade do trabalho do AISAN?
31. O trabalho da saúde indígena deve ser realizado pela EMSI. 

Quais os profi ssionais que compõem essa equipe no seu Dis-
trito?

32. Por que o trabalho de saúde deve ser realizado por equipe com 
vários profi ssionais?

33. Por que os profi ssionais da saúde precisam ser qualifi cados 
para trabalharem na saúde indígena?

34. Houve alguma mudança no tipo de trabalho desenvolvido pe-
los AISAN? Qual? 

35. O que é planejamento em saúde?
36. Quem deve participar do planejamento em saúde?
37. Qual a forma de planejamento que pode ser usada na saúde 

indígena?
38. O planejamento participativo tem como ponto de partida os 

problemas extraídos da realidade. Cite um problema que afeta 
a saúde de pessoas da sua comunidade que poderia ser discu-
tido no planejamento da equipe de saúde.

39. Quem poderia participar de planejamento para ajudar a pensar 
em soluções e ações a serem realizadas para superação dos 
problemas de saúde?

40. Quais são as etapas do planejamento participativo?
41. Como o AISAN e a comunidade podem participar do plano Dis-

trital de Saúde Indígena?
42. Como a comunidade participa das obras de saneamento que 

são implantadas na sua comunidade?
43. Sua comunidade foi consultada para a defi nição e implantação 

das obras de saneamento? Como foi realizada essa consulta?
44. Quais os setores que compõem o núcleo de gestão do seu Dis-

trito?
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45. Quando o Distrito implanta uma obra na sua aldeia, quais os 
setores que participam desse trabalho?

46. O que pode ser feito pela área de saúde e pela área de sane-
amento para que o saneamento ambiental seja inserido na 
atenção básica?

47. O que o AISAN pode fazer para ajudar a aproximar a área de 
saneamento na atenção básica?

48. Os setores de saneamento ambiental do município devem co-
nhecer e colaborar no atendimento das demandas de sanea-
mento da sua comunidade?

49. Como o AISAN participa da mobilização da comunidade e ou-
tros atores da área ambiental e do saneamento? 

50. Como o AISAN participa da articulação com outros órgãos e 
entes federados o atendimento de demandas ambientais e de 
saneamento? 

51. Como o AISAN contribui na operação e manutenção dos siste-
mas individuais e coletivos de abastecimento de água e esgo-
tamento sanitário? 

52. Como o AISAN propõe e apoia medidas de manejo e destina-
ção fi nal ambientalmente adequadas de resíduos sólidos co-
muns e do serviço de saúde? 

53. Você considera que o AISAN deve participar com a Equipe de 
Saúde do levantamento, atualização, análise e monitoramento 
dos dados e das informações sanitárias, ambientais e epide-
miológicas, visando a defi nição das medidas de prevenção e 
promoção de saúde? 

54. Como o AISAN contribui para fortalecer a participação da co-
munidade e do controle social nas ações de saneamento am-
biental na atenção básica?

55. Como o AISAN atua como educador em saúde ambiental na 
sua rotina diária?

56. Quais são as atribuições do Conselho Local de Saúde?
57. Quais são as atribuições do Conselho Distrital de Saúde?
58. Quais são os objetivos das Conferências Nacionais de Saúde 

Indígena?
59. Na Terra Indígena onde você mora, há ações de Gestão Am-

biental implantadas pela FUNAI? O AISAN participa dessas 
atividades?

60. Na Terra Indígena onde você mora, o AISAN participa de algu-
ma atividade de educação ambiental nas escolas?
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