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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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Depois de entender que os serviços de saúde dentro 
do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) de-
vem seguir os princípios da Atenção Primária em 

Saúde, vamos discutir como se organiza o trabalho da 
Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI) e como 
se organiza o seu trabalho, como Agente Indígena de Saú-
de (AIS), no dia a dia. 

Esta Unidade está organizada em três textos. Assim 
fi cará mais fácil a leitura e a compreensão do conteúdo. 
No primeiro texto, discutiremos a origem histórica do AIS, 
desde o lançamento do Programa de Agentes Comunitá-
rios de Saúde (PACS) até o período de elaboração deste 
material, com a defi nição das atribuições dos AIS como 
integrantes da EMSI. No segundo texto, conversaremos 
sobre a estrutura do DSEI e a importância do trabalho em 
equipe. O terceiro e último texto abordará o processo de 
trabalho do AIS no cotidiano da aldeia e do serviço de saú-
de.

Você está pronto para iniciar? Então vamos lá...





UNIDADE I
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O AGENTE 
INDÍGENA DE 
SAÚDE: UM POUCO 
DA HISTÓRIA DA 
ORIGEM DESTE 
PROFISSIONAL

aexistência do Agente Indígena de Saúde (AIS) como profi ssio-
nal de saúde e membro das equipes de saúde que atuam em 
contextos indígenas vem passando por distintos momentos 

ao longo das últimas quatro décadas. Além disso, ela vem acon-
tecendo de formas diferentes nas diversas regiões do país. Um 
elemento fundamental nesta trajetória foi a mobilização indígena 
pela participação tanto na área da saúde como na da educação. O 
trabalho dos AIS vem sendo discutido em todas as Conferências 
Nacionais de Saúde Indígena, o que inclui questões como os cri-
térios de seleção dos agentes e a indicação dos AIS pelas próprias 
comunidades. A necessidade do reconhecimento do AIS como ca-
tegoria profi ssional, a denúncia da situação trabalhista precária, 
com contratações muitas vezes temporárias, e a importância de 
criar estratégias para aumentar a escolaridade dos agentes tam-
bém estiveram presentes em todas as Conferências.

TEXTO 1

Maurício Soares Leite, Silvia Angela Gugelmin e Erika Ferri.
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Ao longo da década de 1980, diversas universidades e organi-
zações não governamentais e religiosas iniciaram a capacitação 
de indivíduos nas comunidades indígenas para a atenção básica à 
saúde. O movimento atendia às reivindicações indígenas, em res-
posta à desestruturação dos serviços de saúde indígena e à ausên-
cia de profi ssionais de saúde em Terras Indígenas. Não havia, con-
tudo, diretrizes para a formação e ela acontecia em bases distintas 
de uma para outra região do país. 

Essas pessoas trabalhavam voluntariamente e, quando foi cria-
do o Subsistema de Saúde Indígena (SasiSUS), elas receberam a 
denominação de Agentes Indígenas de Saúde (AIS), sendo ofi ciali-
zada a sua atuação, conforme defi nida na Lei Arouca, em 1999.  O 
SasiSUS funcionaria a partir de unidades territorializadas, os Distri-
tos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), e das Equipes Multidisci-
plinares de Saúde Indígena (EMSI), com a participação dos AIS. Os 
DSEIs e a atenção à saúde indígena seguiriam, assim, os princípios 
da Atenção Primária em Saúde.

De diversas formas, a trajetória dos AIS como profi ssionais de 
saúde é semelhante à dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 
embora tenha características especiais, como veremos mais à 
frente. A própria proposta dos AIS baseou-se no papel dos ACS. 
A proposta de criação de agentes de saúde tem suas origens na 
Conferência Internacional sobre Cuidados Primários em Saúde, re-
alizada na cidade de Alma-Ata, em 1978. A Conferência apontava 
para a importância do papel dos agentes comunitários na aten-
ção primária. No Brasil, os ACS passaram a integrar ofi cialmente 
o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) em 1992 
e, em 1994, o Programa Saúde da Família (PSF). O caminho para 
o reconhecimento ofi cial como profi ssionais de saúde ainda seria 
longo e os ACS somente foram ofi cialmente reconhecidos como 
profi ssionais de saúde em 2002, por meio da Lei nº 10.507/2002, 
posteriormente substituída pela Lei nº 11.350/2006, ainda em vi-
gor. Parte dos atuais trabalhadores indígenas na saúde foi, à época, 
incorporada ao PACS e, posteriormente, ao PSF.

Para saber mais sobre a Lei 11.350/2006, que regula-
menta o exercício das atividades dos Agentes Comunitá-
rios de Saúde, acesse o link: http://www3.dataprev.gov.br/
sislex/paginas/42/2006/11350.htm
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De acordo com essa lei, os ACS deveriam executar ações de pre-
venção de doenças e promoção de saúde nos domicílios ou comu-
nidades. No caso dos AIS, outro papel esperado é o da articulação 
entre a comunidade, sua língua, sua cultura e seus conhecimentos 
tradicionais sobre saúde e a equipe local de saúde, os conhecimen-
tos e técnicas biomédicos. Isso é fundamental para a concretização 
do princípio da Atenção Diferenciada à Saúde Indígena. Este papel 
está claro no texto da Política Nacional de Atenção à Saúde dos 
Povos Indígenas (PNASPI): “A formação e a capacitação de indíge-
nas 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). 

Ao mesmo tempo, lideranças comunitárias e alguns estudiosos 
têm afi rmado que os membros não indígenas das equipes de saú-
de não vêm sendo minimamente preparados para o trabalho junto 
aos povos indígenas. Em muitos casos, as particularidades socio-
culturais e históricas daqueles povos são ignoradas, o que limita 
seriamente as possibilidades de uma atenção à saúde sensível às 
diferenças.

Como dissemos anteriormente, as primeiras formações dos fu-
turos AIS, voluntários à época, aconteceram de modos diferentes 
em diversas partes do país. De modo geral, elas foram feitas atra-
vés de cursos de curta duração e sem regularidade. Além disso, os 
treinamentos e capacitações estavam centrados nos conhecimen-
tos e técnicas biomédicos, com pouco ou nenhum diálogo com os 
conhecimentos nativos. Na década de 1990, aconteceram quatro 
reuniões macrorregionais para discutir qual seria o perfi l do AIS, 
pensando em uma normatização nacional, no âmbito da Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa). A partir daquelas discussões, fi cou 
claro que havia diferenças entre o trabalho dos AIS dependendo da 
região de moradia e do acesso aos serviços de saúde e ao Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Havia diferentes expectativas em relação ao trabalho dos AIS 
que atuavam nas regiões litorânea, Nordeste, Sul e Sudeste e dos 
AIS que atuavam nas regiões Centro-Oeste e Norte. A partir de 
1999, com a criação do SasiSUS, a Funasa buscou centralizar a or-
ganização e o fi nanciamento das capacitações, com a criação do 
programa Educação Profi ssional Básica para Agentes Indígenas de 
Saúde. 
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O programa era composto por um módulo introdutório e cinco 
módulos temáticos (doenças endêmicas; DST/Aids; parasitoses 
intestinais e doenças de pele; saúde da mulher, da criança e saúde 
bucal; e saúde do idoso e atendimento de urgências).

Converse com os outros AIS e procure saber quando começou 
a formação de agentes de saúde em sua área de abrangência. 
Comente sobre quais módulos vocês participaram e quais os pontos 
positivos e negativos do programa Educação Profissional Básica 
para Agentes Indígenas de Saúde. Depois, apresente sua pesquisa 
para o grupo.

ATIVIDADE PROPOSTA

O reconhecimento dos AIS e dos Agentes Indígenas de Sanea-
mento (AISAN) como categorias profi ssionais ainda é motivo de 
muitas discussões. A lei que reconhece os ACS não fala em AIS e 
AISAN. Assim, o reconhecimento dos AIS e AISAN como profi s-
sionais de saúde ainda é um assunto de debate e tema de reinvin-
dicação do movimento indígena, juntamente com questões como 
condições de trabalho, remuneração, direitos trabalhistas, papel 
nas EMSI, relações de trabalho e formação, dentre outras.

FESTA DE FORMATURA DOS AGENTES DE 
SAÚDE DO PARQUE INDÍGENA DO XINGU

Ao mesmo tempo em que acontecia a formatura dos AIS, 
o Povo Ikpeng fez a Festa da Tatuagem, homenagem ao Rito 
de Passagem que os agentes de saúde também estavam 
vivendo. No dia 15 de agosto de 2012 foi comemorada a 
formatura de 55 agentes de saúde das etnias Ikpeng, 
Kisêdjê, Yudja, Trumai, Kawaiwete, Kamaiurá e Waurá, 
no Polo Pavuru, do Distrito Sanitário Especial Indígena 
do Xingu, no Parque Indígena do Xingu (PIX), com a 
participação de lideranças e parentes dos alunos e alunas.
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A formação em saúde foi articulada com o Ensino 
Fundamental, com a participação dos profi ssionais 
de saúde, educadores especialistas da educação 
escolar indígena do Projeto Xingu da Unifesp e de 
professores indígenas do PIX. A coordenadora do 
curso, Sofi a Mendonça, comentou que o trabalho 
dos AIS formados não é somente acompanhar os 
doentes e suas famílias, mas atuar na vigilância e na 
prevenção das doenças com as lideranças, caciques, 
pajés, raizeiros, parteiras e as comunidades. 

O agente de saúde Tukupé Waurá expressou um 
dos aspectos do aprendizado que vivenciou: “Aprendi 
neste curso a trabalhar com a saúde do meu povo 
e a importância do urucum e do cocar. Vi minha 
beleza e me orgulho da cultura dos povos do Xingu. 
Valorizei nesta formação a minha língua materna e 
vou transmitir esse aprendizado aos meus parentes.”

Fonte: Projeto Xingu - http://www.projetoxingu.unifesp.br/cms/index.php/
xingu/13-noticias-xingu/50-festa-de-formatura-dos-agentes-de-saude-do-
parque-indigena-do-xingu

FIGURA 1: 
Formatura AIS - 
Fonte: Projeto 
Xingu/UNIFESP.  
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OS DSEIS, AS EMSI E O 
TRABALHO EM EQUIPE

antes de iniciarmos nossa conversa sobre trabalho, pense um 
pouco: o que quer dizer, para você, trabalho? O trabalho faz 
parte da vida das pessoas. Temos que criar e recriar, conscien-

temente, uma forma de nos mantermos vivos. Por isso, desde a in-
fância, aprendemos a realizar tarefas para manter nossa subsistên-
cia e proteção; precisamos nos alimentar, nos proteger do frio, da 
chuva, dos animais, sendo que algumas dessas tarefas podem ser 
realizadas individualmente e outras tornam-se mais fáceis quando 
temos ajuda. Por exemplo, ao construir uma casa podemos fazer 
grande parte das atividades sozinhos, o que possivelmente levará 
mais tempo, mas também podemos dividir as tarefas de pegar ou 
comprar o material de construção, trazer os esteios do mato, cavar 
os buracos, colocar estacas, buscar a palha para cobertura, trançar 
a palha com outras pessoas, o que torna o trabalho coletivo e mui-
tas vezes mais rápido. 

TEXTO 2

FIGURA 2: Mulher Xavante confeccionando cesto de palha de buriti.
Aldeia Wederã, MT. Foto: Camila Gauditano.

Maurício Soares Leite, Silvia Angela Gugelmin e Erika Ferri.
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Faça um levantamento dos trabalhos feitos por seu povo no dia 
a dia da aldeia. O trabalho dos homens, o trabalho das mulheres. 
Que tipos de trabalho existem? Dependendo da época do ano 
existem trabalhos diferentes? Fale também sobre algumas 
situações de trabalho em saúde realizadas por você.  

ATIVIDADE PROPOSTA

Todas essas atividades são consideradas trabalho, assim como 
as tarefas realizadas em um emprego. Portanto, percebemos que a 
palavra trabalho tem muitos signifi cados e pode ser realizada em 
diversos ambientes e por diferentes pessoas.

EMPREGO E TRABALHO
A maioria das pessoas associa as palavras trabalho e emprego 

como se fossem a mesma coisa, mas não são. Apesar de estarem 
ligadas, essas palavras têm signifi cados diferentes. O trabalho é 
mais antigo que o emprego, o trabalho existe desde o momento 
que o homem começou a transformar a natureza e o ambiente 
ao seu redor, desde o momento que o homem começou a fazer 
utensílios e ferramentas. Por outro lado, o emprego é algo recente 
na história da humanidade. O emprego é um conceito que surgiu 
por volta da Revolução Industrial, é uma relação entre homens 
que vendem sua força de trabalho por algum valor, alguma 
remuneração, e homens que compram essa força de trabalho 
pagando algo em troca, algo como um salario.  Trabalho: De acordo 
com a defi nição do Dicionário do Pensamento Social do século XX, 
trabalho é o esforço humano dotado de um propósito e envolve a 
transformação da natureza através do dispêndio de capacidades 
físicas e mentais. 

Emprego: É a relação, estável e mais ou menos duradoura, que 
existe entre quem organiza o trabalho e quem realiza o trabalho. 
É uma espécie de contrato no qual o possuidor dos meios de 
produção paga pelo trabalho de outros, que não são possuidores 
do meio de produção.

Fonte: Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo 
(IME/USP) - https://www.ime.usp.br/~is/ddt/mac333/projetos/fi m-dos-
empregos/empregoEtrabalho.htm
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Faça um desenho de sua equipe de saúde e mostre todos os 
profissionais da EMSI que estão envolvidos nas ações de saúde 
de sua comunidade. Coloque também qual é o trabalho de cada 
profissional. 
Você já deve conhecer alguns profissionais do NASI, Responsáveis 
Técnicos (RT) de seu DSEI.
Faça uma conversa com os outros agentes sobre quem são os 
RT do seu DSEI, quais são as áreas em que atuam e como é o 
trabalho que os RT fazem com a EMSI.

ATIVIDADE PROPOSTA
F
p
d

Neste texto, ao falar sobre trabalho, estaremos nos referindo às 
atividades desenvolvidas por vocês, AIS e AISAN, e às atividades 
dos outros membros da EMSI. E quando falarmos em processo de 
trabalho em saúde, estaremos nos referindo a tudo o que está en-
volvido no trabalho em saúde, como o próprio entendimento do 
que signifi ca saúde, os instrumentos de trabalho, a fi nalidade do 
trabalho e os “agentes”, isto é, tanto os profi ssionais como a po-
pulação, que produzem a saúde. Então, vamos pensar e discutir, 
agora, como acontece o trabalho das Equipes Multidisciplinares de 
Saúde Indígena.

Na organização dos DSEIs, as EMSI fazem parte da Divisão de 
Atenção à Saúde Indígena (DIASI). O Ministério da Saúde determi-
nou que as EMSI devem ser compostas, no mínimo, por enfermei-
ro, auxiliar ou técnico de enfermagem, Agente indígena de saúde 
(AIS), Agente indígena de saneamento (AISAN), médico, odontó-
logo, auxiliar ou técnico de saúde bucal e, na região da Amazônia 
Legal, agentes de endemias e microscopistas. Esses profi ssionais 
são responsáveis por desenvolver ações nas aldeias e nos Polos 
Base. Além desses profi ssionais, de acordo com a necessidade de 
cada DSEI, podem ser envolvidos outros profi ssionais, como psicó-
logos, nutricionistas, antropólogos, dentre outros. Os profi ssionais 
que atuam na DIASI vão atuar na maior parte do tempo dentro da 
sede do DSEI, mas também devem conhecer a realidade dos Polos 
Base e das comunidades do seu Distrito para melhor organizarem 
a atenção à saúde. 

Na DIASI existe um grupo de profi ssionais que compõe o Nú-
cleo de Atenção à Saúde Indígena, o NASI, que são os Responsá-
veis Técnicos (RT) das áreas de saúde da mulher, saúde da criança, 
saúde bucal, nutrição, farmácia, vigilância epidemiológica, vacina-
ção, saúde do idoso e saúde do homem, dentre outros programas. 
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Os RT devem ser capazes de ajudar as equipes a organizar e pla-
nejar as ações de saúde nos diversos programas, fazer supervisão 
e avaliar o andamento do trabalho das equipes. Para isso é muito 
importante que os profi ssionais do NASI tenham experiência de 
trabalho em área, que façam as ações junto com os profi ssionais 
novos, que estão entrando para a área.

MAS COMO DEVE SER O 
TRABALHO DAS EQUIPES?

Para melhorar as condições de saúde e resolver os problemas 
relacionados às doenças das pessoas nas aldeias, é necessário um 
conjunto de pessoas e serviços. Essa melhora não é responsabili-
dade única do AIS, do enfermeiro ou do médico. A saúde envol-
ve esforços de todos os profi ssionais que trabalham no serviço de 
saúde e de outros setores também, como as organizações indíge-
nas, a escola, a Fundação Nacional do Índio (Funai), o movimento 
social, a comunidade, as lideranças tradicionais e indígenas, dentre 
outros. No setor saúde também é necessário articular os saberes e 
práticas de vários profi ssionais. Cada profi ssão possui um conjunto 
de saberes e práticas próprios, que vão sendo construídos ao longo 
da formação de cada um desses profi ssionais. 

Você sabe a diferença entre o trabalho do médico, do enfermei-
ro, do odontólogo e do AIS e do AISAN? 

Apesar das diferenças de atribuições, todos esses profi ssionais 
devem trabalhar em conjunto, juntando vários olhares e jeitos de 
produzir saúde, formando uma equipe. 

Para a realização desta atividade é importante que você e 
os outros agentes se organizem em grupos para desenhar 
o corpo humano. Para a confecção do desenho, sugerimos 
que alguns grupos trabalhem todos juntos e os outros grupos 
devem trabalhar separadamente. No grupo que irá trabalhar 
separadamente, cada agente deve desenhar uma parte do corpo 
humano e depois devem juntar todas as partes para formar o 
corpo humano. 

ATIVIDADE PROPOSTA
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Quando terminar o desenho do corpo humano, cada grupo 
apresenta o seu desenho e conversa sobre as diferenças do 
desenho dos grupos em que todos trabalharam juntos e dos 
grupos em que os agentes trabalharam separados. Converse 
também sobre as facilidades e dificuldades do trabalho de 
confecção do desenho para cada um dos grupos.
Pensando nisso, compare com a sua experiência de trabalho 
junto com a equipe de saúde que atende o seu povo. As pessoas 
da EMSI trabalham juntas ou separadas? As ações de saúde 
feitas na sua comunidade têm a participação de todos os 
profissionais (agentes, técnicos de enfermagem, enfermeiro, 
médico, dentista) na organização e execução?  Os resultados 
das ações de saúde de sua equipe se parecem com o desenho 
(do corpo humano) de qual grupo? Por quê? 

Pensemos o trabalho em equipe na saúde exatamente como 
um barco. Ele tem diferentes partes: o barco, o motor, o remo e 
o barqueiro. Sozinhos, o barco, o motor, o remo e o barqueiro não 
conseguem fazer o barco sair do lugar. Sem o barqueiro, o remo, o 
barco ou o motor também não podem se deslocar. Nem se tiver-
mos somente o remo e o barqueiro. Para esse meio de transporte 
funcionar bem, barqueiro, barco, motor e remo funcionam juntos, 
cada um com sua importância.

Na saúde os diferentes profi ssionais que fazem parte de uma 
equipe também têm que funcionar em conjunto, estabelecendo 
relações de confi ança, afeto, cooperação e comunicação para pla-
nejar e organizar juntos as ações de saúde. As responsabilidades 
e tarefas são divididas entre os profi ssionais e estes não devem 
trabalhar separadamente, mas em conjunto.

Faça uma conversa com os outros agentes e comente sua 
opinião: você se sente um membro da EMSI? Por quê?  Faça um 
desenho ou uma dramatização mostrando como é o trabalho da 
sua equipe e como é a sua relação com os outros profissionais 
de saúde, indígenas e não indígenas. Depois converse sobre os 
pontos positivos e negativos desta relação. 

ATIVIDADE PROPOSTA
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Para uma equipe funcionar bem, todos os trabalhadores preci-
sam receber as mesmas orientações e organizar o trabalho con-
junto da mesma forma. Vamos rever a Política Nacional de Aten-
ção Básica do Ministério da Saúde (Portaria 2.488, de 2011) para 
conhecermos as orientações sobre a organização do trabalho das 
equipes de atenção primária e, também, quais são as funções de 
cada profi ssional de saúde. Por enquanto, vamos ver o que ela fala 
sobre as atribuições comuns de todos os membros da equipe. As-
sim, ela diz que as equipes devem:

• Ser responsáveis pela população de um território delimitado;
• Priorizar o atendimento de famílias e pessoas que estejam em 

condição de vulnerabilidade ou que estejam em maior risco; 
• Planejar as ações de acordo com as necessidades e problemas 

mais importantes da população que acompanha;
• Saber escutar os problemas e necessidades de saúde de uma 

pessoa ou família que busca atendimento e procurar a melhor 
solução para eles;

• Realizar ações de promoção, prevenção e assistência de forma 
contínua, acompanhando as pessoas e famílias ao longo do 
tempo;

• Realizar suas atividades no posto de saúde, Polo Base, casa/
domicílio, escolas, centros comunitários e demais espaços 
existentes nas aldeias;

• Desenvolver ações de educação em saúde buscando a maior 
participação das pessoas e comunidades na melhoria das 
condições de saúde;

• Estimular a participação das comunidades no planejamento, 
execução e avaliação das atividades de saúde;

• Apoiar e fortalecer o controle social;
• Participar do planejamento local das ações de saúde;
• Desenvolver ações intersetoriais, como com o pessoal da 

educação, área ambiental, de saneamento, gestão territorial, 
dentre outros;

• Realizar atendimento no domicílio/casa daqueles que não po-
dem se deslocar ao posto ou Polo Base.

Ações intersetoriais são aquelas em que traba-
lham juntas pessoas de diferentes áreas. Um exem-
plo é quando o pessoal da saúde trabalha junto com 
o pessoal do saneamento ou da educação.
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O TRABALHO EM EQUIPE
Com o objetivo de desenvolver suas ações coletivamente, a 

equipe de saúde precisa fi car atenta a alguns aspectos relaciona-
dos ao trabalho em equipe, dentre eles a comunicação, as relações 
entre as pessoas, a mobilização da equipe e a negociação. Vamos 
conversar sobre cada um desses aspectos e observar se na sua ro-
tina de trabalho isto vem sendo desenvolvido.

Comunicação – 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 e quando isso acontece nos serviços de saúde a comuni-
dade é muito prejudicada. Os membros das equipes, tanto os in-
dígenas como os não indígenas, precisam se lembrar que estão 
trabalhando em um tipo de contexto que pode ser descrito como 
intercultural, ou seja, quando pessoas de culturas diferentes estão 
em contato. Isso quer dizer 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 exem-
plo, 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 indíge-
nas falam outra língua que não é o Português, os profi ssionais de 
saúde podem não entender a língua e os AIS e AISAN podem tam-
bém ter difi culdades com a língua Portuguesa. Quando isso acon-
tece, todos precisam ter muita calma, para poderem se entender. 
Mas mesmo quando todos falam a mesma língua podem aconte-
cer problemas de comunicação e entendimento. As reuniões das 
equipes são um momento importante para esclarecer qualquer mal 
entendido e também para organizar o trabalho de um modo que to-
dos 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 
evitar 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?

PARA REFLETIR
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Relações entre as pessoas – O trabalho em equipe exige con-
vivência contínua com outras pessoas, seja da comunidade ou da 
própria equipe de trabalho. Portanto, precisamos desenvolver nos-
sa capacidade de aceitar e respeitar as diferenças existentes entre 
as pessoas. Temos que lembrar que parte da EMSI pode ter conhe-
cimentos e pensamentos diferentes sobre a saúde e a doença. De 
início isso não é um problema e pode enriquecer o trabalho, es-
pecialmente quando buscamos diferentes formas de resolver uma 
determinada situação. Tudo depende da comunicação e de como 
lidamos com as diferenças. 

Agir de forma cooperativa e interagir com a equipe de maneira 
adequada e produtiva é fundamental para o sucesso das ações de 
promoção da saúde, prevenção e tratamento das doenças. É im-
portante criarmos um ambiente favorável ao diálogo e ao respeito 
mútuo dentro da equipe e com a comunidade. Muitas vezes os pro-
fi ssionais de saúde não indígenas têm expectativas diferentes para 
o trabalho dos AIS. Por isso é importante conversar, deixar claras 
as atribuições de todos os membros da equipe. O ideal é que a 
equipe local participe da formação dos agentes de saúde. Todos se 
aproximam e conhecem mais um ao outro. Para que isso aconteça, 
também podemos utilizar algumas técnicas educativas, tais como 
reuniões periódicas da equipe local e rodas de conversa com a par-
ticipação das comunidades. 

Motivação – A equipe precisa estar motivada para realizar o seu 
trabalho, isto é, com vontade de trabalhar, de interagir e de me-
lhorar as condições de vida e de saúde da comunidade. O traba-
lho em saúde é muito desafi ador, pois estamos constantemente 
trabalhando com a vida das pessoas e nem sempre temos boas 
condições de trabalho, como postos de saúde com salas arejadas 
e pessoas em número sufi ciente para trabalhar nas EMSI. Quando 
trabalhamos em equipe, um profi ssional ajuda o outro e não nos 
sentimos solitários. 

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 REFLETIR
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A motivação para este trabalho vem de dentro, mas também de-
pende da defi nição das atribuições de cada profi ssional de saúde, 
da construção de metas claras e possíveis de serem executadas no 
âmbito do serviço e da aldeia. É muito importante que a comunida-
de acompanhe e valorize o trabalho dos agentes de saúde e de sa-
neamento e de toda a equipe. Para isso acontecer a equipe precisa 
trabalhar em conjunto e mais próxima da comunidade, nas aldeias.

Negociação – No dia a dia da comunidade, de qualquer trabalho 
e também do trabalho das equipes de saúde, as pessoas às vezes 
precisam decidir, juntas, sobre algum assunto, sobre o que fazer 
em alguma situação. Quando elas não concordam, quando querem 
coisas diferentes ou acham que algum trabalho precisa ser feito 
de maneira diferente, pode acontecer o que chamamos de confl ito, 
que precisa ser resolvido para que o assunto ou o trabalho siga 
acontecendo bem. Em outros casos, membros da equipe não se 
dão bem ou não se entendem, e então acontecem outros confl i-
tos. A negociação é o modo como as pessoas tentam alcançar uma 
decisão conjunta sobre determinado assunto. Saber negociar está 
entre as habilidades mais importantes da vida, seja pessoal ou pro-
fi ssional.

É muito importante lembrar que, às vezes, cada pessoa tem um 
jeito de negociar e resolver os confl itos e que cada povo também 
tem uma maneira que acha mais certa de resolver os problemas. 
Como o trabalho nas equipes envolve pessoas de povos diferen-
tes, isso pode difi cultar o diálogo entre as pessoas. No trabalho das 
equipes, todos – índios e não índios – precisam conhecer e respei-
tar as distintas formas que cada povo tem de resolver as diferenças 
de acordo com o jeito que acham mais adequado.

PARA REFLETIR
Faça um desenho contando uma situação em que você se sentiu 
motivado, animado com seu trabalho na saúde. Converse com 
os outros agentes e explique porque você se sentiu motivado. 
Você também poderá desenhar ou dramatizar uma situação do 
trabalho na saúde que o deixou desanimado. Fale a sua opinião 
sobre o que poderia ser feito para mudar a sua situação de 
desânimo. 
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O QUE O SEU POVO FAZ PARA TENTAR 
RESOLVER OS CONFLITOS DE SUA 
COMUNIDADE?

Quando acontece um confl ito na equipe, fi ca mais difícil traba-
lhar, o que acaba atrapalhando as ações de saúde. Podemos tentar 
resolver esse confl ito, mas como? Algo que que pode ajudar é ten-
tar entender o problema que está acontecendo.

Muitas vezes os confl itos aparecem quando a equipe pensa em 
fazer o atendimento ou tratamento de um jeito e a comunidade, a 
família, quer fazer de outro jeito. A melhor estratégia é a conversa, 
é a negociação. Os profi ssionais de saúde devem conhecer a cul-
tura dos povos com os quais trabalham, estudando e com a ajuda 
dos agentes de saúde, lideranças, homens e mulheres das aldeias. 

Os profi ssionais não indígenas devem conversar para entender 
como aquele povo compreende o processo de adoecimento das 
pessoas e como elas cuidam de sua saúde. Por exemplo, em mui-
tas culturas as mães passam uma resina com urucum ou açafrão 
nas crianças para que elas fi quem protegidas dos maus espíritos. 
Quando chega no posto de saúde alguns profi ssionais mandam a 
mãe voltar para casa para dar banho nas crianças e para tirarem 
aquela resina. Esta atitude pode gerar um confl ito. Os profi ssionais, 
portanto, devem primeiro procurar entender o porquê daquela prá-
tica. 

Em outros casos, como quando os pais não deixam levar a crian-
ça doente para um atendimento no Polo Base ou na cidade, é preci-
so conversar com essa família e entender o que está acontecendo. 
Muitas vezes, os pais dizem que a criança não pode sair de dentro 
da casa porque pode fi car mais vulnerável a um espírito ruim e isso 
pode piorar a sua doença. Neste caso, é importante a equipe se 
aproximar e conversar, junto com os agentes de saúde e com o pajé 
ou a liderança sobre o caso. A equipe pode trazer os equipamen-
tos ou materiais necessários e atender o doente dentro da casa ou 
o pajé pode acompanhar essa criança até outra referência para o 
atendimento necessário. Tudo isso deve ser conversado, negocia-
do. Para isso, é muito importante a participação dos agentes de 
saúde. É preciso que a comunicação e as informações sobre o caso 
sejam bem esclarecidas, de um lado e de outro. 
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Tanto para a equipe entender o que a família e os especialistas 
tradicionais dizem sobre o caso, como para a família entender a 
explicação biomédica. Essas são algumas situações de negociação. 

Veja algumas perguntas que você e sua equipe podem fazer, jun-
tos, para tentar resolver essas situações:

• Qual é realmente o problema?
• Quem está envolvido?
• O problema já aconteceu antes?
• Por quê ocorreu o confl ito?
• Ele poderia ser evitado? De que forma?

Assim, vocês estarão procurando soluções e não culpados. Man-
tendo um clima de respeito, esclarecendo o que não foi entendido, 
evitando respostas agressivas, estabelecendo um ambiente coo-
perativo, muitos impasses e confl itos poderão ser evitados. Defi nir 
as responsabilidades de cada profi ssional, implantando normas e 
procedimentos, também ajuda a evitar mal entendidos no dia a dia 
do trabalho.

Vamos refletir sobre as situações que apresentamos a seguir. Compare as situações e 
escreva o que pensa sobre elas:
Situação 1 - No Polo Base Jenipapo, do DSEI Rio das Gaivotas, a enfermeira, em reunião da 
equipe, diz que foi realizar vacina na família do senhor Jorge, porém a família não quis ser 
vacinada. Após o seu relato, o AIS Pynorá disse que a família havia acabado de voltar de 
uma viagem a outra aldeia e que, por causa do nascimento de uma criança naquela aldeia, 
não poderiam receber nenhum remédio “do branco” até a criança fazer 30 dias de vida. 
A enfermeira continuou insistindo, dizendo que aquilo não existia e que precisavam ser 
vacinados mesmo com o nascimento da criança. O agente Pynorá pensou: “Parece até que 
ela não me ouviu... eu já expliquei porque a família não pode receber a vacina”.

Situação 2 - O AIS do DSEI Rio das Gaivotas, Polo Base Taboca, acompanha a mãe Jurema 
e seu filho de oito meses para consulta com o médico. No consultório, a mãe conta que a 
criança tem tido diarreia há mais ou menos três dias, mas sem febre. O médico receita o 
soro para reidratação oral e dá as orientações para a mãe e o AIS sobre como usar o soro. 
A mãe diz que não irá dar nada para a criança até que o rezador de sua família reze e trate 
a criança com chás. O médico diz para a mãe procurar o rezador o mais rápido possível e 
para ela também dar o soro para a criança. Diz que os dois tratamentos são importantes. 

ATIVIDADE PROPOSTA
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Quais são as situações de conflito em que vocês e os outros 
profissionais de saúde precisam conversar mais, pactuar ou 
negociar? Converse com seus colegas sobre esses momentos. 
Em grupos, preparem dramatizações simulando esses momentos 
e mostrando como vocês costumam resolver os conflitos. 
Lembrem-se de colocar todos os atores nesta simulação: 
comunidade, lideranças, mulheres, pajés, equipe etc. 

ATIVIDADE PROPOSTA

Falamos sobre a necessidade de manter uma boa comunicação 
dentro da equipe e entre a equipe e a comunidade. Falamos sobre 
a motivação da equipe e como isso ajuda no trabalho com a saúde. 
Conversamos, ainda, sobre a necessidade de negociação entre a 
equipe, a família e os especialistas tradicionais e sobre como o AIS 
é importante nessas situações.

Faça uma pesquisa na sua comunidade sobre as suas atribuições 
e funções no trabalho da saúde. Você deverá entrevistar duas 
pessoas da sua comunidade e dois integrantes da equipe de 
saúde. Pergunte a eles: o que é que o AIS faz no trabalho dele? 
Como deve ser a pessoa para ser um bom AIS? Ao mesmo tempo, 
pense no que você entende ser o seu trabalho e nas discussões 
em grupo com os seus colegas. Discuta as entrevistas e o que 
você pensa sobre as suas funções com o restante da equipe. 
Anote, em um dia comum de trabalho, tudo o que você fizer que 
esteja relacionado ao seu trabalho como AIS. Esta atividade deve 
ser apresentada na próxima etapa do curso.

ATIVIDADE PROPOSTA
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O AIS COMO 
TRABALHADOR 
EM SAÚDE E SUAS 
ATRIBUIÇÕES NA EMSI

como vimos, o AIS e o AISAN são trabalhadores em saúde, ou 
seja, eles prestam serviços para uma população de modo a re-
solver uma parte de seus problemas ou agravos à saúde. Nas 

leis brasileiras, existe uma lista das profi ssões que o governo reco-
nhece (a Classifi cação Brasileira de Ocupações) e o AIS e o AISAN 
aparecem lá como trabalhadores em serviços de promoção e apoio 
à saúde, o que inclui também os Agentes Comunitários de Saúde, 
que trabalham em comunidades não indígenas. Apesar disso, a lei 
que reconhece os Agentes Comunitários de Saúde não fala dos AIS 
e dos AISAN. Isso faz com que o reconhecimento dos AIS e dos 
AISAN como profi ssionais de saúde ainda seja um assunto muito 
discutido e que esta seja uma das demandas dos povos indígenas 
do nosso país.

TEXTO 3

- 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?

- Você sabe se o Conselho Local de Saúde Indígena tem discutido 
esses e outros assuntos ligados à atuação dos AIS? O que tem 
sido discutido sobre esses assuntos?

- Como o seu tipo de contrato e dos outros membros da equipe 
de saúde afetam o desenvolvimento das ações na aldeia, no 
Polo Base e no DSEI?

ATIVIDADE PROPOSTA

Maurício Soares Leite, Silvia Angela Gugelmin e Erika Ferri.
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Uma vez que você é um trabalhador da saúde indígena, existem 
direitos e deveres a serem cumpridos, como por qualquer outro 
trabalhador. Em relação aos seus direitos, e também aos deveres, 
ou seja, o que você precisa fazer no seu trabalho, eles podem mu-
dar de acordo com o tipo de contrato de trabalho que é feito com 
o seu serviço. Veja no seu contrato o que está escrito sobre isso. 
Qualquer sistema de contratação tem regras claras que precisam 
ser cumpridas pelos trabalhadores. Vocês também, como AIS e AI-
SAN, têm direitos a serem garantidos e deveres a serem cumpridos. 
Alguns desses deveres têm a ver com os horários e as escalas de 
trabalho. Alguns deles são: não faltar ao trabalho sem justifi cativa 
(ou seja, assiduidade), cumprir os horários combinados (pontuali-
dade), executar as tarefas que foram atribuídas e manter compor-
tamento ético e de respeito com colegas, chefi a e população. Os 
AIS e AISAN têm que ter um perfi l para o trabalho em saúde.

Retome a atividade de pesquisa proposta no texto anterior e 
discuta em grupos os resultados.

ATIVIDADE PROPOSTA

É muito importante que o trabalho de todos que atuam na saúde 
indígena aconteça em conjunto. Ou seja, que os profi ssionais tra-
balhem em equipe, conversando sobre o trabalho, sobre as neces-
sidades em saúde da comunidade, sobre os problemas de saúde e 
sobre as soluções para eles. Assim, é importante todos saberem o 
que cada um faz, para que o trabalho seja feito em conjunto. Tam-
bém é importante lembrar que muitas vezes as pessoas esperam 
coisas diferentes do trabalho dos Agentes. Quer dizer, pode ser 
que as outras pessoas da comunidade e da equipe esperem ações 
diferentes do seu trabalho e do que você pensa que eles esperam, 
o que pode acabar atrapalhando a execução de suas atividades.

Na atividade de pesquisa que vocês fi zeram e apresentaram, vo-
cês devem ter percebido que, ao comentar o seu trabalho como 
AIS, várias funções foram comuns às descritas por outros agentes. 
Mas vocês também podem ter falado de uma ou mais funções que 
eram específi cas do seu trabalho, na sua área de abrangência e na 
sua equipe local de saúde. Por que podemos encontrar diferenças 
no trabalho dos AIS? Bem, o que se pode dizer é que, como cada 
lugar é diferente, como cada povo e cada comunidade são diferen-
tes, às vezes o trabalho de um mesmo tipo de profi ssional pode ser 
um pouco distinto de um lugar para o outro. 

36   PROCESSO DE TRABALHO DO AGENTE INDÍGENA DE SAÚDE  |  Processo de Trabalho



Em alguns lugares, as doenças são diferentes. Por exemplo, onde 
acontecem casos de malária, o AIS precisa se preocupar em iden-
tifi car as pessoas que podem estar com sinais e sintomas de malá-
ria. Também precisa ajudar com os exames para o diagnóstico dos 
doentes e com a medicação deles. Em outros lugares, a malária não 
aparece, mas pode aparecer outro tipo de doença e o AIS precisará 
fazer outro tipo de trabalho. 

Também pode acontecer das regiões e os lugares serem muito 
diferentes, o que traz diferenças para o dia a dia do trabalho do AIS 
e dos outros profi ssionais. Por exemplo, em alguns lugares, o AIS 
precisa viajar muito em rios para chegar à Casa de Saúde Indígena 
(Casai) ou ao Polo Base, enquanto em outros lugares o transporte é 
mais fácil, feito por via terrestre. Mas, mesmo nestes casos, o aces-
so às comunidades pode não ser rápido. Em outras regiões, como 
no DSEI Yanomami, as equipes precisam viajar de avião e, por ve-
zes, ainda realizar longas caminhadas para atender algumas comu-
nidades. Cada DSEI tem realizado o planejamento e a descrição do 
trabalho dos profi ssionais de saúde conforme suas necessidades e 
a sua realidade local. Mas existem ações que são comuns a todos 
os AIS e que precisam ser executadas como rotina de trabalho.

Vocês, AIS e AISAN, já se reuniram entre si e com a equipe ou com 
a comunidade e conversaram sobre quais são as suas funções no 
dia a dia do trabalho na saúde? Escreva um texto comentando 
as suas funções como AIS ou AISAN. Depois, compartilhe com 
os outros agentes e procure identificar os benefícios de seu 
trabalho para a saúde de seu povo. 

ATIVIDADE PROPOSTA

Então, é muito importante, no trabalho das EMSI, que as funções 
ou atribuições de cada profi ssional de saúde estejam muito bem 
defi nidas e que todos na equipe e na comunidade saibam exata-
mente quem é responsável por cada parte do trabalho. E quais são 
as funções dos agentes? A Classifi cação Brasileira de Ocupações, 
do Ministério do Trabalho e do Emprego, diz que os AIS e os AISAN 
são trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde. Nós 
ainda vamos discutir mais detalhadamente, um pouco mais adian-
te, as principais funções do AIS. Mas queremos, agora, lembrar 
que, tão importante quanto o trabalho que será feito, é a maneira 
como o trabalho é feito.
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Trabalho em grupos: cada grupo vai fazer um boneco para 
mostrar quais são as principais características que o AIS e o 
AISAN devem ter para que sejam reconhecidos como bons 
profissionais de saúde.

ATIVIDADE PROPOSTA
T
m
A

FIGURA 3: boneco feito por AIS do DSEI Xingu, Polo Pavuru, 2010 - 
Fonte: Projeto Xingu/UNIFESP.

Saber ouvir com cuidado, ter respeito e atenção com as pessoas 
e observar como elas estão vivendo ajuda a conquistar a confi an-
ça da comunidade e torna o trabalho melhor e mais fácil. Ou seja, 
existem características do AIS que podem facilitar ou difi cultar o 
seu trabalho e o seu diálogo com a equipe e com a comunidade. 
Imagine: se você não gosta de conversar e não conhece a aldeia, 
poderá ter difi culdades durante as visitas domiciliares, poderá de-
morar a reconhecer as pessoas de uma família que se mudou re-
centemente para a sua aldeia e a comunidade poderá não aceitar 
bem você como AIS.

O trabalho fi ca mais fácil e mais rápido e a saúde da comunidade 
melhora quando sabemos o que fazer, quando fazer, porquê fazer 
e, mais ainda, quando sabemos o que podemos fazer para ajudar 
no trabalho do outro. Quando as pessoas não sabem muito bem o 
que precisam fazer, isto é, qual é o seu trabalho, as coisas acabam 
fi cando confusas. 
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Então, é importante que esse seja um assunto discutido com a 
participação de todos os profi ssionais da equipe, pensando juntos 
sobre as características da comunidade, do lugar, e sobre o que 
precisa ser feito por parte de cada profi ssional e pela equipe para 
garantir a atenção de qualidade à saúde da comunidade. Para isso, 
devem acontecer momentos de encontros ou reuniões da equipe, 
em que o trabalho conjunto possa ser avaliado e pensado, revendo 
as difi culdades enfrentadas e como elas podem ser superadas.

AS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 
DO AIS

O trabalho do AIS exige que ele tenha algumas características 
pessoais, que serão importantes para que ele realize o seu traba-
lho. Além disso, é importante que ele tenha uma série de conheci-
mentos sobre sua profi ssão e que seja capaz de aplicá-los no dia 
a dia do seu trabalho. É o que chamamos de habilidades e compe-
tências. Defi nir claramente quais são as habilidades e competên-
cias esperadas do AIS 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 completa-
mente realizada quando as tarefas estão clara-
mente descritas. Podemos dizer que a compe-
tência exige usar os conhecimentos que você 
tem para desenvolver respostas para os proble-
mas que surgem.

Uma defi nição interessante sobre competên-
cia: “Competência profi ssional como capacidade 
de enfrentar situações e acontecimentos pró-
prios de um campo profi ssional, com iniciativa e 
responsabilidade, segundo uma inteligência prá-
tica sobre o que está ocorrendo e com capacida-
de de coordenar-se com outros atores na mobi-
lização de suas capacidades” (Zarifi an, 1999). 
Esse trecho foi extraído do Módulo Introdutório, 
FUNASA, 2005.
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Habilidade é o saber fazer. Para realizar com 
sucesso uma ação (competência), você usa di-
versas habilidades. A habilidade não pertence 
somente a uma competência, ela pode ser usa-
da em diferentes momentos, com diferentes 
competências. Por exemplo, para ser um bom 
caçador (competência) você precisa ter certas 
habilidades, como conhecer os hábitos dos ani-
mais, conhecer pegadas ou barulhos, ter ouvidos 
e olhos atentos, conhecer formas de localizar-se 
no ambiente, saber usar bem a arma que você vai 
utilizar, dentre outras.

Em 2013 e em 2014, ao longo de ofi cinas desenvolvidas no Pro-
grama de Qualifi cação de AIS e AISAN, com a participação de AIS, 
AISAN e outros membros das EMSI de todos os DSEIs, foram dis-
cutidas as atividades dos AIS e dos AISAN. A partir daí, foram defi -
nidas as seguintes competências esperadas para os AIS:

1. Desenvolver, em equipe, ações de promoção da saúde e cida-
dania, considerando o território socioambiental e os contex-
tos interculturais e intersetoriais, visando à qualidade de vida 
da população indígena;

2. Realizar, em equipe, ações de prevenção de doenças e agra-
vos e de recuperação da saúde, fundamentadas no ciclo de 
vida, no perfi l epidemiológico da população indígena, nas di-
retrizes e protocolos da atenção básica, articuladas aos cui-
dados e práticas tradicionais;

3. Produzir e analisar informações fundamentadas no modelo 
de vigilância em saúde, incorporando a percepção da comuni-
dade indígena sobre o processo saúde-doença, para subsidiar 
o planejamento das ações em equipe e o controle social;

4. Organizar e desenvolver o processo de trabalho em equipe, 
considerando seu espaço de atuação, a área de abrangência 
de seu Polo Base, a organização do DSEI, a articulação inter-
setorial e a rede de referência do SUS, com base na Atenção 
Diferenciada à Saúde Indígena;

5. Realizar ações de primeiros socorros, considerando também 
as práticas e saberes tradicionais, visando à preservação da 
vida.

Essas competências devem ser muito bem defi nidas e devem 
ser construídas em seu processo de trabalho. 
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Elas são fundamentais para que você realize as suas atividades 
profi ssionais. Isso quer dizer que para que você consiga desenvol-
ver essas competências é importante qualifi car-se no dia a dia do 
trabalho, com o apoio de sua equipe de trabalho e dos gestores, 
seja do Polo Base ou do DSEI. Mais adiante iremos falar um pouco 
mais sobre a formação dos AIS e a qualifi cação no trabalho, que 
chamamos aqui de educação permanente.

O TRABALHO DO AIS E A 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Agora nós vamos falar um pouco sobre algumas das principais 
atividades do AIS. Mas lembre-se de que as suas funções devem 
ser sempre combinadas com a equipe, para que as necessidades de 
saúde de seu povo possam ser atendidas mais adequadamente e o 
trabalho de todos os profi ssionais aconteça em conjunto. Algumas 
dessas atividades são o conhecimento e o mapeamento do territó-
rio, o cadastramento das famílias, as visitas domiciliares, o registro 
das informações sobre a comunidade e suas condições de vida e de 
saúde (com o preenchimento das fi chas e formulários que o DSEI 
utiliza) e as atividades de educação e promoção da saúde. Todas 
essas atividades relacionam-se, lembremos, com a Vigilância em 
Saúde e com o território. E, neste sentido, o trabalho do AIS é fun-
damental, pois ele reside na área e conhece a realidade das aldeias.

Para iniciarmos nossa discussão, é importante relembrar o con-
ceito de território para trabalhar a vigilância em saúde, principal-
mente quando se quer integrar as ações de saúde com os modos de 
viver do povo indígena.

TERRITÓRIO
Este conceito de território foi trabalhado na Área Temática I, 
Unidade I.

“O território representa muito mais do que o espaço 
geográfi co (...). Os territórios são espaços de vida, de 
relações, de trocas, de construção e desconstrução de 
vínculos cotidianos, de disputas, contradições e confl itos, 
de expectativas e de sonhos, que revelam os signifi cados 
atribuídos pelos diferentes sujeitos (BRASIL, 2008, p. 54).
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VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Unidade I

“A Vigilância em Saúde constitui-se em um processo 
contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e 
disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde, 
visando ao planejamento e à implementação de medidas 
de saúde pública para a proteção da saúde da população, a 
prevenção e o controle de riscos, agravos e doenças, bem 
como para a promoção da saúde”.

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde do Paraná - set/ 2013

A expressão ‘vigilância em saúde’ remete, inicialmente, à 
palavra vigiar. Sua origem – do latim vigilare – signifi ca, de 
acordo com o Dicionário Aurélio, “observar atentamente, estar 
atento a, atentar em, estar de sentinela, procurar, campear, 
cuidar, precaver-se, acautelar-se” No campo da saúde, a 
‘vigilância’ está historicamente relacionada aos conceitos 
de saúde e doença presentes em cada época e lugar, às 
práticas de atenção aos doentes e aos mecanismos adotados 
para tentar impedir a disseminação das doenças. Entendida 
como uma ‘proposta de ação’ e uma ‘área de práticas’, a 
‘vigilância em saúde’ apresenta as seguintes características: 
intervenção sobre problemas de saúde que requerem atenção 
e acompanhamento contínuos; adoção do conceito de risco; 
articulação entre ações promocionais, preventivas, curativas 
e reabilitadoras; atuação intersetorial; ação sobre o território; 
e intervenção sob a forma de operações (Paim & Almeida 
Filho, 2000). 
Fonte: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/
Fiocruz)

O trabalho do AIS está muito ligado à Vigilância em Saúde e tem 
como preocupações principais os modos como as pessoas vivem 
e as situações e áreas de risco, isto é, situações ou espaços que 
possam causar o aparecimento de doenças e agravos. E, a partir 
daí, cria-se a necessidade de realizar ações de promoção da saúde, 
com o planejamento de ações direcionadas aos principais proble-
mas de saúde no local.
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Áreas de risco são espaços dentro de um territó-
rio que apresentam condições favoráveis ao apare-
cimento de doenças e acidentes. Por exemplo: áre-
as mais propensas à inundação, áreas com esgoto 
a céu aberto e sem água tratada, áreas com polui-
ção ou contaminação ambiental (agrotóxicos), áre-
as com maior possibilidade de crimes e acidentes, 
áreas com desmatamento ou queimadas, áreas de 
confl ito pela demarcação da terra, de confl ito com 
madeireiros, garimpo ou mineração.

Muito importante para a Vigilância em Saúde é o envolvimento 
de todos (comunidade, lideranças indígenas, equipe de saúde) nas 
discussões e propostas para resolver os problemas de saúde de seu 
povo. Você pode contribuir para a saúde das pessoas e da comu-
nidade e, para que isso aconteça, é preciso que você esteja alerta, 
sempre “vigilante”, isto é, sempre cuidando para saber como está 
a saúde das pessoas e se alguma coisa está prejudicando a saúde 
delas. Então, você e sua equipe trabalham com a comunidade, para 
que ela mantenha ou recupere a sua saúde. Para que isso aconteça 
são necessários recursos humanos e materiais, que precisam ser 
adequados às condições locais, ou seja, de acordo com o perfi l de 
saúde e doença, o tamanho da população atendida e a extensão 
do território. Assim, é preciso que a EMSI esteja completa; que te-
nha uma boa comunicação dentro da equipe, da equipe local com 
a equipe do DSEI e da equipe com a comunidade; que haja a de-
fi nição das atribuições de cada membro da equipe; que existam 
equipamentos e material de consumo apropriado; e um número 
adequado de profi ssionais e equipes. 

PARA REFLETIR
Escreva um texto ou faça uma dramatização explicando se na sua 
comunidade há condições mínimas de infraestrutura, materiais, 
equipamentos, vacinas e medicamentos para você e a equipe de 
saúde realizarem ações e atividades de forma a garantir a saúde 
das pessoas. E na Casai, como está a situação? Converse com os 
outros agentes e explique porquê as condições de trabalho podem 
influenciar nas suas atividades como AIS. Procurem identificar quais 
são as atividades que vocês podem fazer, quais são as atividades 
que não podem fazer e por quê. 
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Então, quais seriam as formas de conhecer melhor a sua comu-
nidade?

Para que possamos obter informações de saúde, a primeira ati-
vidade é conhecer a realidade da comunidade, pois é a partir das 
informações reunidas sobre a situação de saúde que consegui-
mos identifi car as principais necessidades, planejar e executar as 
ações apropriadas para resolver ou diminuir o problema. Então, o 
reconhecimento da realidade local deve ser realizado por meio do 
cadastro das famílias, mapeamento do território e as visitas do-
miciliares. São atividades que fazem parte do diagnóstico comu-
nitário, conforme você estudou nos textos da Unidade IV da Área 
Temática I. 

1) Cadastro das famílias
O cadastro das famílias que moram na aldeia é uma das ativi-

dades do AIS e as informações colhidas nas entrevistas realizadas 
nos domicílios ajudam na organização do trabalho da equipe. Na ci-
dade, o cadastro possibilita conhecer as reais condições de vida da 
população, a idade e o sexo das pessoas (o que chamamos de com-
posição etária e por sexo), as doenças mais comuns, as condições 
de habitação e de saneamento básico, a escolaridade, a ocupação 
das pessoas, dentre outras informações (esses assuntos você pode 
rever na Unidade I, quando falamos de território e demografi a). 

E na aldeia, como isso acontece?

Escreva um texto explicando como é realizado o cadastro das 
famílias em sua aldeia. Quais são as informações registradas? 
Onde você faz o registro das informações das famílias cadastradas 
por você?  Converse com os outros agentes e discuta para que 
servem os dados registrados no cadastro das famílias e quais 
são os instrumentos utilizados para esse trabalho.

ATIVIDADE PROPOSTA
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Em algumas aldeias todos os dados são registrados em cader-
nos, em outras utilizam-se folhas brancas soltas, armazenadas em 
envelopes. Em outras aldeias, os profi ssionais da equipe, do DSEI 
e os AIS construíram fi chas para anotar os dados das famílias de 
sua comunidade. O importante é sempre registrar e guardar esses 
dados, lembrando-se de que cada família deverá ter somente uma 
fi cha, independentemente do número de pessoas que compõe esta 
família. A fi cha deverá ser usada todas as vezes que você fi zer uma 
visita domiciliar, uma atividade que será descrita mais adiante. Ou-
tra questão a lembrar é a necessidade de manter os registros atu-
alizados, quer dizer, quando uma família chega à aldeia é preciso 
fazer o seu cadastro, quando uma criança nasce, quando alguém 
vai embora ou morre, tudo isso precisa ser registrado nas fi chas 
das famílias. É importante conversar com a equipe do DSEI sobre 
esse instrumento de cadastro das famílias, para que todos usem o 
instrumento adequado.

Como vocês definem o que é uma família em seu Polo Base e no 
DSEI? E como o seu povo define o que é uma família e cada tipo 
de parente, como pai, mãe, tio, primos? É igual ao jeito que os 
brancos fazem? Como se dividem as famílias entre as casas das 
aldeias? Tem alguma regra?
Faça um desenho da sua aldeia, com tudo o que você acha 
importante. As casas, os caminhos, onde as pessoas podem 
ou não podem andar e ficar. Lembre-se de que para cada povo 
o jeito como as casas se distribuem e como as pessoas fazem 
pode ser muito diferente do que a gente encontra nos lugares 
de outros povos.

ATIVIDADE PROPOSTA
C
D
d

Família é o nome que os brancos dão para um grupo de pessoas 
que tem algum grau de parentesco entre si. Mas cada povo pode 
pensar de um jeito diferente sobre quem é parente, quem é da 
mesma família e que tipo de parente é. Por exemplo, entre os Wari’, 
que vivem em Rondônia, o irmão do pai de uma criança, a que os 
brancos chamam de tio, também é considerado pai da criança e ela 
também o chama de pai. 

E aí, quando um branco ouve isso, às vezes não entende. Às ve-
zes, nem sabe que o seu povo pode pensar de um jeito diferente 
sobre os parentes e as famílias. 
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Então, na hora de escrever nas fi chas da saúde indígena quem é 
da família, quem é parente, quem é pai, quem é mãe da criança em 
uma casa, o AIS precisa lembrar que os brancos podem não enten-
der bem as diferenças. E o AIS também precisa entender como a 
equipe chama cada tipo de parente, para escrever do mesmo jeito. 
Para a Atenção Básica, geralmente as pessoas que moram na mes-
ma casa são consideradas da mesma família. Por isso, é importante 
conversar com os outros profi ssionais da equipe para saber como 
fazer esse registro do jeito certo.

Mas quais são as informações a serem registradas? Se o ob-
jetivo do cadastro é entender as condições de vida da população 
e organizar o trabalho da equipe, existem dados que são funda-
mentais. Por exemplo, o número de pessoas, a idade e o sexo são 
importantes para conhecer e acompanhar a saúde das pessoas e 
fazer ações de saúde em parceria com a comunidade e a equipe de 
saúde. Essas ações, como vimos antes, devem estar voltadas para 
o autocuidado, a promoção, a prevenção e a recuperação da saúde. 
Também é possível identifi car os problemas de saúde que acon-
tecem só em determinada fase da vida, como os problemas das 
crianças, outros que acontecem mais em mulheres que homens. 
Assim, vemos que sexo e idade são informações importantes para 
entender como está a saúde da população.

Além dos dados sobre sexo e data de nascimento ou idade de 
cada integrante da família, existem outros dados que devem ser 
registrados. Esses dados ou informações podem ser individuais, 
quando falam de cada pessoa da família, ou domiciliares e de saú-
de ambiental, quando falam das condições do domicílio ou do am-
biente. Os dados individuais são: nome, parentesco com o chefe 
da família, escolaridade, ocupação, agravos e condições de saúde, 
situação vacinal, uso de medicamentos, chás, remédios caseiros, 
ervas. Os dados do domicílio são as características da moradia: 
condições de saneamento, condições ambientais, outros locais e 
pessoas procurados pelos moradores para resolver seus problemas 
de saúde (rezadores, pajés, parteiras, raizeiros, cantadores, sopra-
dores e outros conhecedores de saberes e práticas tradicionais de 
cura, além de líderes comunitários).

Essas informações podem ajudar a identifi car as necessidades e 
demandas para o setor saúde e também para outros setores (como 
assistência social e educação), contribuindo para o bem viver de 
seu povo.
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Demanda signifi ca as necessidades de saúde de 
uma pessoa ou comunidade que devem ser atendi-
das pelos serviços de saúde. 

Trabalho em grupos. Esta atividade pode ser realizada durante 
a etapa de concentração ou na etapa de dispersão, com a 
participação da equipe local e da comunidade, além dos alunos. 
Cada grupo deve colocar no papel quais são as necessidades de 
saúde da comunidade identificadas pelos AIS e AISAN durante o 
cadastro que fizeram. Em outro papel vocês devem colocar o que 
a EMSI percebe como problema de saúde da sua comunidade. 
Em um terceiro papel, vocês devem colocar o que as lideranças, 
homens e mulheres da comunidade veem como problema de 
saúde. Depois, comparem todos os papéis. O que foi diferente? 
Por quê? Discuta com seus colegas e apresente em sala de 
aula. Discuta, ainda, por quê é importante fazer o cadastro bem 
detalhado em sua área de abrangência. 

ATIVIDADE PROPOSTA

O cadastro familiar realizado por você e por sua equipe de saúde 
na aldeia também torna-se um momento de formação de vínculos 
com a comunidade. O cadastro das famílias é importante para in-
formar a população das atividades realizadas pelo AIS, para con-
versar sobre as necessidades em saúde, perceber se estão enten-
dendo as ações realizadas ou se novas ações precisam ser feitas.  

O cadastro ajuda o AIS a reconhecer as formas de viver e ado-
ecer de seu povo e contribui para que a atenção à saúde seja mais 
voltada  para o bem viver e a saúde de sua comunidade. 

2) Mapeamento do território
O trabalho do AIS é realizado em um território, que pode ser 

uma aldeia; duas ou três aldeias quando próximas e pequenas; ou 
parte de uma aldeia, quando esta for muito grande. 
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FIGURA 4: ilustração de nosso DSEI fi ctício, para ilustrar a noção de território

Vimos que território não é apenas o espaço geográfi co delimi-
tado para a atuação do AIS, mas o espaço onde a história de cada 
povo é construída, onde estão disponíveis os recursos naturais ne-
cessários para a sua sobrevivência e onde se constroem as rela-
ções entre a pessoa e a natureza. Por isso, conhecer e mapear este 
território torna-se uma importante tarefa para o AIS e sua equipe, 
pois muitas características do território podem ajudar ou prejudi-
car a saúde das pessoas. 

Por exemplo, se a Terra Indígena já foi muito explorada no pas-
sado por posseiros ou fazendeiros, isso pode ter esgotado os solos 
e assim isso pode difi cultar, atualmente, a produção de alimentos. 
Se a água das fontes usadas pela comunidade estiver contaminada 
pela presença das fezes de gado bovino ou de outros animais, isso 
pode aumentar os casos de diarreia e afetar principalmente a saú-
de das crianças. Todos esses elementos precisam ser conhecidos 
pelo AIS e pela EMSI e considerados no planejamento em saúde, 
que veremos na próxima unidade.

Então, depois do cadastro de todas as famílias que vivem em sua 
área de abrangência, você precisa construir um mapa que repre-
sente no papel o que existe em sua comunidade. É importante que 
você retome o mapa construído no texto sobre território e reveja 
os limites, população, número de famílias, características da aldeia, 
localização dos domicílios e tudo o que nela existir: seja posto de 
saúde, escola, igrejas, comércio, rios, poços tubulares, pontos com 
água potável, roças, armazenamento da produção ou de agrotóxi-
cos, fl oresta, estradas, local de banho, local para lixo e outras coi-
sas que considerar importante.
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Converse com as pessoas mais velhas, lideranças, homens e 
mulheres na sua comunidade e pergunte a eles que coisas no 
território são boas para a saúde e quais são ruins. Essas coisas 
já tinham sido identificadas por você e sua equipe? A partir do 
mapa que você já construiu, marque os lugares onde estão as 
coisas que eles contaram para você.

ATIVIDADE PROPOSTA

Converse com os outros agentes sobre como acontecem as 
visitas domiciliares na sua comunidade. Conte quais são as 
facilidades e as dificuldades para fazer esse trabalho. Explique 
o que você faz nas visitas domiciliares e para que serve a visita 
domiciliar. Conte também o que a comunidade acha dessas 
visitas, como as pessoas recebem você nas suas casas.

ATIVIDADE PROPOSTA

É interessante que toda a EMSI ajude na elaboração do mapa, 
pois isso aumentará o conhecimento sobre a comunidade no que 
diz respeito às áreas de risco, espaços de apoio à saúde (como a 
escola ou a associação), locais de plantação da roça, de caça, de 
pesca, da coleta de alimentos e de outros recursos naturais (rios, 
lagos). E, se preferirem, vocês podem solicitar ajuda para a comu-
nidade nesta criação. Sempre haverá pessoas com disposição, com 
conhecimentos e olhares diferentes para o território. 

O mapa auxiliará na organização e execução de suas atividades 
no dia a dia. Ele pode reduzir o tempo gasto entre uma e outra visi-
ta domiciliar se você planejar com antecedência as visitas de cada 
dia. Pode facilitar a visualização dos grupos prioritários (gestantes, 
idosos, hipertensos, diabéticos, crianças menores de cinco anos, 
dentre outros) e das áreas de risco. Lembre-se de que os mapas 
devem ser interpretados e atualizados periodicamente, conforme 
as atualizações do cadastro das famílias e as mudanças na aldeia 
ou em sua área de atuação (ou de abrangência). Tenha sempre 
uma cópia com você para acompanhar as mudanças que ocorrem 
na sua comunidade.
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3) Visita domiciliar 
Em algumas regiões, se fala que uma das principais atividades 

do AIS é realizar as visitas domiciliares, é conhecer de perto as 
condições de vida das famílias, os problemas das famílias que po-
dem interferir na sua saúde. Apesar de parecer simples, essa é uma 
atividade que deve ser discutida e planejada. 

FIGURA 5: ilustração de visita domiciliar na aldeia

É por meio da visita domiciliar que se pode, por exemplo:
• avaliar as condições de vida, como habitação e saneamento;
• aplicar medidas de controle das doenças; 
• identifi car pessoas doentes;
• desenvolver outras ações de educação em saúde.

Como você pode perceber nas atividades que listamos, as visitas 
domiciliares não devem acontecer somente quando houver alguém 
doente ou em tratamento na casa. Elas devem acontecer em todas 
as casas da comunidade, já que a atuação do AIS também inclui a 
promoção da saúde e a prevenção das doenças e não somente o 
seu tratamento.

Como membro da comunidade, o AIS tem um saber privilegiado 
sobre as regras de convivência, as histórias de luta pela terra, os 
modos de pensar e de ser de seu povo. Esse conhecimento faz com 
que o agente de saúde enxergue de outra maneira os problemas e 
as necessidades das pessoas, diferentemente do restante da equi-
pe. Mas também pode acontecer, por exemplo, por conta de regras 
da comunidade ou de confl itos entre pessoas e famílias, do AIS ter 
difi culdades para visitar alguma família. Muitas vezes, o AIS não 
pode falar com a sua sogra ou com o seu sogro. 
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Nesses casos, como ele vai fazer uma orientação ou acompa-
nhar o atendimento? O que fazer nessas situações? A difi culdade 
deve ser explicada à EMSI, que em conjunto com o AIS deverá bus-
car uma alternativa.

Lembre-se do princípio da Atenção Diferenciada à Saúde Indí-
gena: a EMSI precisa levar em consideração as diferenças socio-
culturais indígenas, o que quer dizer que também deve entender e 
lidar com os modos locais de vida e as regras sociais que existem 
em cada comunidade. O AIS tem um papel muito importante nisso, 
mas a equipe precisa estar aberta ao diálogo, ao reconhecimento e 
ao respeito à cultura local.

Por ser uma conversa informal na casa das pessoas, a visita do-
miciliar permite uma conversa livre sobre os problemas e neces-
sidades de saúde da família e da comunidade. Mas como é uma 
atividade de profi ssionais de saúde, a visita domiciliar deve ter al-
guns cuidados. Não devemos interromper e atrapalhar as tarefas 
domésticas e sempre devemos lembrar que as informações obti-
das não devem ser contadas para pessoas de fora da EMSI. Além 
disso, durante as visitas domiciliares, devemos fazer perguntas e 
refl exões e nunca criticar ou ameaçar a pessoa. 

No sentido de organizar a ação da visita domiciliar, alguns itens 
devem ser observados, como saber quais famílias e indivíduos não 
podemos deixar de visitar. São aqueles de grupos de risco e os mais 
vulneráveis, por exemplo, os desnutridos, as gestantes, os hiper-
tensos e outros. É preciso saber qual o objetivo das visitas, planejar 
os materiais e recursos necessários para realizá-las, registrar o que 
foi identifi cado e feito em cada visita e avaliar o trabalho desenvol-
vido. 

A visita domiciliar realizada pelo AIS deve se voltar prioritaria-
mente para ações educativas de promoção da saúde em grupos de 
risco, como crianças, gestantes, idosos e portadores de doenças 
crônicas. Neste último grupo, a visita tem por objetivo o acompa-
nhamento do tratamento, a identifi cação da rede de cuidado, o es-
clarecimento do problema, a observação do dia a dia e do estado 
de saúde das pessoas. 

O planejamento da visita domiciliar deve seguir uma sequência 
de passos em que se leva em consideração: a seleção das situações 
prioritárias; quais as informações que necessitam ser identifi cadas; 
o material a ser utilizado na ação; e, principalmente, os objetivos a 
serem alcançados na visita. 
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Alguns dos objetivos podem ser:
• levantar as necessidades de saúde do indivíduo e dos fami-

liares;
• realizar ações educativas, esclarecendo dúvidas e orientan-

do com relação a medidas de promoção da saúde;
• orientar a família sobre os problemas detectados;
• prestar assistência a pessoas com queixas;
• rever a execução das orientações dadas anteriormente para 

a família visitada;
• coletar informações para outros profi ssionais da equipe de 

saúde;
• estimular o autocuidado.

Autocuidado é cuidar de si mesmo, saber o que 
é preciso para ter saúde, por exemplo, ter hábitos 
saudáveis, ter uma alimentação que você e seu povo 
considerem sadia, conhecer e evitar as coisas que levam 
às doenças, adotar medidas de prevenção de doenças. 
Enfi m, são as ações que cada um pode fazer para garantir 
a sua própria saúde.

Os povos indígenas têm muitos conhecimentos sobre 
o autocuidado. Todos os povos têm regras e cuidados 
desde o começo da gravidez, durante a gravidez, para 
as mulheres gestantes e para os homens que serão pais. 
Também têm regras alimentares, rezas e outras práticas 
para garantir a saúde e para afastar qualquer coisa que 
provoque as doenças nas crianças e nos jovens. Por isso, 
é muito importante valorizar esse conhecimento. Os AIS 
e AISAN podem ajudar a contar esses conhecimentos 
para a equipe não indígena. 

Para desenvolver uma boa visita domiciliar é preciso conhecer 
os procedimentos, formulários e problemas que serão abordados. 
Também é importante anotar de forma clara como aconteceu a vi-
sita, anotando os seus pontos positivos e negativos. É através dos 
dados, legíveis, anotados na fi cha, caderno ou prontuário, que po-
derá haver continuidade do trabalho, acompanhamento e planeja-
mento das ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida das 
famílias.
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A metodologia básica para a visita domiciliar é a observação e a 
entrevista, que não é uma simples conversa, pois deve ser direcio-
nada para o alcance dos objetivos previstos no planejamento das 
ações voltadas à família. Nas entrevistas realizadas na visita deve-
-se procurar entender os problemas a partir do ponto de vista da 
pessoa visitada, respeitar a experiência da família ou do indivíduo 
sobre determinado agravo ou risco à saúde, respeitar a opinião e 
o sentimento da pessoa em relação ao problema trabalhado pela 
equipe de saúde e valorizar o conhecimento que a família ou o in-
divíduo tem acumulado a respeito das ações de saúde que estão 
sendo desenvolvidas na visita domiciliar.

Então, tanto nas visitas domiciliares como em outros momen-
tos, o trabalho do AIS exige que ele seja capaz de se relacionar 
bem com as pessoas, que goste de conversar com elas, de ouvi-las 
e que esteja sempre preocupado com a saúde delas. Precisa ter 
muita paciência e respeito pelas pessoas. O trabalho em saúde não 
deve acontecer somente a partir das técnicas e procedimentos, 
mas sempre de uma forma cuidadosa, escutando a pessoa e dando 
atenção a ela. Isso quer dizer que o modo como desenvolvemos 
nosso trabalho, nossas atividades profi ssionais, também faz parte 
do processo de trabalho em saúde.

4) O registro das informações
As informações que o AIS registra no seu trabalho são muito 

importantes para o trabalho da EMSI, do Polo Base e do DSEI. As 
informações registradas pelo AIS precisam ser discutidas e entre-
gues à equipe e também enviadas aos Polos Base e ao DSEI para 
que equipe de saúde conheça a realidade de cada aldeia e faça 
ações voltadas para a vigilância em saúde. Alguns exemplos das 
informações e do modo como elas são registradas podem ser as 
fi chas para cadastro das famílias, da gestante, da criança, do idoso, 
do hipertenso, do diabético, além de cadernos de anotações, das fi -
chas de visitas domiciliares, de vacinação, de acompanhamento do 
recém-nascido, de produção de atividades do AIS e do Sistema de 
Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), dentre outros modos.

Em alguns Distritos são usados livros pretos de capa dura para o 
registro de cada atendimento que o AIS faz na sua aldeia ou na uni-
dade de saúde do Polo Base. Em outros Distritos foram desenvol-
vidos instrumentos próprios para coletar os dados e informações 
do acompanhamento das crianças, das gestantes, das pessoas que 
estão com tuberculose ou dos idosos. 
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Cada DSEI pode utilizar alguns impressos diferentes, mas em 
geral são utilizados os impressos do Sistema de Informação da 
Atenção à Saúde Indígena (SIASI). Mais adiante iremos ver o que 
é o SIASI.

Descreva quais são as fichas que você utiliza no seu dia a dia 
de trabalho. Você usa alguma ficha para o registro de produção 
de atividades de AIS? Aponte quais são as suas facilidades e 
dificuldades em usar essas fichas.

ATIVIDADE PROPOSTA

Podemos, então, nos perguntar: para que preencher todas essas 
fi chas? Na Vigilância em Saúde, o preenchimento dessas fi chas vai 
permitir que as EMSI e profi ssionais de gestão reúnam informa-
ções importantes para entender as condições de saúde das pes-
soas e das comunidades. É o que chamamos de informações em 
saúde, que são muito importantes para o planejamento de suas 
atividades como AIS, para o planejamento das ações da EMSI e do 
DSEI para defi nir as estratégias de ação e as prioridades do traba-
lho junto com os Concelhos Locais de Saúde Indígena. Lembramos 
também que as EMSI (e você, AIS, é um membro desta equipe, 
como já vimos) devem conversar com a comunidade sobre essas 
informações de saúde para que ela também dê a sua opinião e aju-
de na construção de propostas para revolver os problemas de saú-
de de seu povo.  

FIGURA 6: 
O AIS Wetanti 
Kisêdjê conversando 
com a sua 
comunidade sobre os 
casos de obesidade e 
diabetes encontrados, 
2010 - Fonte: Projeto 
Xingu/UNIFESP.
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Agora, vamos falar um pouco sobre algumas das fi chas que os 
AIS usam ou podem usar no seu trabalho (lembramos que existem 
outras que são utilizadas pelos demais profi ssionais da equipe):

• Ficha de Atendimento da Atenção Básica: para anotar os 
atendimentos feitos pelo profi ssional durante o mês. Nela são 
preenchidas informações como local do atendimento, nome e 
ocupação do profi ssional, data do atendimento, idade da pes-
soa atendida, dentre outras.

• Ficha da Visita Domiciliar: para anotar as casas visitadas du-
rante o mês. Nela são anotados o nome da aldeia, o nome e a 
ocupação do profi ssional de saúde, a data e as casas visitadas 
naquele dia.

• Ficha de transcrição para o SIASI – Acompanhamento da 
Gestante: nela são preenchidos o nome e a ocupação do pro-
fi ssional de saúde e os dados da gestante, como nome com-
pleto, data de nascimento, data e local do atendimento, nome 
do local do atendimento e o risco gestacional (baixo ou alto 
risco).

• Ficha de Orientação / Educação em Saúde: são anotados o 
nome e a ocupação do profi ssional de saúde, o local da ação, 
a temática da atividade educativa e o número de pessoas par-
ticipantes por faixa etária.

• Ficha de Distribuição de Preservativos: para anotar o local de 
distribuição de preservativos. Nela são preenchidos o nome 
do local, o nome do responsável técnico pelo preenchimento, 
a data da distribuição, a quantidade de pessoas atendidas por 
faixa etária e o total de preservativos distribuídos no mês.

• Ficha de Transcrição para o SIASI – Cadastro – Edição de Pes-
soas: esta fi cha destina-se a cadastrar as pessoas da comuni-
dade e deve ser preenchida com dados sobre a identifi cação 
da pessoa, o endereço e os documentos pessoais.

Para esta atividade é importante a participação da equipe do 
DSEI, do NASI e a EMSI, para juntos apresentarem e conversarem 
com os AIS e AISAN sobre as fichas utilizadas pelo DSEI. 
Podem ser feitas atividades, exercícios de preenchimento para 
tirar as dúvidas e apontar os objetivos de cada ficha. Nesse 
momento, a equipe pode apresentar as informações analisadas 
e os indicadores de saúde do DSEI para a discussão sobre a 
importância do registro e preenchimento correto das fichas.

ATIVIDADE PROPOSTA
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Uma coisa importante é saber que as informações que você ano-
ta sobre o seu trabalho são enviadas para o Polo Base do jeito que 
você colocou, para serem consolidadas na forma de relatórios, ela-
borados pelas EMSI. Depois, essas informações consolidadas se-
guem para o DSEI, para que as pessoas que trabalham lá possam, 
mesmo estando longe da aldeia, saber como está a saúde de todos 
que lá vivem. Assim, é possível saber também o que a comunidade 
e a equipe de saúde precisam para o trabalho. O tipo e a quantida-
de de medicamentos que a equipe precisa na aldeia, por exemplo.

É por isso que o AIS precisa preencher as fi chas todos os meses. 
Mas, como são muitos dados que precisam ser registrados em to-
das as comunidades indígenas de cada Polo Base e de cada DSEI, 
o jeito mais rápido de juntar todos os dados das fi chas e entender 
todas elas é no computador, através do Sistema de Informação da 
Atenção à Saúde Indígena, que também é conhecido como SIASI. 
Assim, no computador, com o SIASI, é possível analisar, ou seja, 
entender as informações, muito rapidamente. Mesmo que o SIASI 
ainda não esteja instalado, é possível trabalhar com os relatórios 
consolidados e analisar os dados que vêm das comunidades.

Com esse trabalho de analisar os dados, é possível pensar em 
como organizar o trabalho e nos recursos necessários para a saúde 
de cada comunidade e de cada equipe, no que nós chamamos de 
planejamento em saúde (tema da Unidade II desta Área Temática). 
Então, é com base nos dados que os AIS e as equipes de saúde 
anotam e enviam para o Polo Base e, posteriormente, para o DSEI 
que o planejamento do trabalho na saúde indígena é organizado. 
Os Planos Distritais de Saúde Indígena de cada DSEI também usam 
os relatórios consolidados. Por isso eles são tão importantes.

Então, além de pensar nos recursos que são necessários, o DSEI 
pode avaliar quais são os problemas de saúde mais importantes, 
quais são as pessoas mais atingidas e o melhor jeito de resolver a 
situação. O DSEI pode então responder ao Polo Base, às comunida-
des e às equipes de saúde. É isso que chamamos de “dar um retor-
no” sobre os consolidados. É muito importante que os profi ssionais 
da equipe recebam um retorno do Polo Base e do DSEI sobre as 
informações ou dados que são enviados, para que o trabalho na 
saúde sempre melhore. 

Ao mesmo tempo, é fundamental que a EMSI possa, com os re-
gistros do AIS, usar as informações para planejar as suas ativida-
des, mesmo antes do Polo Base ou do DSEI darem um retorno ou 
uma resposta para as equipes e para a comunidade. 
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Então, se o AIS e o restante da equipe estão acompanhando com 
atenção os problemas de saúde da comunidade e o que causa es-
ses problemas, ou seja, se trabalham pensando na Vigilância em 
Saúde, eles podem usar as informações coletadas para controlar 
ou prevenir problemas de saúde. O ideal é juntar todas as informa-
ções com o diagnóstico comunitário que você estudou na Unidade 
IV da Área Temática I, para que o planejamento possa ser feito de 
forma participativa, junto com as comunidades. 

Na próxima Unidade nós iremos discutir como fazer isso, estu-
dando o Planejamento em Saúde.

EDUCAÇÃO EM SAÚDE
Depois que você identifi cou os principais problemas de saúde 

da comunidade e preencheu as fi chas, o que deve ser feito?
Um dos caminhos para promovermos saúde são as ações e ati-

vidades de educação em saúde. Este tema foi discutido na Unidade 
IV da Área Temática I. Aqui estaremos tratando da educação em 
saúde a partir do seu trabalho de registro de informações sobre 
a comunidade. As atividades de educação em saúde devem ser 
discutidas e planejadas em equipe e com a comunidade, para que 
juntos vocês possam pensar em estratégias e temas a serem tra-
balhados.

Mas, lembre: é importante respeitar os conhecimentos que as 
comunidades e as pessoas têm sobre saúde. É nisto que se baseia a 
Atenção Diferenciada à Saúde Indígena e este é um assunto muito 
importante para a consolidação da Política Nacional de Atenção à 
Saúde dos Povos Indígenas. Nós já o discutimos na Área Temática 
I que o AIS tem um papel fundamental na consolidação da Aten-
ção Diferenciada, já que, como nativo, conhece o ponto de vista de 
seu povo sobre a saúde, e como profi ssional da EMSI tem também 
acesso aos conhecimentos dos não índios sobre saúde. 

PARA REFLETIR
Converse com o profissional da equipe responsável pelo envio 
dos relatórios consolidados. Pergunte a ele sobre como as 
equipes estão usando as informações que você registra, mesmo 
antes do retorno do Polo Base ou do DSEI. Pergunte também se 
a equipe recebe algum tipo de resposta ou retorno do Polo Base 
ou do DSEI sobre os consolidados que enviam.
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Portanto, as atividades de educação em saúde devem levar em 
consideração o modo como as pessoas pensam e cuidam da sua 
saúde, articulando esses conhecimentos com os conhecimentos 
dos profi ssionais de saúde. Para isso, é fundamental que o AIS e a 
EMSI saibam escutar as necessidades e o pensamento da comuni-
dade e que saibam acolher as pessoas da comunidade. Como um 
profi ssional de saúde, em muitos momentos do seu dia a dia, no 
contato com a sua comunidade, você já está fazendo educação em 
saúde. Por exemplo, quando dá uma orientação numa visita domi-
ciliar ou quando explica a uma pessoa como tomar uma medicação.

Acolher é receber, ouvindo com cuidado e dando 
toda a atenção necessária às pessoas que buscam o 
atendimento em saúde.

Desenvolver ações educativas envolve, assim, saber escutar as 
pessoas, envolve o diálogo e a troca de conhecimentos. É impor-
tante considerar primeiramente o conhecimento das pessoas e, as-
sim, pensar conjuntamente sobre o assunto abordado na ativida-
de. A atividade educativa pode ser considerada também como um 
momento de encontro entre pessoas. E neste encontro não existe 
quem sabe mais ou menos, todos estão aprendendo uns com os 
outros.

Todas as pessoas, e não só os profi ssionais de saúde ou os espe-
cialistas da comunidade, pensam sobre saúde e cuidam de si e dos 
seus parentes e amigos. Então, qualquer pessoa na comunidade 
pode ajudar a EMSI a pensar e discutir os problemas da comuni-
dade. Além disso, você pode reunir as pessoas em grupos, como: 
professores, lideranças locais, homens, mulheres, jovens, especia-
listas tradicionais como os rezadores, pajés, raizeiros, dentre ou-
tros, para conversar sobre o problema e buscar soluções. Portanto, 
você, AIS, pode e deve envolver essas pessoas em suas ativida-
des. Mas, como? Convidando-as para participar de suas atividades 
de educação em saúde. Esta é uma forma de envolver e mobilizar 
mais pessoas nas discussões. Dessa forma a comunidade se sente 
envolvida e participando do que acontece na aldeia.

Algumas pessoas acham que basta dizer o que acham que é 
certo e o que acham que é errado para as pessoas. E que a partir 
dessas informações elas vão mudar de opinião e de atitude. Mas 
lembre-se de que isso não é tão simples assim! 
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Autonomia é a capacidade de tomar as próprias 
decisões, sem ser pressionado por outras pessoas. 
Para isso, é importante que a pessoa tenha as infor-
mações que ache necessárias sobre o assunto que 
vai decidir. Direito de tomar as próprias decisões.

Como já vimos, as pessoas e os povos já têm suas ideias sobre 
saúde e têm suas maneiras próprias de cuidar da saúde. Então, o 
trabalho de educação em saúde precisa permitir que essas ideias 
sejam ouvidas e respeitadas. Elas não podem ser consideradas me-
nos importantes que os conhecimentos dos profi ssionais de saúde.

Portanto, devemos concluir que as atividades de educação em 
saúde devem:

• respeitar as ideias e os saberes tradicionais da comunidade e 
articulá-los com os conhecimentos dos profi ssionais de saúde;

• criar oportunidades para que as pessoas possam conversar e 
discutir juntas, propondo alternativas possíveis para resolver 
os problemas de saúde;

• garantir a autonomia das pessoas, para que elas também de-
cidam como cuidar da sua saúde e das pessoas de quem elas 
cuidam, como seus parentes e amigos.

Existem algumas formas para desenvolver a educação em saú-
de. Por exemplo:

• Orientação individual: quando as orientações educativas são 
passadas diretamente para a pessoa.

• Palestras: quando uma ou mais pessoas falam sobre um as-
sunto. É como se fosse uma aula onde alguém que entende 
bastante de um assunto o explica para os outros.

• Ofi cinas: são reuniões onde as pessoas discutem e praticam 
novos conhecimentos, por exemplo, as ofi cinas sobre alimen-
tação e saúde.
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OFICINA DE SAÚDE, NUTRIÇÃO E 
CULINÁRIA NA ALDEIA KWARUJA NO 
PARQUE INDÍGENA DO XINGU

A pedido das lideranças e AIS Kawaiwete, da Aldeia 
Kwaruja, foi realizada, de 15 a 23 de outubro de 2013, uma 
Ofi cina de Culinária com o objetivo de fazer o levantamento 
da situação de saúde, a avaliação clínica e antropométrica 
das crianças menores de 5 anos e dos adultos acima de 
20 anos da aldeia e dos convidados, uma pesquisa sobre a 
situação socioeconômica e de consumo alimentar; exames 
para diagnosticar desnutrição, obesidade, hipertensão, 
dislipidemias e diabetes; levantamento epidemiológico 
das condições de saúde bucal e atendimento odontológico.

FIGURA 7: ofi cina 
culinária - Fonte: 
Projeto Xingu/
UNIFESP.

FIGURA 8: 
indígenas na ofi cina 
culinária - Fonte: 
Projeto Xingu/
UNIFESP.
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O resultado dos exames foi divulgado e discutido com a 
comunidade em reuniões abertas. A própria comunidade 
analisou, propôs diagnósticos e construiu estratégias de 
enfrentamento dos problemas encontrados. 

Foi realizada uma ofi cina culinária valorizando 
alimentos e receitas tradicionais Kawaiwete e uma ofi cina 
apresentando regras de alimentação dos não indígenas, 
com base em uma dieta variada e mais equilibrada.

A ofi cina foi mais uma oportunidade de capacitação de 
membros da Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena 
(EMSI) e do Núcleo de Apoio à Saúde Indígena (NASI) do 
Distrito Sanitário Especial Indígena do Xingu – DSEI Xingu.

Fonte: Projeto Xingu - http://www.projetoxingu.unifesp.br/cms/index.php/xingu/13-
noticias-xingu/52-ofi cina-de-saude-nutricao-e-culinaria-na-aldeia-kwaruja

•  Rodas de Conversa: Na roda de conversa os participantes po-
dem falar e escutar o que os outros pensam sobre um assunto 
e isso é feito de forma organizada, para que se garanta que to-
dos possam expressar suas ideias e opiniões. A atividade deve 
contar com um coordenador ou mediador (para organizar a 
conversa, permitindo que todos possam falar) e um secretário 
(para que registre as falas e depois faça um relatório). 

•  Discussões em grupo: Já a discussão em grupo sobre um de-
terminado tema ou assunto é uma forma mais livre e realizada 
normalmente em pequenos grupos, em que os participantes 
falam se houver vontade e nem sempre há registro sobre as 
falas das pessoas. 

•  Materiais educativos: Para realizar atividades de educação 
em saúde podemos fazer e utilizar materiais educativos, como 
cartazes e folhetos. Você pode também usar formas para cha-
mar atenção dos participantes usando, por exemplo, dramati-
zações ou teatro, fantoches, fi lmes. Converse com a equipe so-
bre o que eles acham que pode ser feito. Como você conhece 
bem seu povo e sua comunidade, diga à equipe o que acha que 
pode ser melhor para o trabalho de educação em saúde.
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É importante que, no seu dia a dia de trabalho, o AIS esteja 
aprendendo cada vez mais sobre como ser um agente promotor da 
saúde de seu povo. Isso está previsto na Política Nacional de For-
mação Permanente, que também inclui os outros profi ssionais de 
saúde. Assim, o trabalho em saúde diário também funciona como 
uma formação do AIS, que não precisa acontecer somente quando 
os AIS fazem cursos ou capacitações, em salas de aula ou com pro-
fessores. Isso deve acontecer também no espaço da aldeia. 

A qualifi cação faz parte do trabalho e deve acontecer periodi-
camente para os profi ssionais das EMSI – o que inclui o AIS. Ao 
mesmo tempo, a qualifi cação do AIS no seu dia a dia, com a par-
ticipação dos outros membros da equipe, ajuda na aproximação 
dos profi ssionais com a comunidade e no reconhecimento dos AIS 
como integrantes das equipes.

No texto da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos In-
dígenas isso fi ca claro: “O Programa de Formação de Agentes Indíge-
nas de Saúde deverá ser concebido como parte do processo de constru-
ção do DSEI. Será desenvolvido em serviço e de forma continuada, sob 
responsabilidade de instrutores e supervisores devidamente capacita-
dos, com a colaboração de outros profi ssionais do serviço de saúde e de 
lideranças e organizações indígenas” (p.15).

Assista ao vídeo sobre a realização de encontros de mulheres 
como espaços de conversa e elaboração de estratégias de 
enfrentamento de problemas de saúde:
http://www.projetoxingu.unifesp.br/cms/index.php
Agora, a partir de um problema de saúde que a comunidade e a 
equipe reconheçam, discuta o assunto com a equipe e organize 
uma atividade educativa, envolvendo a sua comunidade na 
discussão do problema e do que pode ser feito por todos para 
melhorar a situação.

ATIVIDADE PROPOSTA
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A Política Nacional de Educação Permanente do 
Ministério da Saúde prevê que a formação seja feita 
preferencialmente pelas Escolas Técnicas do SUS 
/ Centros Formadores, Escolas de Saúde Pública 
(vinculadas à gestão estadual ou municipal) e Escolas 
de Formação Técnica públicas e que os municípios 
podem participar, sob a supervisão das escolas.

Como aconteceu sua formação para atuar como AIS? Depois 
que você foi contratado, de que forma você tem mantido a sua 
formação? Como a EMSI tem ajudado em sua formação?

ATIVIDADE PROPOSTA

Como vimos, as primeiras formações em saúde para membros 
das comunidades indígenas, que mais tarde seriam os AIS, acon-
teceram na década de 1980, fruto de reivindicações indígenas e 
promovidas por organizações não-governamentais, universidades 
e instituições religiosas. As iniciativas aconteceram separadamen-
te em diversas partes do país e não havia, à época, diretrizes para 
a formação dos AIS. Ao longo dos anos 1980 e 1990, os cursos e 
treinamentos aconteciam em caráter irregular e os agentes eram 
geralmente supervisionados por profi ssionais de saúde.

A partir da criação do Subsistema de Saúde Indígena, em 1999, 
a formação fi ca centralizada na Fundação Nacional de Saúde (Fu-
nasa), dentro do Ministério da Saúde. Nesta época, foi proposto o 
Programa de Formação de Agentes Indígenas de Saúde. O progra-
ma era composto por um módulo introdutório e cinco temáticos, 
centrados nos principais problemas de saúde observados nas co-
munidades indígenas: doenças endêmicas; DST/Aids; parasitoses 
intestinais e doenças de pele; saúde da mulher, da criança e saúde 
bucal; e saúde do idoso e atendimento de urgências. 

No entanto, essa formação não aconteceu em todas as regiões 
do país e, mesmo onde aconteceu, muitas vezes foi realizada de 
forma descontinuada. Além disso, embora a formação se baseasse 
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº. 9.394/96), que 
previa a profi ssionalização nos níveis médio (técnico) e superior, 
isso não aconteceu.
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Assim, apesar das reivindicações dos indígenas pelo aumen-
to da escolaridade (um tema sempre presente nos relatórios das 
Conferências Nacionais de Saúde Indígena), a formação em saúde 
dos AIS ainda não está associada ao aumento da escolaridade dos 
AIS. A maioria dos agentes ainda não tem acesso à escolarização 
regular, o que difi culta o aprendizado em diferentes processos de 
qualifi cação e limita a possibilidade de continuidade na formação 
em saúde. 

Uma exceção foi uma iniciativa conjunta da Universidade Fede-
ral do Estado de São Paulo (Unifesp) e da Escola Técnica de Saúde 
de Mato Grosso, no Parque Indígena do Xingu, de 1997 a 2001. O 
curso técnico, o I Curso de Auxiliares de Enfermagem Indígenas, 
aconteceu ao mesmo tempo em que acontecia a formação no Ensi-
no Fundamental. Atualmente, há outra iniciativa em curso, no DSEI 
Alto Rio Negro, resultado de uma demanda da Federação das Or-
ganizações Indígenas do Alto Rio Negro (FOIRN), feita à Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), por uma formação profi ssionalizante para 
os AIS em nível técnico. 

FIGURA 9: O AIS Marité Ikpeng apresenta seu plano de vida, no último módulo do 
curso de AIS, e planeja o seu caminho de conhecimento. Quer continuar os estudos 
e ser um técnico de enfermagem e, depois, um enfermeiro (Polo Pavuru, DSEI Xingu, 
2011) - Fonte: Projeto Xingu/UNIFESP.

Na sua comunidade e no seu DSEI, como é a formação dos AIS? 
Ela aumenta a escolaridade dos AIS? Esse assunto é discutido 
pelos AIS, pelas lideranças, pelas equipes ou pelo Conselho 
Distrital de Saúde Indígena?

ATIVIDADE PROPOSTA
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FIGURA 10: 
Formação de AIS, 
realizada na aldeia 
Yawalapiti, Parque 
Indígena Xingu, 
Alto Xingu, em 
2012. Fonte: Projeto 
Xingu/ UNIFESP

O QUE APRENDEMOS
Antes de continuarmos, é importante relembrarmos 

o que foi discutido até agora sobre o trabalho do AIS. 
Nós vimos que ele é um trabalhador em saúde e que 
a sua importância na equipe vem sendo reconhecida, 
do mesmo modo que aconteceu com os Agentes 
Comunitários de Saúde, desde a Conferência de 
Alma-Ata. Mas o seu reconhecimento como categoria 
profi ssional, por lei, é uma reivindicação indígena que 
ainda não foi atendida. A formação do AIS com o aumento 
da escolaridade também faz parte das reivindicações, 
mas ainda acontece em poucos lugares.

Vimos, também, que o seu trabalho acontece 
em conjunto com os outros membros da Equipe 
Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI). Isso quer 
dizer que ele é um membro desta equipe. Por causa 
disso, saber trabalhar em equipe é fundamental. Cada 
um fazer uma parte do trabalho e saber bem como é o 
trabalho do colega ajuda muito no dia a dia e garante 
que as ações em saúde funcionem melhor. 
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O trabalho do AIS é muito importante e o agente precisa 
ser capaz de se comunicar bem e gostar de escutar as 
pessoas, principalmente porque muitas vezes elas vão estar 
doentes e sofrendo quando procurarem por ele. 

E falamos sobre as atribuições do AIS no trabalho em 
equipe. Podemos dizer, de forma mais resumida, que você 
deve identifi car as áreas e situações de risco individual e 
coletivo; encaminhar as pessoas aos serviços de saúde, 
sempre que necessário; orientar sobre ações de prevenção 
de doenças e promoção à saúde; acompanhar a situação de 
saúde das pessoas; registrar, ou seja, anotar cuidadosamente 
o trabalho que você fez em cada dia, como as visitas 
domiciliares e os procedimentos, como os curativos, nas 
fi chas que existem para isso.

Além disso, o AIS também deve participar do planejamento 
do trabalho em saúde, como aquele que é feito no Plano 
Distrital de Saúde. Ao mesmo tempo, o AIS deve seguir se 
qualifi cando, isto é, se formando e aprendendo, com o apoio 
dos outros profi ssionais da EMSI e do DSEI.

Agora que nós já falamos sobre o trabalho do AIS e da equipe, 
vamos estudar mais sobre o planejamento em saúde?

Depois de estudar todos estes assuntos, procure conversar 
com as pessoas da sua comunidade sobre quais são os maiores 
problemas de saúde que preocupam sua comunidade. 

ATIVIDADE PROPOSTA

Estude muito sobre esses problemas. Converse com 
sua equipe de saúde e faça um plano de trabalho 
para enfrentar esses problemas. Lembre-se de todas 
as ações que devem ser planejadas. Essa pesquisa, o 
plano desse trabalho e o relatório de suas atividades 
devem ser apresentados na próxima etapa. 
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PLANEJAMENTO EM SAÚDE
TEXTO 4

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

sobre o que é o planejamento em geral. Depois, sobre a relação 
entre planejamento com a vigilância em saúde na perspectiva 
da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas 
(PNASPI). 

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

sobre o que é o planejamento em geral. Depois, sobre a relação 
entre planejamento com a vigilância em saúde na perspectiva 
da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas 
(PNASPI). 

Maria Luiza Silva Cunha, Eliana Elisabeth Diehl e Aline A. Ferreira.
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Em seguida, discutiremos de que forma o planejamento se inse-
re no trabalho do Agente Indígena de Saúde (AIS) e Agente Indíge-
na 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 saúde;
- verifi car a utilização de um dos modelos de planejamento em 

saúde, o Planejamento Participativo, em seu dia a dia de tra-
balho. 

O PLANEJAMENTO

FIGURA 11: 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 orga-
nizando informações de saúde 
que serão utilizadas no plane-
jamento 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 planeja-
mento de uma atividade junto à 
equipe?  
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Eliana Diehl

Na fotografi a acima você 
pode observar duas AIS orga-
nizando informações de saúde 
que serão utilizadas no plane-
jamento 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 planeja-
mento de uma atividade junto à 
equipe?  
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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 
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. 

ATIVIDADE PROPOSTA

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.

PARA REFLETIR
Para continuarmos nosso assunto, pedimos que vocês, AIS e 
AISAN, pensem um pouco sobre o que entendem por “planejar”. 
Busquem no dia a dia do seu trabalho na saúde, ou mesmo em 
sua vida em geral, situações que consideram que precisam ser 
planejadas antes de serem executadas e quais são as ações de 
planejamento para cada uma delas.
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Escreva ou desenhe todas as atividades que você fez em um dia 
de trabalho como AIS / AISAN. Pense se essas atividades foram 
planejadas com antecedência. 

ATIVIDADE PROPOSTA

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 for-
ma 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 alcançarmos os nossos objetivos.  Em outras pa-
lavras, 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:

O planejamento orienta qualquer tipo de 
trabalho e pode ser modifi cado quando temos 
novas ideias, quando o que foi planejado não 
pode 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.
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Vamos começar a discutir sobre planejar 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? Pois bem, a coleta de dados faz parte da vigilân-
cia em saúde: são eles que vão nos mostrar como está a saúde da 
população. Eles também serão úteis para realizar o planejamento. 
Portanto, para proteger 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.

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 Política Nacional de Atenção 
à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI), relacionando-o com a vi-
gilância 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.
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Você deve se lembrar que o SUS foi criado pela Constituição 
Federal de 1988 e regulamentado a partir da Lei número 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 plane-
jamentos nos níveis estadual e federal. Essa mesma lei também diz 
que o planejamento deve existir no nível local e seguir em direção 
ao nível federal, estando de acordo com as necessidades de saúde 
da população, da política de saúde e com a disponibilidade de re-
cursos 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 
(DSEIs) 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 intermédio 
dos Agentes Indígenas de Saúde, nos postos de saúde, e pelas 
equipes multidisciplinares periodicamente, conforme planeja-
mento das suas ações”. 

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
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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 funcionamento dos Distritos 
Sanitários Especiais Indígenas, contemplando expressões for-
mais e informais.” 

No trecho acima, a Política defi ne que os indígenas e suas repre-
sentações têm o direito de planejar as ações que devem ser reali-
zadas nos DSEIs, 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 âm-
bito do Distrito Sanitário, será organizado sistema de informa-
ções, na perspectiva do Sistema de Vigilância em Saúde, volta-
do para a população indígena. (...) Essas informações servirão 
também para identifi car e divulgar os fatores condicionantes e 
determinantes da saúde, estabelecer prioridades na alocação de 
recursos e orientação programática, facilitando a participação 
das comunidades no planejamento e na avaliação das ações”. 

Então, o planejamento em saúde deve ser feito pelo Governo Fe-
deral, pelo Distrito Federal, pelos estados, pelos municípios e pelos 
DSEIs? A resposta é sim. Isso quer dizer que o planejamento feito 
pelos DSEIs deve ser considerado no planejamento do município 
ao qual a comunidade indígena pertence. 
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Dessa forma, trabalhadores da saúde, coordenadores, adminis-
tradores e usuários dos serviços participarão da defi nição não ape-
nas 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 na 
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. O planejamento é muito im-
portante 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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Com a ajuda de outra pessoa da equipe, descreva alguma 
atividade em saúde que vocês desenvolvem em sua comunidade. 

ATIVIDADE PROPOSTA

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 12:  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 verifi car por que algumas casas da aldeia estão sem 
água. Você vai precisar defi nir uma estratégia de investigação para 
descobrir onde está o problema. Como você vai planejar isso? Pri-
meiro, irá verifi car se há algum problema na bomba do poço que 
manda a água para a caixa d´água. Depois, irá checar se há algum 
problema na boia que controla o nível da água na caixa, se há vaza-
mento na tubulação ou algum outro problema nas casas. Da mes-
ma forma que no exemplo acima, para os AIS, você também faz o 
planejamento no seu dia a dia de trabalho. Você precisou planejar 
a sua ação para descobrir onde poderia estar o problema.

FIGURA 13: Reservatórios de 20.000 litros de água na Terra Indígena Xapecó, Santa 
Catarina - Foto: Ewerton Aires de Oliveira

FIGURA 14: 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.

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.

ATIVIDADE PROPOSTA

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 diminui 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. 
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Nesses casos, o planejamento ajuda bastante, pois ele é um pro-
cesso que pode ser transformado a todo momento, de acordo com 
as necessidades e realidades locais, e que contribui nas decisões 
do que fazer a cada dia.

FIGURA 15: Vacinação 
em indígena

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 
utilizarmos melhor os recursos fi nanceiros, os equipamentos, a es-
trutura física, dentre outros elementos disponíveis. Ele pode indi-
car quantos 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 co-
ordenadores de equipes e dos DSEIs, maiores são as chances de 
alcançarmos os objetivos da atividade planejada. 
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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 tuberculose, 
doenças sexualmente transmissíveis como a Aids, infecções 
respiratórias agudas, diarreia, dentre outros), inclusive aqueles 
relacionados ao funcionamento do Subsistema (como a falta 
ou insufi ciência de recursos materiais, falta ou insufi ciência 
de qualifi cação profi ssional, troca constante dos profi ssionais, 
EMSI incompletas etc);

• 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;
• 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 responsa-
bilidades, 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 
DSEIs com a rede de saúde do SUS.

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

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. soluççõõeees para e

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.
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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, etc) também planejam e governam a partir de 
diferentes pontos de vista ou maneiras de entender a realida-
de. 

b) Nenhuma pessoa tem a capacidade de controlar e conhecer 
todas as coisas envolvidas. Por exemplo: o AIS e o AISAN têm 
os conhecimentos sobre a cultura indígena que outros profi s-
sionais ou gestores não têm; o gestor tem o conhecimento 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, valo-
res e interesses da pessoa ou do grupo. Devemos sempre lem-
brar que a realidade do outro pode ser diferente da nossa. Por 
exemplo, um AIS ou um AISAN pode explicar o motivo de uma 
doença em sua comunidade que um profi ssional não indígena 
nunca iria reconhecer 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 DSEIs.
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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 em saúde? E o que os profissionais não indígenas de 
saúde consideram como problema?
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 se considera 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) Também a desorganização ou o mau funcionamento do siste-
ma de saúde, como o aumento de morte de crianças por des-
nutrição pela falta de diagnóstico e acesso a alimentos ou o 
aumento de morte por pneumonia pela falta de medicamentos 
adequados 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 em 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. 

PLANEJAMENTO EM SAÚDE  83



Como se faz, então?
O Planejamento Participativo tem alguns momentos, que de-

pendem uns dos outros e que vão se modifi cando à medida que a 
realidade 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”?

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?

ATIVIDADE PROPOSTA

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 proble-
mas; 
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DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS

PLANO DE AÇÃO

AVALIAÇÃO

- identifi cação dos indivíduos envolvidos na sua resolução.
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.

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 Agente Indígena de Saúde e do 
Agente Indígena de Saneamento, 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 proble-
mas 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.

No quarto momento passamos a fazer o acompanhamento e a 
avaliação do Plano de Ação desenhado coletivamente.
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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 Ta-
namuru. A principal causa do problema foi o consumo de um de-
terminado 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 a diarreia, desidratação e internação”. Para 
alcançar esse objetivo específi co, o pessoal e 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. As ações relacionadas à essa opera-
ção, 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. 
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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 podiam monitorar e avaliar cada uma das ações rela-
cionadas para solucionar o problema e prevenir esse tipo de 
problema no futuro. O monitoramento e avaliação da primei-
ra 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 
adequado 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. Assim, como vimos anteriormente, 
o planejamento depende da realidade local. 
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Um planejamento que tenha sido elaborado para uma determi-
nada comunidade ou DSEI não deve ser aplicado exatamente da 
mesma maneira em outra realidade, já que em cada lugar as pes-
soas, 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 
gestor e da equipe de gerência da Secretaria Especial de Saúde In-
dígena (SESAI), de pesquisadores na área de saúde indígena, de 
representantes da Escola Técnica do SUS de Rondônia e da Secre-
taria Municipal de Saúde de Volta Grande (dentre eles o diretor do 
hospital da cidade).
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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.

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.

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 todo, a reunião contou com 30 pessoas. Foi retomado 
o processo com a divisão em seis grupos, com cinco integrantes 
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.
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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:

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. 
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Na próxima reunião, seria feita a formulação do problema, sua 
descrição e explicação.

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 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 ocorre. 
Exemplo: elevada mortalidade infantil por diarreia na aldeia 
do povo Katiowa, em 2013.

- Problemas relacionados ao funcionamento dos serviços 
de saúde: identifi car o que é o problema, onde e quando 
ele ocorrre. 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: eleva-
do 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.

Mais uma vez lembramos que no texto “Diagnóstico Comuni-
tário”, já estudado, foi apresentada a “árvore de problemas”, que 
serve para explicar o problema. Na “árvore de problemas” se colo-
ca 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 nú-
mero de casos de tuberculose entre adultos no DSEI Rio das Gai-
votas em 2014”:
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FIGURA 16: Árvore de Problemas

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 tuberculose entre 

adultos no DSEI Rio das Gaivotas em 2014.

CONSEQUÊNCIAS
Internação no hospital; Problemas em outros ór-

gãos do corpo; Infecção generalizada; Morte.

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 será realizada a avaliação do 
Plano. Foi explicado que o objetivo geral é defi nido pelo problema 
identifi cado e os objetivos específi cos são determinados pelas cau-
sas do problema. 
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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, 
Unidade III – Saúde e Natureza. 

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.

Depois de muitas conversas, foram elaboradas várias ações e 
foram traçadas estratégias para alcançar cada objetivo específi co. 
Veja a seguir, como fi cou:
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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. 
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Agora sugerimos que você volte aos problemas identificados na 
sua realidade, na sua aldeia, e utilize o exemplo acima como base 
para realizar um Plano de Ação para a aldeia. Vamos começar?

ATIVIDADE PROPOSTA

Bom trabalho!

O QUE APRENDEMOS
Nesta Unidade buscamos compreender a importância do 

planejamento em saúde e a relação do planejamento e o tra-
balho em saúde. Vimos também um exemplo de utilização 
de uma das maneiras de se planejar em saúde, que é o Plane-
jamento Participativo, no trabalho do AIS e do AISAN.
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