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FORMAÇÃO DE AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 

Orientações para os DSEI 

O Departamento de Saúde Indígena, através da COPAS/CGPAS, procedeu à 

revisão dos módulos didáticos que compõem a proposta de formação de Agentes 

Indígenas de Saúde. Este trabalho objetivou, principalmente, facilitar o trabalho dos 

instrutores dos AIS no processo de formação e encaminhar os módulos para 

publicação, junto à Assessoria de Comunicação da Presidência da FUNASA. 

Desta forma, visando uniformizar as orientações relativas ao processo para 

todos os DSEI, esclareço: 

• Os módulos anteriormente identificados por números foram denominados 

conforme os temas/conteúdos abordados. O Módulo Introdutório permanece com o 

nome original. Os outros passam a ser, respectivarnente: 

Módulo I = Módulo Doenças Endêmicas 

Módulo II = Módulo Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids 

Módulo III = Módulo Parasitoses Intestinais e Doenças de Pele 

Módulo IV = Módulo Saúde da Mulher, Criança e Saúde Bucal 

Módulo V = Módulo saúde do Adulto e Atendimento de Urgências. 

Destes, somente o Módulo V ainda não foi elaborado, estando prevista sua 

construção para o início do ano 2003. /mss' 
• A ordem de aplicação dos módulos poderá ser definida pelo Distrito conforme suas 

necessidades, a partir da avaliação do perfil epidemiológico e doenças e agravos de 

maior freqüência. 

Entretanto, o Módulo Introdutório deve ser necessariamente o primeiro a ser 

aplicado, por tratar de doenças comuns a todos os DSEI e de conceitos básicos para o 

desenvolvimento dos outros. 

• A carga horária prevista para o período de concentração de cada módulo é de 120 

horas, executadas em 15 dias consecutivos, considerando 8 horas de atividades 

diárias (3 semanas, de segunda a sexta-feira). Todavia, os cronogramas de execução 
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dessa etapa poderão ser planejados de forma a incluir folgas nos sábados e/ou 

domingos (trabalhando de segunda a sábado, por exemplo), conforme acordo entre os 

instrutores e AIS. 

• Após a etapa de concentração do módulo os instrutores/supervisores se 

organizam para realizar a etapa de dispersão, durante a qual os Agentes são 

avaliados em serviço. Para tanto, os instrumentos preconizados são as Fichas de 

Avaliação de Desempenho, Ficha de Registro de Fatos e Ficha Avaliação de 

Desempenho Final do Módulo, apresentados ao final de cada módulo. 
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• Depois de completado o período da dispersão, solicita-se a$ DSEI que envie à 

COPAS um relatório utilizando o modelo com as orientações em anexo e solicite o 

próximo módulo a ser aplicado. 

O módulo e textos de apoio para os instrutores serão enviados à CORE com a 

recomendação de que sejam encaminhados ao DSEI, para que sejam reproduzidos e 

estudados pelos instrutores antes do curso. 

Caso os instrutores considerem necessário, poderão solicitar alguns textos 

complementares referentes_; aos temas abordados no módulo, selecionados pela 

COPAS. 	 ni&jPcfsk Ao 

• É fundamental que a5 DSEI organizem um arquivo referente à formação dos AIS. 

Desta forma, é necessário providenciar pastas individuais para cada agente, contendo 

informações pessoais (nome, etnia, aldeia / local de residência, documentos de 

identificação etc.) bem como as fichas de avaliação de desempenho relativas a cada 

módulo, devidamente preenchidas, datadas e assinadas pelo enfermeiro supervisor. 

Além do arquivo, todos os trabalhos produzidos durante as etapas de 

concentração - como cartazes e desenhos feitos pelos alunos, fotografias, modelagens 

etc., devem ser arquivados, pois constituem um histórico do processo e poderão ser 

utilizados pelas instituições educacionais para validar curso e emitir os certificados 

para os AIS, no futuro. 

• Durante as etapas de concentração serão utilizadas folhas de freqüência, 

considerando-se que cada agente precisa ter, no mínimo, 75% de freqüência em cada 

módulo para que o processo seja considerado válido. 
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• É necessário que todos os instrutores recebam a capacitação pedagógica para 

atuação junto aos AIS. Desta forma, quando houver substituição de profissionais 

instrutores nas equipes, o DSEI deverá entrar em contato com a COPAS para solicitar 

sua inclusão na próxima capacitação. 

Quaisquer outras dúvidas ou orientações que o DSEI considere necessárias 

podem ser encaminhadas a este setor pelos seguintes endereços eletrônicos: 

eugenia.coeiho(c funasa.gov.br  ou vanide.rivero o@funasa.aov.br  , ou pelo telefone 61 -

3146499. 

EUGÊNIA BELEM CALAZANS COELHO 

Coordenadora da COPAS/CGPAS/DESAI 
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