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SÍN'TESE DAS REUNIÕES DE PREPARAÇÃO DO EVENTO NACIONAL 
SOBRE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE INDÍGENA 

Manaus, 5 a 8 de abril de 1999 

1. APRESENTAÇÃO 
Este documento foi elaborado com o propósito de contribuir para o emiquecimento 

das discussões sobre Capacitação de Recursos Humanos em Saúde Indígena de organização 
de Programa Nacional neste campo. Sua elaboração foi o resuhado do esforço conjunto do 
Conselho Indigenista Missionário, Fundação Nacional de Saúde/ESAI Amazonas, 
Universidade do Amazonas/Projeto RASI, SECOY A - Serviço e Cooperação com o povo 
Yanomami, Médicos sem Fronteira, FIOCRUZ/Escritório Técnico da Amazônia, COIAB e 
FUN AI! Administração Regional Manaus. A maioria dessas instituições tem larga 
experiência na capacitação de Agentes Indígenas de Saúde podendo por isso, refletir sua 
próprias experiência na construção desse documento. 

Esta proposta foi elaborada sobre quatro princípios básicos: 
- O processo de capacitação deve ser decorrente da defmição de um modelo de 

atenção à saúde, que defina as práticas sanitárias e as atividades das equipes de saúde, delas 
decorrentes. Para operacionalizar este princípio adotou-se a proposta de modelo assistencial 
contida no documento "Contribuições para a organização do Distrito Sanitário Especial 
Indígena do Rio Negro" elaborado na Universidade do Amazonas. A partir da concepção de 
modelo assistencial sanitarista foram elaboradas as linhas de orientação do processo de 
capacitação aqui proposto. 

- O processo de capacitação deve ser concebido, na sua estrutura geral, como uma 
unidade articuladora da formação dos diversos níveis das equipes de saúde. Em função 
disso, esta proposta foi concebida como uma orientação geral, a capacitação de nível 
superior, médio e agentes de saúde, uma vez que todos devem estar comprometidos em seu 
campo próprio de atuação, com a construção do processo de distritalização. 

A elaboração de uma proposta geral unificada não compromete o respeito à 
diferenciação, que é um pressuposto em saúde indígena. As necessidades das distintas 
realidades locais, podem ser contempladas na elaboração de planos distritais de 
capacitação, que poderão seguir estas orientações estruturais e adaptar os conteúdos e 
estratégias pedagógicas segundo as necessidades de saúde, as características das culturas 
locais e o necessário grau de aprofundamento dos temas, de acordo com o perfil dos 
capacitandos. Dessa forma será possível constnrir um Jn:'OCesso de capacitação unificado em 
seus propósitos e diversificado em suas estratégias. É a partir -dessas premissas que foi 
concebido o processo de capacitação dos agentes de saúde, como uma parte orgânica de 
uma concepção sistemática de Distrito Sanitário. 

-A proposição de uma estrutura curricular deve ser precedida da definição clara de 
um referencial teórico que lhe dê sustentação e de objetivos técnicos e pedagógicos que 
orientem a definição dos conteúdos de treinamentos. Estes por sua vez, devem ser 
concebidos como formas de operacionalização dos objetivos e propósitos na concepção 
pedagógica. 

Consideramos tais procedimentos necessários para superar a prática viciosa de listar 
conteúdos de treinamentos sem uma definição clara dos pressupostos metodológicos, do 
modelo de assistência e dos objetivos perseguidos pelo treinamento planejado. Tais práticas 
denunciam uma concepção bancária de eàucação, çlescomprometida com a transformação 
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da realidade e pouco crítica em relação ao etnocentrismo que subjaz ao trabalho educatico 
em saúde. 

- A construção da atenção integral à saúde passa pela operacionalização de 
processos de capacitação que incorporem discussões de questões políticas, culturais, 
econômicas e sociais com interveniência nos níveis de vida e saúde dos povos indígenas. 
Em função disso, esta proposta foge da concepção convencional dos treinamentos na área 
de saúde, pois busca superar as abordagens meramente centradas em conteúdos de 
biomedicina e se propõe a resgatar, no processo de capacitação, as ricas contribuições das 
ciências sociais, da medicina social e do movimento indígena. Na estrutura curricular 
proposta, os temas ligados ao controle de agravos constituem uma parte de um conjunto de 
conceitos de determinantes e condicionantes do processo saúde-doença, e não o eixo único 
(ou principal) da programação de treinamento, como costuma ocorrer habitualmente. 

Na elaboração da proposta foram examinados os documentos disponíveis sobre o 
tema. O grupo de elaboração corrobora os princípios e diretrizes contidos no Relatório da ll 
Conferência Nacional de Saúde para os Povos Indigenas e no Documento da FNS/COSAI 
"Formação de Agentes Indígenas de Saúde" e procura detalhar propostas e sugestões que 
ainda não estavam expressas nos fóruns anteriores de discussão. A proposta de estrutura 
curricular aqui contida é uma adaptação ampliada daquela contida no documento 
"Capacitação de Agentes Indígenas de Saúde do Alto Rio Negro - Proposta de 
Reformulação Curricular''. 

2. PERFIL DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES 

FNS/ESAI - Equipe de Saúde Indígena- Amazonas: atua há 7 anos em áreas indígenas do 
Estado do Amazonas; desenvolve ações de saúde, visando a melhoria da qualidade de vida 
das populações indígenas, nas áreas de imunização, controle· de endemias e vigilância 
epidemiológica, assistência médico-odontológica, saneamento e capacitação de recursos 
humanos em saúde indígena. · 

UA!Projeto RASI- Rede Autônoma de Saúde Indígena: atua há 11 anos na área indígena 
do Alto Rio Negro e há um ano na área indígena do Alto Solimões. O RASI é um projeto 
que congrega simultaneamente pesquisa e prestação de serviços na área de saúde, 
destinados à população indígena, objetivando estimular e contribuir para a afirmação e o 
resgate da identidade cultural dos povos indígenas; contribuir para o estabelecimento de um 
processo de educação em saúde; incentivar o exercíCio da cidadania plena, pela ação 
consciente e participativa da comunidade indígena; e viabilizar projetos de investigação em 
Antropologia da Saúde, que possam ampliar o conhecimento sobre a realidade indígena.1 

Cil\fi - CONSELHO INDIGENISTA l\1ISSIONÁRIO (AM/RR): atua há 25 anos no 
estado do Amazonas e visa a autonon:ia e garantia das terras dos povos indígenas, 
desenvolvendo o seu trabalho dentro das Jinhas de: formação em Saúde, Educação, "Auto
Sustentação'' e Organização Política das populações indígenas; articulação com entidades 
governamentais e não governamentais, organizações indígenas e acompànhamento aos 
agentes indígenas de saúde. 

1 RASI. "Texto base". p. 1 
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CTh1l- CONSELHO ll'll}IGENlSTA MISSIONÁRIO (AMIRR): atua há 25 anos no 
estado do Amazonas e visa a autonomia e garantia das terras dos povos indígenas, 
desenvolvendo o seu trabalho dentro das linhas de: formação em Saúde, Educação, "Auto
Sustentação" e Organização Política das populações indígenas; articulação com entidades 
governamentais e não governamentais, organizações :indígenas e acompanhamento aos 
agentes indígenas de saúde. 

FIOCRUZ/ ETA - Escritório Técnico da Amazônia: sediado em Manaus, atua há 
aproximadamente um ano nas atividades de capacitação de recursos humanos para saúde 
indígena na área da Amazônia Legal. 

iviSF- MÉDICOS SEM FRONTEIRAS: no estado do Amazonas, atua na área Yanomami, 
no Vale do Javari, e no médio Solimões, realizando a partir das necessidades e demandas 
locais, atividades de: assistência à saúde, treinamento e supervisão de agentes indígenas de 
saúde e de auxiliares de enfermagem das organizações governamentais e não 
governamentais. 

SECOYA- SERVIÇO E COOPERAÇÃO COM O POVO YAi'lOMAMI- que atua no 
Rio Marauiá, há 8 anos, inicialmente no Projeto de Saúde Y anomami, e posteriormente 
com a criação do SECOY A, desenvolvendo atividades de Assistência, Formação de 
Agentes Indígenas de Saúde e Educação Básica. 

3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO 
Foi elaborado um diagnóstico de situação pelos participantes a partir de suas próprias 

experiências e dos documentos disponíveis já citados na apresentação. Foram identificados 
os seguintes problemas: 
1. Ausência de definição clara do Modelo de Assistência e práticas sanitárias desejáveis 

para a saúde indígena dificultando a definição de objetivos claros para o trabalho de 
capacitação. 

2. Ausência de formação contínua e sistemática dos técnicos e dos Agentes Indígenas de 
Saúde. Não há um pro grama de capacitação sistematizado. · 

3. Não existe um pro grama unificado de capacitação de instrutor e supervisor dos agentes 
indígenas de saúde, gerando uma diversidade· de procedimentos e resultados 
pedagógicos que dificultam a ação e inviabilizam a avaliação: 

Ausência de uma linha pedagógica definida nos treinamentos. "O instrutor nem 
percebe ou não sabe qual a linha pedagógica que está adotando"'; 
Paralelismo de treinamentos e de ações entre as instituições; 

- Supervisão deficiente. 
4. Práticas sanitárias restritas à demanda espontânea e ao atendimento de emergências. 
5. Carência de recursos humanos para a realização de treinamentos e supervisão. 
6. Ausência de um currículo mínimo, específico e unificado para os téciricos e para os 

Agentes Indígenas de Saúde. 
7. Deficiência na avaliação dos treinamentos pelas instituições e comunidades envolvidas. 
8. Dificuldade na análise e socialização dos dados disponíveis. As experiências das diversas 
instituições não têm sido partilhadas. 
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9. Não existe um protocolo de supervisão unificado. 
1 O. Não há sisternaticidade no planejamento, avaliação, sistematização e socialização dos 
treiitamentos. 
11. \Talorização da medicina curativa (alopatia) em detrimento da medicina tradicional. 
12. Divergência de valores culturais entre os instrutores e os Agentes Indígenas de Saúde: 

Resistência por parte dos técnicos em reconhecer suas limitações para a realização 
de treinamentos com as populações indígenas. 
Insuficiência de formação específica dos técnicos que realizam os treinamentos. 
Dificuldade àe trabalhar conteúdo de acordo com os diferentes níveis de 
escolaridade e com as etnias. 
Dificuldade em realizar I articular o trabalho dos AIS com as comunidades e as 
lideranças locais. 

- Insuficiência de conhecimentos antropológicos referentes às culturas indígenas que 
possam compor o referencial teórico utilizado no processo ensino - aprendizado AIS. 

13. O não reconhecimento dos Agentes Indígenas de Saúde enquanto categoria profissional 
diferenciada e faha de remuneração dos mesmos. 
14. Mudança de valores com a introdução da remuneração dos Agentes Indígenas de Saúde 
na comunidade. 

3. MODELO ASSISTENCIAL 
Um programa de capacitação de recursos humanos deve se pautar por um modelo 

assistencial que oriente seu princípios e defina objetivos a serem alcançados ou produtos a 
serem obtidos. Em função disso definimos como modelo assistencial orientador do 
processo de capacitação de recursos humanos, o modelo sanitarista que orienta as práticas 
sanitárias nos distritos sanitários em fase de implantação. 

O princípio fundamental dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas é que neles 
devem se concretizar as mudanças do modelo assistencial com alteração nas prioridades do 
atendimento individual e emergencial atualmente existente. Com isso, objetiva-se uma 
implementação efetiva de práticas sanitárias culturalmente adaptadas, voltadas para a oferta 
organizada de ações e serviços de saúde para os grupos culturalmente diferenciados que 
habitam no território de abrangência de cada distrito. 

Dos princípios de organização dos distritos sanitários selecionamos, do documento 
~'Contribuições para a Organização do Distrito Sanitário Especial Indígena do Rio Negro" 
os seguintes princípios para parametrar o processo de capacitação. 

3.1 - PRWCÍPIOS 

O princípio fJ.ndamental do Distrito Sanitário Especial Indígena é que este deve 
constituir-se em um novo paradigma de modelo assistencial marcado por uma mudança de 
ênfase em ações de saúde de caráter individual para ações de saúde de caráter coletivo 
étnica e socialmente diferenciadas voltadas às populações indígenas. 
1. Territorialidade: a base territorial de cada Distrito Sanitário Especial Indígena deve ser 
definida através de um processo de construção com as comunidâdes indígenas, 
profissionais e instituições de saúde com base em critérios étnico-culturais, políticos, 
geográficos, epidemiológicos, demográficos, facilidade de acesso à rede instalada nos 
vários níveis e disponibilidade dos serviços. A definição dessas áreas deve se pautar não 
somente nos aspectos técnico-operacionais como também respeitando a cultura, 
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considerando e analisando as relações políticas e a distribuição demográfica tradicional -
que não corresponde, necessariamente, aos limites estabelecidos para estados e municípios 
nos quais coexistem terras indígenas. 

Em função disso, os processos de capacitação devem ser planejados e organizados a 
pfu-tir da base territorial distrital, buscando desenvolver, além de aspectos de competência 
técnica, conhecimentos sócio-culturais da população indígena, pelas equipe de saúde. 

2. Integralidade: este princípio busca redimensionar as práticas assistenciais vigentes 
ligadas à medicina individual-curativa desenvolvidas pelos profissionais e instituições de 
saúde. O que se propõe é a instituição de práticas sanitaristas que comportem uma atenção 
sistemática que contemple tanto os aspectos de prevenção, promoção, recuperação e 
reabilitação da saúde, com incremento de controle social e vigilância em saúde sem deixar 
de atender a demanda espontânea. 

Na realidade atua~ coexistem dois paradigmas no processo saúde-doença: um 
predominante, ligado à biomedicina, e outro, tradicional. Todavia, ainda não há estratégias 
teórico-operacionais de integrá-los de modo que o modelo oficial e hegemônico contemple 
também as práticas de medicinas tradicionais como, por exemplo, na capacitação dos 
Agentes Indígenas de Saúde. O processo de capacitação deve se pautar pela busca de 
integralidade da atenção, utilizando abordagens transdisciplinares. 

3. Relações de interdependência e intercomplementariedade: para viabilizar um modelo de 
atenção integral às populações indígenas deve ocorrer um processo de articulação 
intermstitucional de forma pactuada visando a racionalização e coordenação sistêmica de 
ações e recursos evitando a duplicidade e o paralelismo de ações distritais e municipais. As 
equipes de saúde indígena devem estar aptas a compreender e desenvolver esta 
interdependência, garantindo a organicidade e articulação com os outros níveis do Sistema 
Único de Saúde. 

4. Controle social: este pr.a.ncipio deve envolver um processo participativo paritário que 
contemple efetivamente uma partilha de poderes técnicos, administrativos e políticos da 
gestão distrital entre os representantes das instituições parceiras de apoio à causa indígena, 
prestado!es de serviços, trabalhadores de saúde, lideranças e agentes indígenas de saúde. O 
exercício do controle social, feito através dos conselhos de saúde indígena, deve ser objeto 
de estudos e avaliações que possam subsidiar o processo de formação das equipes. 

Cabe ainda estabelecer uma reflexão sistemática sobre as formas tradicionais que as 
comunidades dispõem para exercer controle sobre seus representantes e que são distintas 
das formas institucionais de controle social possibilitadas pelo sistema de saúde, buscando 
uma compatibilização mínima entre ambas e a redução do viés etnocêntrico do controle 
social atualmente exercido no sistema de saúde. 

Por fim, existe a necessidade de incluir no processo de capacitação de recursos 
humanos, estratégias que permitam o desenvolvimento de ações de saúde e uma abordagem 
diferenciada para a população indígena urbanizada que não é atendida da fotma mais 
adequada pela rede do Sistema Único de Saúde. 

7 



3.2 - ATrv1DADES DISTRl"'T AIS 
A partir do documento "Contribuições para a Organização do Distrito Sanitário 

Especial Indígena do Rio Negro" selecionamos as seguintes atividades distritais 
prioritárias, no nível técnico, para as quais as equipes devem ser capacitadas. As principais 
ações contidas nesse nível são: 
a) Vigilância ambientallsanitária: atividades de monitoramento e discussão sobre a 
qualidâde éas condições de vida e saúde (água, ar, lixo, dejetos, desmatamento, focos de 
i:lcêndio, contaminação ..:e mananciais por garimpo, etc.) da população adscrita no DSEI; 
informação periódica sobre tais condições às autoridades sanitárias e órgãos competentes; 
desenvolvimento e aplicação de técnicas saneamento básico (como, por exemplo, sistemas 
simplificados de abastecimento de água, tratamento da água e destinação de dejetos) e 
realização de ill.quéritos sanitários. 
b) Vigilância nutricional: atividades de avaliação, atenção, monitoramento e recuperação de 
desnutridos construindo alternativas em conjunto com as comunidades para controle da 
desnutrição em áreas de 1isco. 
c) \iigilância Epide:niológica e sistema de informação em saúde: coleta e registro de dados, 
notificação e fluxo de informações. Tais dados devem servir para subsidiar ainda um 
sistema de informação geográfica e servir como ferramenta de planejamento/programação 
de ações de saúde. 
d) Controle de agravos: propõe-se que seja feito através de ações programáticas, 
compreendendo a busca ativa aos casos de tuberculose, malária, infecções respiratórias 
agudas, diarréias, etc. e ações continuadas (imunização, matemo-infantil, saúde oral, etc.); 
atendimento à demanda espontânea, epidemias e remoção de doentes quando necessário. 
Outras atividades: hlli')rmação, Educação e Comunicação em Saúde em conjunto com os 
Agentes Indígenas de Saúde e professores; referência e contra-referência de doentes; 
estudos, pesquisas e geração /circulação de informações técnico-científicas intra rede 
distritai e para a rede de 1nstituições parceiras dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas. 

PJém de atividades técnicas de saúde, as equipes devem estar aptas ao entendimento 
de determinações políticas, sociais, culturais, econômicas, do processo de saúde-doença. O 
detalhamento das propostas de capadtação neste âmbito está no item Estrutura cmricular. 
Questões administrativas como gestão de recursos materiais, humanos, gestão e financeira, 
etc. também deverão estar contempladas na programação de treinamento variando-se o 
nível de aprofundamento e o enfoque, de acordo com o nível de formação de cada equipe. 

4. CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMP~OS PARA SAÚDE INDÍGENA 
Um processo de capacitação de Recursos Humanos em saúde não deve começar 

nunca pela defmição preliminar de conteúdos. Seu planejamento deve contemplar a 
definição do modelo de assistência, das atividades priorizadas no planejamento distrital, da 
llictodologia e dos objetivos pedagógicos estabelecidos. A partir desses parâmetros é que 
devem ser definidos os conteúdos de trE~inamentos. 
4.1 - OBJETNOS DO PROCESSO DE CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA 

Um processo de capacitação deve contribuir para: 
Aprimorar o controle da qualidade do serviço e o compromisso das êquipes com as 
necessidades étnico-sanitárias da população; 
Reorganizar as práticas sanitárias ccmpatibilizando-as com o modelo de assistência 
adotado no Sub sistema de saúde indígena; 
Evitar a desumanlzação, a desqualificayão e desmotivação; 
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Contribuix para a implantação plena dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas; 
Const.-uir um campo interdisciplinar de saúde e ciências sociais para provisão de 
cuidados de saúde culturalmente adaptados; 
Garantir o controle social dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, pela população 
e organizações indígenas. 

OBJETI\TOS PEDAGÓGICOS DO PROCESSO DE FORMAÇÃO 
.A .. formação deve contemplar um processo educativo, aqui entendido como a 

capacitação para avaliação crítica e ação transformadora da realidade, o exercício da 
capacidade de julgamento, reflexão e escolha de alternativas de ação. O componente de 
treinamento deve também se fazer presente através de aprendizado técnico necessário ao 
bom desempenho das ações de saúde. 

Dentre os objetivos pedagógicos perseguidos no processo de formação de Recursos 
Humanos destacamos: 

Auxiliar o educando a desenvo I ver habilidades . técnicas e ferramentas culturais que 
auxiliem na prestação de cuidados de saúde dirigidos às populações culturalmente 
diferenciadas; 
Fornecer subsídios para desenvolver no educando a habilidade de manejar teorias, 
temas, técnicas~ operações, visando a resolução de problemas, o manejo da teoria, da 
terminologia, dos métodos e técnicas do campo da saúde e suas interações intersetoriais 

A capacitação deve ser orientada por: 
Processo participativo, problematizador da realidade; 
Abordagem transdisciplinar enfatizando a determinação social da saúde e da doença; 
Desenvolvimento de curriculo integrado, orientado pela organização das práticas 
sanitálias desenvolvidas na rede de serviços; 
Apropli.ação das conquistas e avanços da gestão de Recursos Humanos do SUS e seus 
si~temas locais de saúde. 

METODOLOGIA 

A concepção pedagógica será orientada pelo enfoque ·curricular da Reconstrução 
Social, adotando o Modelo de Currículo integrado incorporando contribuições de outras 
práticas pedagógicas, sempre que se faça necessário. Este enfoque parte do pressuposto de 
que o homem é um sujeito transformador da realidade social e necessita de uma formação 
critica e participativa que contribua para esta transformação. 

Nesta perspectiva busca-se estruturar um Currículo que valorize as experiências 
educativas prévias e culturais corroborando assim para a melhora do processo ensino -
ap:endizagem. O enfoque metodológico adotado deve considerar a necessidade de avaliar e 
redimensionar o processo de formação dos Profissionais de Saúde e dos Agentes Indígenas 
de saúde. 

Atualmente muitas ffistituições trabalham com Capacitação de RecÜrsos Humanos, 
no entanto, cada qual com diretrizes diversificadas e não assumem uma concepção 
pedagógica que possa nortear as atividades propostas, dificuhando a posteriore a supervisão 
que tar.D.bém é feita per cutras organizações que estão presentes em determinadas áreas. 

9 



' . 

Partindo do pnnc1p1o que sejam usadas diretrizes norteadoras com enfoque 
pedagógico único no processo de formação dos profissionais, destacando que, os modos 
operativos de viabilizá-los através de objetivos e estratégias pedagógicas específicas é que 
serão diferenciados de acordo com cada nivel de formação e realidade vivenciada. As 
técnicas adotadas variarão de acordo com os conteúdos desenvolvidos, mas serão 
enfatizados aqueles que propiciem a participação ativa do educando no trabalho 
pedagé,:)co. 

O processo de formação será dimensionado a partir de três grandes áreas temáticas: 
Politico-Cultural, Pedagógica e Técnica. 

A ação pedagógica pressupõe um processo adequado de capacitação para o trabalho 
educativo transformador da realidade. Com essa finalidade, todos os conteúdos trabalhados 
no processo de formação, demandarão um desenvolvimento integrado de estratégias 
pedagógicas que visem sua discussão em comunidade e estímulo ao trabalho participativo 
em saúde. 

A área técnica será orientada a partir da análise e questionamento das práticas 
sanitárias do modelo de assistência do Distrito Sanitário Especial Indígena (fonte: Projeto 
R.ASI: Contribuições para a Organização do DSEI do Rio Negro), baseado em técnicas de 
planejamento participativo, por território e por problema. 

ESTRUT1JRA CURRIClJLAR PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS 
Hm'IANOS PARA SAÚDE INDÍGENA 

A estrutura curricular deve ser concebida com uma totalidade composta por três 
círculos concêntricos, o maior sendo denominado de Area Político-Cultural, o médio de 
Área Pedagógica e o menor de Área Técnica. 

A área político-cultural trata das determinações sociais, políticas e culturais do 
processo saúde e doença e deve operar como um macro-referencial de orientação para o 
desenvolvimento do processo àe capacitação nas Áreas Pedagógica e Técnica. 

A área Pedagógica é concebida como uma interface entre a capacitação político
cultural e a capacitação técnica. Seu desenvolvimento deve ser orientado pela idéia de que 
as equipes de saúde indígena devem ser agentes de transformação da realidade que devem 
utilizar ferramentas pedagógicas eficientes em todas as suas atividades de rotina no Distrito 
Sanitário~ para favorecer a desejada transformação. · 

A Área Técnica compreende a capacitação das equipes para o desenvolvimento de 
ações técnicas de vigilâticia em saúde nos Distritos Sanitários. 

i\ estrutura cUtlicular de orientação de processo de formação de Recursos Humanos 
de Saúde Ináígena deve ser unificada para a capacitação em todos os nfveis (superior, 
médio e elemçntar). Os conteúdos e as estratégias pedagógicas de cada treinamento é que 
se!"ão variados, se adequando para atender às necessidades e perfil epidemiológico, às 
caracterk--ticas culturais de cada povo indígena que componha o Distrito Sanitário e o nível 
de resolutividade desejado para cada grupo de capacitandos. Dessa forma, os macro-temas 
que orientam o processo de formação poderão ser os mesmos, o tipo de assunto a ser 
tratado e o grau de aprofundamento é que poderão ser· diferentes, conforme a composição 
do grupo á e treinandos (comportando discussões com maior ou menor grau de 
detaihamento e metodolo gias próprias para abordagens de profissionais de nível superior , 
para nivel médio e para agentes indígenas de saúde) e o perfil de atividades desenvolvidas 
no Distrito Sanitário onde estiver ocorrendo a capacitação. 
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A L.-câ ?olitico- cuitur:li está subdh:idida em dois eixos: 
l. POLÍTICAS DE SAÚDE E POLÍTICAS il'-.TTERSETORlAIS: 

1.1 ?ori~ka de saúde: modelos de atenção à saúde, estrutura atual do SUS e sub-sistema 
de saúde indígena, cüntrole social, relação agente de saúde/comunidade/SUS, organização e 
gestão participativa de serviços de saúde, políticas setoriais. 

1~2 ~0lltik2 huiígena: diferença étnica, direitos indígenas e direito à atenção 
diferenciac!a à saúde, história da construção e organização das lutas do movimento 
indígena, estnrtu.ra e funcionamento das organizações indígenas e das instituições da 
socie~de r.acional, trabalho ern saúde e compromisso ético e político cam a causa 
indígena, etc. 

:.3 Poli~:cas ~nter3e~oriais: ambiental, econômica, etc. 

2 .. .;sPECTOS SÓCIO-CULTIJR..LuS DE DETEIDAINAÇÃO DA SAÚDE E DA 
DOENÇA: 

Estudos ar .. tropológicos dos povos que compõem o distrito, saúde e condições de vida, 
territorial:ização em saúde, representações da saúde e da doença, etc. 

1..J"o caso dos agentes de saúde, não se faz necessário incluir conteúdos de antropologia 
em seus t:einamentos, exceto se eles demandarem. 

A ~1ea Pedíigógica está subdividida em: 

1. CJ.\PACITAÇAO PEDAGÓGICA: 
1.1 Capzcitação pedagógica para formação de pessoal de saúde: teorias, concepções 
p...odagógicas, métodos e técnicas de educação que possam subsidiar a multiplicação do 
processo como formaàor. 

1.2 illf.Jrrnay~o, educação e comunicação em saúde: discussão de teorias e modelos de 
inforillação e comunicação que possam fundamentar o desenvolvimento de práticas 
educativas culturalmente adaptadas, e incentivar o processo participativo e o controle 
social, desenvolvimento de materiais e instrumentos pedagógicos adequados à realidade 
política e C"Gltural, desenvolvimento àe novas abordagens pedagógicas que expressem uma 
alternativa às formas de aprendizado da escola formal e da cultura tradicional, dicussão e 
análise das fonnas de organização pedagógica que se expressam no movimento indígena. 

A ár--~a Técnica está subdividida em: 

1. VIGILrt'-TCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLOGIA PARA SISTEMAS LOCAIS DE 
SAÚDE: 
1.1 Gestão, planejamento, programação, organização e avaliação de sistemas locais de 
saúde. 
1.2 \:~igilância epidemiológica e sistema de infonnação em saúde. 
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1.3 Vigilância sanitária e ambiental. 
1.4 Gestão orçamentária e fmanceira de sistemas locais de saúde. 
1.5 Busca ativa e prevenção de agravos através de atividades programáticas como, por 
exemplo: vigilância à saúde tnaten10-infantil, saúde bucal, vigilância nutricional, controle· 
da malária, controle da tuberculose, vigilância à morbi-mortalidade por causas externas, 
etc. Os conteúdos esp'Necíficos de treinamento para o desenvolvimento de atividades 
programáticas variam de acordo con1 a realidade e o perfil epidemiológico de cada região. 
1.·6 Gestão de recursos humanos: voltada para capacitação, supervisão e avaliação de 
p.;ssoal de saúde indígena. 

Finalmente, esta proposta de estrutura curricular proporciona subsídios para a 
coílcretização das propostas de distritalização e para a fonnação de equipes voltadas para a 
integralidade da atenção e para o respeito étnico. 

l~íveis maiores de detalhamento tais co1no distribuição de carga horária, de 
u11idades teraáticas, e conteúdos específicos de treinamentos por nivel de formação só 
poderão ser construídos nas realidades locais, pois devem vruiar em função do perfil 
epidenliológico, das culturas dos grupos indígenas do distrito e do nível de resolutividade 
estabçJecida para a reàe local distrital. 
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