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I-ORIGEM 
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II- CARACTERÍSTICAS DO PROJETO 

Responsável orçamentário/financeiro: Política de Segurança Alimentar- Fome Zero 
Colaboradores: Governo do Estado do Mato Grosso do Sul 
Início: março de 2003 
Término: Indeterminado 

III- JUSTIFICATIVA 

A elaboração do projeto "Fome Zero às populações indígenas de Mato Grosso do 
Sul- Brasil' objetiva nortear os investimentos da Política de Segurança Alimentar - Fome 
Zero, apresentado durante a campanha eleitoral do presidente Luis Inácio Lula da Silva. 
Segundo o presidente, a meta é erradicar a fome de 9,3 milhões de famílias com a 
conjugação de estratégias emergenciais e estruturantes, incluindo dentre essas ações a 
doação de cestas básicas de alimentos e o fomento a produção alimentar de subsistência. 

Tanto as ações específicas de combate a fome do Projeto Fome Zero quanto as 
governamentais, certamente, vêem de encontro as necessidades de considerável parcela da 
população brasileira. Segundo o Banco Mundial pelo menos 15 milhões pessoas vivem 
abaixo da linha de pobreza, com salários mensais inferiores a R$ 80,00, fato que limita o 
acesso das fàmílias ao alimento em quantidade e qualidade adequados as suas necessidades 
de consumo, instaurando um quadro de carência profunda, a fome. Vale lembrar que a 
fome no contexto indígena está associada não somente ao fator econômico mais ainda a 
diminuição de seus territórios, a crescente pressão sobre os recursos naturais, o abandono 
das práticas tradicionais de subsistência, a dieta pouco diversificada, aldeias populosas e 
sem infra-estrutura sanitária satisfatória. 

Tais fatores influem diretamente na situação nutricional e alimentar, por 
conseguinte, no perfil epidemiológico das comunidades indígenas em geral, onerando o 
setor saúde e acarretando perdas irreparáveis. O momento é no mínimo propício para que 
autoridades competentes desprendam maior atenção para o enfrentamento da realidade 
indígena, garantindo-lhes a segurança alimentar, definida no Mapa da fome entre os povos 
indígenas do Brasil (1985) como a capacidade de uma sociedade ou grupo social fazer 
frente a demanda alimentar do conjunto de sua população, de forma suficiente, estável e 
autônoma, sustentável e eqüitativa. 

Acredita-se que deva ser contemplada já na primeira etapa do projeto a totalidade 
daS famílias indígenas do Estado de Mato Grosso do Sul que se apresentem com risco 
nutricional, tendo por base o diagnóstico realizado pelo Programa de Vigilância Nutricional 
do DSEI/MS. Portanto, este projeto pretende apenas propor alternativas viáveis para 
aceleração do processo de implantação de uma proposta ainda maior que é a nova Política 



de Segurança Alimentar - Fome Zero. A tentativa tem o propósito firme de atenuar as 
causas e conseqüências da fome na população indígena de Mato Grosso do Sul. Cabe 
mencionar que qualquer iniciativa oriunda do Projeto Fome Zero deva se somar a já 
existente, neste caso, deve ser mantido o fornecimento de cesta básica de alimentos pelo 
Programa Segurança Alimentar do Estado, pois uma política não deverá eximir outra da 
responsabilidade ética e moral de reverter o quadro de miserabilidade dos povos 
legitimamente brasileiros, os índios. 

IV- DADOS EPIDEMIOLÓGICOS RELEVANTES 

INDICADORES DE SAÚDE 
JANEIRO A DEZEMBRO 2002 

DSEI/MS 
O TOTAL 

NASCIDOS 
NATIMORTO 2 3 3 

-7 dias 4 2 2 
-28 dias 2 

5 5 4 6 6 3 3 5 
4 4 8 11 5 5 2 2 1 7 8 
9 5 2 4 7 7 4 6 4 4 4 
4 6 6 9 4 5 2 5 7 7 6 
1 3 4 3 2 1 1 1 1 
10 5 7 6 5 11 10 12 13 6 13 
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COEFICIENTES E INDICES 
JANBRO A DEZEMBRO 2002 DSB I MS 

COEF. DE NATALIDADE 47,27 /1000hab POP.TOTAL 42039 
COEF. DE FECUNDIDADE 204,44 /1000mulher POP.FEM.13 -49 ANOS 9719 
COEF. DE NATIMORTALIDADE 19,73 /1000n.v ÓBITOS< 5 ANOS 159 
COEF. DE PERINATAL 34,53 /1000n.v 

COEF. NEONATAL PRECOCE 15,10 /1000n.v 

COEF. NEONATAL TARDIO 5,033 /1000n.v 

COEF. NEONATAL 20,13 /1000n.v 

COEF. PÓS- NEONATAL 27,18 /1000n.v 

COEF. MORT. INFANTIL 47,31 /1000n.v 
COEF. MORTALIDADE < 5 anos 80,02 /1000n.v 

TAXA DE SOBREVIVÊNCIA 92,00 o/o 
COEF.MORT.MATERNA 0,00 /10000n.v -.COEFICIENTES SUJEITOS A REVISAO 
COEF. MORT. GERAL 10,92 11000hab 

De janeiro a dezembro de 2002 foram notificados 14 óbitos por desnutrição na faixa 
etária menor de cinco anos, em 2001, 18 casos, embora por determinação do DSEIIMS as 
equipes multidisciplinares tenham intensificado o atendimento aos grupos mais suscetíveis 
a doença. 
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CONSOLIDADO DE VIGILÂNCIA NUTRICIONAL- FEVEREIRO DE 2003 
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Limites de Co r·te: 
<P3- Desnutrição Severa (D.S.) 
P3- PlO- Desnutrição Moderada (D.M.) 
PlO- P97 - Normalidade Nutricional (N. ) 
>P97 - Obesidade (0.) 

Legenda: 
Al\1E - Aleitamento matemo Exclusivo 
AMM - AJeitamento misto 
SAM - Sem AJeitamento materno 

Observação: Os dados acima estão sujeitos a revisão. 

FUNASAIDSEUMS • FEV 2003 

PERFIL NUTRICIONAL - DEZEMBR0/2002 
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA- MS 
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PERFIL NUTRICIONAL DOS PÓLOS BASE- DSEUMS 
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PERCENTUAL DE BENEFÍCIOS RECEBIDOS 
POPULAÇÃO < 5 ANOS 
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... = I !:::: LEITE !1§ CESTA BÁSICA MUL TIMISTURA SEM BENEFÍCIO 
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FUNASAIDSEl/MS - FEV 2003 

É pertinente dizer que o Programa de Vigilância Nutricional do DSEI/MS, 
implantado sistematicamente desde fevereiro de 2002 conta com a rotina mensal de 
pesagens de crianças menores de cinco anos em ambiente domiciliar. Simultaneamente a 
esse procedimento ocorre o preenchimento da curva de crescimento do cartão da criança 
preconizado pelo Ministério da Saúde/Brasil. Além disso, o examinador (agente indígena 
de saúde) informa a mãe sobre o estado nutriciona l da criança e a recomendação alimentar 
adequada. Nos casos de maior gravidade encaminha o doente para o atendimento médico, 
de enfermagem e nutricional, este último disponível nos pólos base de Dourados, 
Arnambai, Iguatemi e Coronel Sapucaia, bem como a participação das famílias nas 
atividades educativas do programa. Outras ações focais voltadas a redução da morbi
mortalidade por desnutrição tem sido também desenvo lvidas em parceria com instituições 
locais igualmente interessadas pelas questões indígenas, contudo, todos os esforços se 
apresentam ainda insuficientes no controle e erradicação da doença. 

V- OBJETIVO GERAL 

Implantar ações específicas de combate a fome das populações indígenas de 
Mato Grosso do Sul - Brasil, promovendo Segurança Alimentar e Nutricional. 

VI- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

~ Contribuir para implantação do Projeto Fome Zero dentre as populações 
indígenas de MS. 

~ Ampliar o fornecimento de a limentos, sugerindo o incremento da cesta 
básica fornecida pelo Estado através do Programa de Segurança Alimentar. 

r Estimular a produção alimentar de subsistência auto-sustentável, propondo 
estratégia viável de execução. 

~ Elevar a auto-estima do índio, promovendo a inclusão social através de 
geração de emprego e renda. 
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)o- Estimular a comercialização dos produtos dos pequenos e médios 
produtores. 

)o- Reduzir a morbi-mortalidade por desnutrição e doenças associadas. 

VD- METODOLOGIA 

O Projeto Fome Zero para as popu /ações indígenas de Mato Grosso do Sul- Brasil 
tem por base a Política de Segurança Alimentar do Governo do Presidente Luis Inácio Lula 
da Silva e será operacionalizado segundo aprovação do Ministério Especial de Segurança 
Alimentar (1vtESA) e, a adesão completa ou parcial de colaboradores governamentais e não 
governamentais envolvidos. O público alvo será prioritariamente famílias indígenas 
aldeadas em MS que contenha crianças do grupo etário menor de cinco anos com a situação 
nutricional comprometida, ou seja, apresente-se na faixa de perigo (P1 O ~ P3) ou grande 
perigo nutricional (P3 ~ ), segundo diagnostico realizado através das diretrizes do Programa 
de Vigilância Nutricional do DSEIIMS, que utiliza como padrão de referência as tabelas do 
Nactional Center for Health Statistics (NCHS). (OMS, 1986). 

O incremento de alimentos pelo Projeto F orne Zero na cesta básica fornecida para 
10.247 famílias indígenas aldeadas em Mato Grosso do Sul, pelo Programa Segurança 
Alimentar Estadual, constaria de mais 23 Kg de produtos, que somadas aos 32 Kg já 
fornecidos disponibilizará para uma família de quatro pessoas o suprimento de 
aproximadamente 50% das necessidades calóricas diárias de uma dieta de 2.500 calorias. O 
critério utilizado para escolha dos produtos foi a avaliação da composição percentual de 
macro-nutrientes da totalidade dos gêneros doados pelos dois programas de segurança 
alimentar. 

Para a complementação deverá ser considerada a recomendação para uma 
alimentação nutricionalmente equilibrada que é de 50% a 60% de carboidratos, 15% a 20% 
de proteínas e 20% a 25% de lipídios. Portanto, a cesta básica complementar poderá conter: 
5 Kg de arroz; 3 Kg de soja; 2 Kg de macarrão; 1 lata de óleo de soja; 3 kg de leite em pó 
integral; 5 Kg de charque; 2 Kg de bolacha água e sal; 2 Kg de bolacha doce. O custo 
médio atual desses produtos é de R$ 70,00, fato que pode limitar o número de famílias a 
serem contempladas, no entanto, a classificação do estado nutricional do grupo mais 
vulnerável a desnutrição, ou seja, crianças menores de cinco anos, poderá ser o critério de 
seleção das famílias beneficiadas. 

Contribuindo para a proposta estruturante do Projeto Fome Zero, o estímulo à 
produção alimentar de subsistência viria através da implantação de equipe técnica agrícola 
nas aldeias. Operacionalizando tal como os agentes indígenas de saúde, os "agentes 
indígenas agrícolas", capacitados, orientados e supervisionados por engenheiros agrônomos 
estrategicamente lotados, estariam no campo junto as famílias desempenhando além da 
função técnica ação integrada as equipes multidisciplinares de saúde. 

O dimensionamento da equipe técnica necessária poderá determinado conforme 
número de famílias a serem atendidas em cada aldeia, e principalmente os cuidados e 
tempo que deverá ser dispensado as culturas agrícolas implantada pelos núcleos familiares. 
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Os mesmos deveram aplicar técnicas rudimentares de produção após avaliação de solo, da 
disponibilidade de terras e determinação das variedades ambientalmente adequadas ao 
plantio local. Elementos como hábito de cultivo e de consumo, valor qualitativo do ponto 
de vista nutricional e expectativa de mercado devem ser considerados, posto que as 
plantações deveram atender a necessidade de consumo próprio e o excedente apresentar-se 
potencialmente viável à comercialização. Daí a importância da criação de cooperativas que 
poderão agilizar não somente o fluxo da produção mas o retorno monetário devido ao 
pequeno produtor. 

Os recursos financeiros necessários à formação dos agentes indígenas agrícolas, 
aquisição de insumos e implementos, bem como, contratação de engenheiros, seriam 
oriundos do Projeto Fome Zero. Conforme concordância geral, destinados a Missão 
Evangélica Caiuá (ONG conveniada a FUNASA/MS), que administraria os investimentos, 
prestando contas mensalmente ao l\1ESA, ao DSEI/MS e ao CONDISI _ Conselho Indígena 
de Saúde. Esses, concomitante a função administrativa, coordenariam as ações e 
representariam sobretudo a vontade das comunidades envolvidas. 

Aos setores públicos e privados que regulam o sistema agroalimentar, as relações 
de comércio e abastecimento, caberá colaborar para superação das barreiras que impedem o 
efetivo acesso e disponibilidade de alimentos das comunidades indígenas, gerando 
permanente insegurança alimentar, dentre elas estão a concentração da propriedade de 
terras, precárias condições de trabalho e instalações, baixa rentabilidade e a supremacia do 
elevado padrão tecnológico de produção. A revisão desses padrões podem resultar a médio 
e longo prazo no fortalecimento da agricultura familiar e na criação de alternativas 
equânimes de geração de renda e emprego. 

Dentre as propostas indispensáveis sob o aspecto nutricional e alimentar estão 
também a criação de pomares, aves e peixes, como fonte de vitaminas, sais minerais, fibras 
e proteínas de alto valor biológico. A escolha das espécies fiutíferas, assim como as demais 
culturas, deve primar pelo grau de aceitabilidade ao produto pelo consumidor. Contudo, 
devido a forte presença de carências específicas em comunidades de baixa renda, tal como 
hipovitaminoses A e C, deve-se ainda considerar o conteúdo nutritivo das plantações . 
. Quanto a criação de animais, estudos mais detalhados poderam definir a viabilidade dos 
investimentos, bem como, a famílias ou o grupos aptos a conduzir esse beneficio. 

De acordo com o Projeto Fome Zero o fornecimento de cestas básicas acontecerá 
por período determinado, sendo assim será interrompido após estabelecimento efetivo das 
reformas estruturantes. Por sua vez, os hora beneficiados devem colaborador com a 
emancipação sócio-econômica própria e de sua comunidade. Os contratos de colaboração 
mútua, com os direitos, deveres e sansões de ambas as partes claramente expressos podem 
conduzir o que denominamos desenvolvimento participativo. Avaliar o conjunto das 
medidas propostas neste ou em qualquer projeto de Segurança Alimentar é uma tarefa que 
demanda tempo e persistência no firme propósito dos gestores públicos e privados em 
garantir a transformação social a partir da auto-sustentabilidade dos empreendimentos de 
pequeno e médio porte, que tornará desnecessário a continuidade dos investimentos 
assistencialistas. 
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