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4
Cuidado e vigilância alimentar e 

nutricional em terra indígena

A versão de 2011 da Política Nacional Alimentar e Nutricional (Pnan) descreve 
um cenário alimentar e nutricional no Brasil marcado pela ampliação do acesso aos 
alimentos e redução expressiva da desnutrição. Esta teria deixado de representar um 
problema de saúde pública, substituída pelo aumento da obesidade em todas as camadas 
da população (Brasil, 2011). Porém, o mesmo documento reconhece que tal perfil não 
se aplica às populações indígenas, com 26% de desnutrição, a outras minorias étnico-
raciais, como quilombolas, com 16% de desnutridos, e a residentes em áreas rurais da 
Amazônia, com 15%, apresentando elevadas prevalências de desnutrição crônica, em 
particular entre as crianças de 0 a 4 anos (Brasil, 2011). 

No contexto indígena, a vigilância nutricional se mantém como ponto de relevância no 
conjunto de ações a serem priorizadas pelo subsistema de saúde indígena. Coimbra e co-
laboradores (2013) disponibilizam dados que apontam grave comprometimento de níveis 
nutricionais de crianças de 0 a 5 anos, que apresentam baixa estatura e baixo peso para a 
idade, concomitantemente à alta prevalência de anemia entre mulheres indígenas (Borges 
et al., 2015), o que contribui para a persistência de déficit nutricional agudo e crônico. 

No DSEI, onde o curso CTACIS foi oferecido, as ações desenvolvidas pelas equipes 
multidisciplinares de saúde indígena são articuladas com o Sisvan. Nesse DSEI as ações 
do Sisvan realizadas nas aldeias são, geralmente, delegadas à equipe de enfermagem 
encarregada de pesar, medir e registrar periodicamente tais dados nos mapas de 
acompanhamento. Sendo o Sisvan um sistema de diagnóstico e monitoramento da 
situação nutricional, uma vez constatada a condição de baixo ou muito baixo peso 
e/ou baixa estatura para a idade, as práticas das equipes de saúde indígena seguem 
um padrão rotineiro de oferta de suplementação alimentar com leite em pó para os 
lactentes, adicionado a outros itens, como óleo de cozinha e arroz, milho ou outros 
carboidratos, para as crianças mais velhas. 
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Ao longo de sua trajetória, tanto a Pnan quanto o Sisvan têm sido criticados por 
suas limitações. Historicamente um dos componentes mais discutidos foi a Estratégia 
Nacional para Alimentação Complementar Saudável (Enpacs), que tem entre seus 
objetivos promover orientações alimentares para crianças usuárias da rede de atenção 
básica. As questões levantadas com relação à Enpacs giravam em torno da limitação 
do aconselhamento a um conjunto restrito de padrões alimentares e da ausência de 
estratégias que permitam reconhecer as culturas alimentares dos usuários do sistema 
de saúde, necessariamente múltiplas num país como o Brasil (Coelho et al., 2015; 
Camilo et al., 2011).  

Além do necessário respeito à diversidade cultural, uma política alimentar e 
nutricional bem-sucedida precisa se reconhecer como ação integral e intersetorial na 
medida em que a persistência da desnutrição está ligada às desigualdades sociais e 
econômicas que geram situações diferenciadas de risco alimentar. A implementação 
dessas políticas exige um reconhecimento adequado das situações de saúde vigentes 
no território de abrangência das equipes de saúde, o que não ocorre quando a atuação 
dos profissionais se limita ao diagnóstico biológico sem o devido reconhecimento das 
condições de vida no território (Coelho et al., 2015; Camilo et al., 2011). Por sua vez, a 
versão mais recente da Pnan mostra preocupação com a diversidade cultural e alimentar, 
visto que preconiza ações que promovam o respeito, a preservação e o resgate das 
práticas e culturas alimentares da população (Brasil, 2011). 

As críticas ao Sisvan giram principalmente em torno de sua dificuldade em alcançar 
amplas coberturas e garantir continuidade no monitoramento dos indicadores 
nutricionais, além do fato de que os dados nele produzidos não vêm sendo usados 
para orientar a tomada de decisão no planejamento de ações nas instituições de saúde 
(Camilo et al., 2011). Em que pese a existência de ressalvas à operacionalização do Sisvan, 
este permanece reconhecido como uma ferramenta útil para monitorar indicadores 
nutricionais e reduzir a morbimortalidade infantil, recomendando-se a superação de 
seus limites por meio do aprimoramento da qualidade e regularidade de suas ações e da 
qualificação dos profissionais que as executam (Pedraza, 2016). Outros autores também 
reconhecem o Sisvan como uma ferramenta que possibilita realizar vigilância alimentar 
e nutricional na atenção básica e gerar informações sobre o perfil alimentar e nutricional 
de crianças atendidas, orientando a tomada de decisão sobre os cuidados adequados à 
cada situação.  

Em tais circunstâncias, o propósito de qualificar a força de trabalho dos AIS, 
profissionais cuja permanência nas aldeias é garantida, deve ser visto como via de 
obtenção de registros regulares que permitam construir um perfil nutricional consistente 
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da população usuária dos serviços do subsistema de saúde indígena, capaz de orientar 
a oferta adequada de cuidados. 

Outro elemento fundamental das atividades de atenção básica de saúde é a caderneta 
de saúde da criança. Pedraza (2016) empreendeu uma ampla revisão da literatura, na qual 
verificou sua recorrente subutilização. O autor recomenda zelo no registro adequado da 
curva de crescimento no cartão da criança e a utilização desses resultados para efetuar 
orientações requeridas em caso de déficit nutricional. Tais medidas são reconhecidas 
como um modo prático e factível para dar visibilidade à situação nutricional, identificar 
e classificar situações de risco entre as crianças atendidas (Pedraza, 2016). 

A sensibilidade aos padrões alimentares das populações sob risco nutricional é fator 
crucial para a instalação ou restauração de uma dieta saudável, acessível e congruente 
com as culturas e valores das famílias. No caso indígena em particular, as ações 
habitualmente realizadas para suplementar a alimentação albergam um indissolúvel 
componente etnocêntrico que precisa ser problematizado, para evitar que as medidas 
preconizadas incrementem a agressão cultural a que os povos indígenas vêm sendo 
historicamente submetidos. As atividades programadas para o tema alimentação e 
nutrição no curso de formação técnica profissionalizante dos AIS buscaram superar os 
limites apontados na literatura, como as falhas na implementação do Sisvan e o caráter 
etnocêntrico da política de suplementação alimentar adotada no país. 

Para tal fim foram adotados como eixos-guia da formação o respeito à diversidade 
alimentar inerente às culturas indígenas e o compromisso com a qualificação dos 
estudantes para efetivar a vigilância nutricional, tanto em nível coletivo quanto indi-
vidual. Essas escolhas pedagógicas favorecerem a capacitação simultânea para efetivar 
o monitoramento epidemiológico e a orientação alimentar, necessários à reversão de 
agravos identificados.

No caso específico da terra indígena Alto Rio Negro, o ingresso de alimentos ultrapro-
cessados já é corrente na dieta das famílias, mas boa parte do aporte alimentar provém do 
plantio de roças e punção de alimentos na mata e nos ambientes aquáticos. Essa circuns-
tância favorece a valorização do conhecimento indígena sobre o território e suas fontes de 
alimentos, bem como a preservação das práticas culinárias e alimentares tradicionais, que 
possibilitam uma abordagem culturalmente sensível da temática da alimentação. Além 
disso, tal contexto favorece a articulação entre os eixos formativos Cultura, Território e 
Política que transversalizaram o processo formador dos AIS. 

A atuação dos AIS também foi valorizada para superar um dos problemas recorrentes 
no DSEI onde se realiza o curso, que é a descontinuidade da presença dos demais 
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profissionais das Emsis nas aldeias. Tal descontinuidade inviabiliza tanto a tomada 
regular de medidas antropométricas da população monitorada quanto a avaliação 
sistemática de progresso do agravo nutricional ou de sua redução. A atuação cotidiana 
dos AIS foi entendida como vantajosa para a superação dessa dificuldade, ressalvando-
se o fato de que, no período precedente ao processo formador, esses agentes não tinham 
qualquer protagonismo nas atividades de monitoramento e avaliação nutricional 
realizadas no DSEI. 

A programação das atividades formativas seguiu as linhas de ação preconizadas 
pela Pnan das quais foram desenvolvidos os seguintes itens no processo formador:  
organização da atenção nutricional, no âmbito de competência do técnico de nível 
médio; promoção da alimentação adequada e saudável; vigilância alimentar e nutricional; 
participação comunitária e qualificação da força de trabalho, direcionadas ao cuidado 
familiar em contexto indígena (Brasil, 2011). 

Um dos conceitos norteadores da chave temática vigilância alimentar e nutricional 
é o de alimentação saudável. Para fins do processo formador, adotou-se a concepção 
advinda da Pnan 2011, que caracteriza como a alimentação adequada a cada fase da 
vida aquela capaz de atender às necessidades biológicas e socioculturais das famílias e 
aos princípios do uso sustentável dos recursos ambientais para provisão dos alimentos 
(Brasil, 2011). Considerando-se a realidade alimentar rio-negrina, entendeu-se que a 
alimentação tradicional indígena ali consumida obedecia aos requisitos necessários 
a uma alimentação saudável, razão pela qual se acordou a equivalência entre dieta 
tradicional e dieta saudável nas atividades formativas. 

Ações formativas adotadas para o campo da 
vigilância alimentar e nutricional

Para além da seleção de conteúdos, as estratégias pedagógicas priorizadas nessa 
fase do processo formador buscaram a recuperação e integração de temas desenvolvidos 
em fases formativas anteriores no curso, bem como o enriquecimento das discussões 
sobre vigilância alimentar e nutricional. Tais estratégias foram divididas em dois grupos, 
conforme a seguir:

Grupo A – EstrAtéGiAs pEdAGóGicAs AdotAdAs pArA ElAborAção do diAGnóstico dA situAção 
AlimEntAr nAs AldEiAs

• Recuperação de mapas temáticos evidenciando a distribuição de recursos naturais 
que garantem a reprodução da vida familiar no território: na Etapa Formativa I, 
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os estudantes tinham produzido diversos mapas artesanais, dispondo neles 
informações, como a distribuição de fontes alimentares (mananciais de pesca, 
locais propícios à caça e à coleta de frutos selvagens, e terras para plantio de 
roças) usadas pelas famílias indígenas. Naquela etapa, a produção de tais mapas 
atendeu ao objetivo pedagógico de descrever e compreender o território indígena 
e seus variados espaços. Na Etapa Formativa II, os mapas visavam demonstrar a 
distribuição, abundância ou escassez de alimentos tradicionais e os conhecimentos 
indígenas que garantem a (re)produção dessas práticas. Também foram utilizados 
como suporte para discutir a história social das etnias de origem dos estudantes 
e as mudanças geradas pelo contato interétnico que vêm alterando o perfil 
alimentar indígena. 

• Levantamento de práticas alimentares tradicionais, mitos e ritos associados à 
pesca, caça e cultivo, preparo da comida e restrições alimentares nas diversas 
fases da vida: sobre algumas etnias rio-negrinas já havia informações disponíveis, 
as quais foram recuperadas e discutidas com os estudantes. Os alunos também 
desenvolveram atividades de ensino por meio da pesquisa, coletando informações 
desse teor entre os conhecedores da tradição em suas próprias famílias e aldeias. 
O curso contou com a presença de conhecedores nativos da tradição, que atuaram 
também nas salas de aula abordando, em seu próprio idioma, temas mítico-rituais 
relacionados à alimentação. Além de valorizar o conhecimento indígena sobre 
alimentação, tais atividades visavam pôr em evidência os valores culturais, afetivos 
e de autonomia correlatos às práticas alimentares nativas. Também buscavam 
estimular a preservação e/ou retomada de alimentos tradicionais cujo uso pudesse 
estar em declínio devido à concorrência com os produtos industrializados e suprir 
os estudantes com materiais e recursos pedagógicos para abordar a temática nas 
aldeias em que atuavam. 

• Política dos grupos de parentesco (sibs e fratrias): a influência desses elementos da 
estrutura social nas etnias rio-negrinas é crucial na gestão dos mananciais de pesca 
que, no Alto Rio Negro, representam importante fonte de alimentos de origem 
animal. O acesso a esses mananciais é desigual, já que em grande parte depende do 
prestígio dos grupos de parentes que ancestralmente controlam os melhores locais 
de pesca, instituindo-se um delicado processo de gestão das fontes alimentares 
que pode resultar em conflitos intercomunitários. A discussão sobre a política 
do parentesco também tinha sido trabalhada no início da Etapa Formativa I e foi 
retomada para analisar variáveis políticas que intermedeiam o acesso às terras 
férteis para o plantio e aos lagos particularmente piscosos. A literatura etnológica 
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rio-negrina identifica uma clara conexão entre o prestígio (maior ou menor) de 
sibs e fratrias e o acesso (maior ou menor) às fontes de alimento nos territórios 
indígenas, demonstrando que as relações de prestígio e de poder entre grupos de 
parentes influenciam decisivamente os níveis nutricionais a serem monitorados 
pelos AIS. Tais temas foram objeto prioritário de discussão nessa etapa. 

• Classificação dos alimentos e análise crítica do teor nutricional dos alimentos 
processados e ultraprocessados consumidos nas aldeias: a circulação de alimentos 
processados e ultraprocessados entre as famílias é ampla e generalizada, 
coexistindo com o consumo de alimentos tradicionais indígenas. Tal como ocorre 
nas cidades, os alimentos baratos o suficiente para serem adquiridos por famílias 
de baixa renda – como é o caso da maioria das famílias indígenas no Alto Rio 
Negro – são aqueles com pior teor nutricional, ou seja, com elevados níveis de sal, 
gordura, açúcares e conservantes. Em razão desse cenário, uma das estratégias 
pedagógicas utilizadas no curso tratou de capacitar os estudantes para: analisar 
as informações nutricionais descritas nas embalagens; compreender e calcular as 
necessidades diárias de sal, gordura e açúcares; e analisar cardápios rotineiros das 
famílias mediante observação direta do consumo, estimando valores aproximados 
do consumo diário de sal, açúcar e gorduras por pessoa. Mais do que obter um 
cálculo preciso, o exercício visava analisar globalmente a qualidade da dieta nas 
famílias; promover a comparação entre os cardápios baseados em alimentos 
tradicionais e processados; e chamar atenção para os altos teores de consumo de 
sal, açúcar e gordura nas dietas com maior proporção de alimentos introduzidos 
no contato interétnico. O levantamento de cardápios, construídos com base na 
observação de campo feita pelos estudantes, também propiciou a elaboração 
de um perfil de consumo alimentar pelas famílias indígenas observadas pelos 
estudantes, o qual foi devidamente analisado e problematizado no processo 
formador, bem como a noção de transição alimentar e sua expressão concreta no 
cotidiano das aldeias. 

• Discussão sobre a Pnan: os documentos oficiais relativos ao tema foram 
apresentados e analisados, problematizando-se seus avanços, teor etnocêntrico 
e dificuldades de operacionalização de suas premissas, objetivos e estratégias 
de implementação nas terras indígenas. Nesse núcleo temático também se 
apresentou e se discutiu a situação nutricional dos povos indígenas no Brasil e, 
no caso rio-negrino, se analisaram as informações já disponíveis para algumas 
etnias, sobre níveis nutricionais de mulheres e crianças indígenas, que se 
mostram bastante comprometidos em algumas microrregiões. 
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Grupo b – EstrAtéGiAs pArA o dEsEnvolvimEnto dE AçõEs dE viGilânciA AlimEntAr E nutricionAl 

• Avaliação e monitoramento nutricional de crianças menores de 5 anos e 
gestantes:  os estudantes foram capacitados a desenvolver vigilância alimentar 
e nutricional, mediante realização de antropometria, avaliação e classificação 
da situação nutricional, compreensão da lógica e modos de operar do Sisvan e 
preenchimento de seus formulários. Também aprenderam a revisar o cartão da 
criança compreendendo e analisando os campos relativos ao monitoramento 
nutricional. Aprenderam também a construir a curva de crescimento no cartão e 
avaliar a situação nutricional da criança. Procedimento similar foi desenvolvido 
para a vigilância nutricional da gestante. Para efetivar o manejo das técnicas de 
antropometria, os estudantes receberam balanças de precisão, fitas métricas e 
aprenderam a fabricar seus próprios antropômetros para tomada de medidas 
em crianças pequenas. Igualmente foram fornecidos os impressos que deveriam 
manejar, associados a um amplo conjunto de exercícios com situações 
simuladas que favorecessem o correto registro de informações requeridas 
pelo Sisvan e cartão da criança, potencializando o aprendizado das ações de 
vigilância alimentar e nutricional.  

• Reconhecimento da ocorrência de problemas de saúde com repercussões nega-
tivas nos níveis nutricionais, tais como diarreia, desidratação e anemia. Além do 
reconhecimento clínico da desnutrição, a formação profissional capacitou os AIS a 
ofertar os primeiros cuidados aos acometidos, promovendo o controle dos casos e 
encaminhando-os para outros membros da equipe, quando necessário. A maioria 
dos AIS presentes no curso já detinha informações prévias sobre tais temas, pois 
todos já tinham sido ministrados em treinamentos anteriores. Desse modo, as es-
tratégias pedagógicas valorizaram a recuperação dos saberes prévios dos estudan-
tes, auxiliando-os a compreender as correlações existentes entre esses problemas 
de saúde e a situação nutricional das crianças sob seus cuidados na comunidade.  

• Educação e comunicação em saúde: tomando o conjunto de informações traba-
lhadas no curso, os estudantes foram orientados a elaborar materiais educativos 
que propiciassem a abordagem dos temas de alimentação nas aldeias, versando 
sobre os principais tópicos trabalhados no curso para esse conjunto de conteúdos. 
Para ações educativas a serem desenvolvidas em espaços coletivos comunitários, 
valorizou-se a produção de materiais educativos nas línguas nativas dos estudan-
tes, abordando a alimentação tradicional e incentivo ao aleitamento materno. Os 
estudantes também foram orientados a desenvolver atividades educativas sobre 
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os riscos gerados pelos alimentos processados e a prevenção do seu consumo. 
A orientação relativa aos perfis nutricionais (adequados ou inadequados) das 
crianças monitoradas foi canalizada para o espaço doméstico, a ser desenvol-
vida na visita domiciliar, visando evitar potenciais constrangimentos para as 
famílias com crianças de baixo e muito baixo peso.  

• Visita domiciliar: um conjunto de técnicas ativas, coletivas e participativas de 
ensino-aprendizagem foi utilizado para elaborar um roteiro de visita domiciliar 
capaz de apoiar as ações de monitoramento da situação nutricional. O roteiro 
visava auxiliar o AIS a traçar um plano definido de ação a ser seguido durante 
a realização das visitas domiciliares, abrangendo todos os passos necessários 
para efetuar a vigilância nutricional. 

O curso adotou uma oferta equilibrada de atividades teóricas e práticas, em sala de 
aula e na comunidade, bem como de conhecimentos científicos e da tradição indígena 
para efetivar o processo de ensino-aprendizagem, buscando estimular o protagonismo 
dos estudantes e o ensino por meio da pesquisa desenvolvida junto com os conhecedores 
da tradição indígena dos grupos de parentesco dos agentes de saúde.  

Esse conjunto de estratégias pedagógicas propiciou o reconhecimento do espaço 
social-territorial onde se produzem os perfis nutricionais a serem monitorados pelos 
agentes de saúde. Trata-se de um diagnóstico situacional que permite contextualizar os 
problemas de saúde no tempo, espaço e no cotidiano da aldeia, favorecendo o diálogo 
com as famílias, a valorização das culturas ancestrais que produziram saberes sobre o 
ambiente e suas fontes alimentares e a discussão, em comunidade, sobre as melhores 
estratégias de superação dos problemas identificados pela equipe de saúde. 

Atribuições dos AIS em vigilância alimentar e nutricional 
O processo formador gerou um conjunto de atribuições a serem desenvolvidas pelos 

AIS no âmbito da vigilância alimentar e nutricional, descritas a seguir:

1.  Reconhecer os alimentos tradicionais consumidos no território, incentivar a 
produção de alimentos na própria comunidade e a valorização dos conhecimentos 
tradicionais a eles associados.

2.  Identificar, com os(as) conhecedores(as) da tradição, os cuidados associados à 
amamentação e alimentação das crianças e mulheres indígenas, estimulando 
a preservação de práticas alimentares e cuidados tradicionais que visem à 
manutenção da saúde por meio da alimentação saborosa e saudável.
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3.  Desenvolver ações de educação em saúde mediante a discussão de temas como 
transição alimentar e segurança alimentar no território indígena, apontando 
vantagens e desvantagens da introdução de novos alimentos e problematizando 
a mudança atualmente em curso na dieta indígena.

4.  Realizar levantamento dos alimentos processados e ultraprocessados consumi-
dos na aldeia e discutir os riscos associados ao seu uso.

5.  Promover a (re)valorização da alimentação tradicional, com o objetivo de reduzir 
o consumo de alimentos enlatados, empacotados e com teor excessivo de açúcar, 
sal e gorduras.

6.  Pactuar com a comunidade a realização de ações de monitoramento nutricional, 
situando os problemas nutricionais atualmente enfrentados pelas comunidades 
indígenas e a necessidade de avaliação antropométrica periódica da população 
infantil e de mulheres grávidas. 

7.  Realizar o acompanhamento nutricional das crianças de 0 a 5 anos e mulheres 
grávidas, por meio de técnicas antropométricas (pesagem, medidas e classificação 
nutricional), seguindo os procedimentos adotados pelo Sisvan. Recomenda-se a 
realização quinzenal da antropometria para crianças identificadas como de baixo 
peso para a idade e semanal para crianças com muito baixo peso para a idade, 
propiciando acompanhamento regular do progresso da situação nutricional. Para 
as gestantes, recomenda-se o monitoramento mensal. 

8.  Conhecer o Sisvan e realizar o preenchimento correto das informações requeridas 
nos mapas de registro desse sistema.

9.  Conhecer a caderneta da criança e efetuar o registro de dados que permitam 
monitorar a curva de crescimento, identificando situações de risco nutricional.

10. Realizar visitas domiciliares para o monitoramento alimentar e nutricional das 
crianças e gestantes, com ênfase naquelas classificadas com baixo e muito baixo 
peso e/ou baixa estatura para a idade e baixo IMC. As visitas domiciliares devem 
ser entendidas como o momento e o espaço ideais para discutir, em privado, o 
diagnóstico nutricional dos membros da família e pactuar as condutas necessárias 
para reversão de quadros desfavoráveis identificados pelo AIS. 

11. Monitorar com regularidade a situação nutricional de crianças e gestantes na 
comunidade, com o intuito de subsidiar a atuação de outros membros da equipe 
nessa temática.
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12. Identificar quadros de risco nutricional, ofertar cuidados aos acometidos, em seu 
nível de competência, e encaminhar para avaliação por outros membros da equipe 
os problemas nutricionais e agravos associados, como baixo e muito baixo peso, 
desnutrição, diarreia, desidratação e anemia.

13. Participar de discussões comunitárias e iniciativas para estimular a produção e 
consumo dos alimentos tradicionais e iniciativas familiares que visem à melhoria 
da nutrição e alimentação de crianças e gestantes e a redução da dependência de 
alimentos introduzidos no contato interétnico.

14. Participar das iniciativas de manejo ambiental, desenvolvidas por organizações 
indígenas e entidades não indígenas, visando ampliar a disponibilidade de 
alimentos no território.

Conteúdo programático desenvolvido na temática vigilância alimentar e nutricional: 

alguns exemplos 

unidAdE 1 – diAGnóstico dA situAção AlimEntAr no tErritório indíGEnA 

1.1.  Levantamento das origens mitológicas dos alimentos na cultura indígena.

1.2.  Levantamento das concepções e práticas rituais sobre alimentação tradicio-

nal indígena. 

1.3.  Levantamento dos modos alimentares e restrições dietéticas segundo as 

fases da vida na cultura indígena.

1.4.  Mapeamento e gestão etnopolítica dos recursos e fontes alimentares no 

território (terra indígena).

1.5.  Classificação dos alimentos e pirâmide alimentar segundo o conhecimento 

do mundo do branco.

1.6.  Segurança e soberania alimentar: discussão sobre o significado desses 

conceitos. 

1.7.  Noções básicas sobre transição alimentar e nutricional.

1.8.  O contato interétnico e a introdução de alimentos processados e ultrapro-

cessados na dieta indígena.

1.9.  Sustentabilidade alimentar e manejo ambiental no território indígena.
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unidAdE 2 – viGilânciA nutricionAl no sistEmA dE sAúdE

2.1. Pnan: aspectos gerais e apreciação crítica de seu uso em culturas indígenas.

2.2. Situação nutricional dos povos indígenas no Brasil e na etnia dos estudantes.

2.3. Monitoramento nutricional de crianças e gestantes através do Sisvan.

2.3.1. Antropometria e classificação nutricional de crianças e gestantes.

2.3.2. Monitoramento e informação nutricional de crianças e gestantes se-

gundo os formulários do Sisvan.

2.4. Cartão/caderneta da criança: revisão de seus campos e registro de dados para 

monitoramento da curva de crescimento da criança. 

2.5. Aleitamento materno: conceito, características no mundo indígena e impor-

tância para nutrição infantil.

2.6. Reconhecimento e condutas, no nível de competência de técnico de nível mé-

dio, de problemas nutricionais e agravos associados: parasitoses intestinais, 

diarreia, desidratação, desnutrição e anemia. 

2.7. Encaminhamento de problemas nutricionais e agravos associados a outros 

membros da equipe de saúde indígena para tratamento, quando necessário.

unidAdE 3 – viGilânciA AlimEntAr Em AldEiAs indíGEnAs

3.1.   Levantamento de cardápios diários, rotinas alimentares, alimentos disponí-

veis nas casas, visando à elaboração de orientações alimentares para famílias 

indígenas acompanhadas pelos agentes de saúde.

3.2.  Reconhecimento de necessidades diárias de ingestão açúcar, sal e gorduras 

e comparação com as informações nutricionais contidas em embalagens dos 

alimentos processados e ultraprocessados.

3.3.  Estimativas simplificadas de ingestão diária de açúcar, sal e gorduras conti-

das em alimentos processados e ultraprocessados utilizados cotidianamente 

pelas famílias nas aldeias.

3.4.  Caracterização da qualidade da dieta das famílias e dos riscos associados ao 

abuso do consumo de sal, açúcar, gorduras e conservantes.
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3.5.  Visita domiciliar do AIS para realização de vigilância nutricional e orientação 

alimentar às famílias acompanhadas, visando à correção de déficit alimentar, 

quando encontrado.

3.6.  Educação em saúde: ensino e aprendizado de técnicas educativo-comuni-

cativas de elaboração e uso de materiais educativos (em língua indígena e 

em português) versando sobre alimentação e nutrição, a serem apresentados 

coletivamente e discutidas com a comunidade.

3.7.  Atividades comunitárias para valorização da tradição alimentar do grupo e 

revitalização de alimentos e cardápios tradicionais. 

Algumas considerações sobre o processo,
os resultados e as dificuldades no 
desenvolvimento das ações formativas em 
vigilância alimentar e nutricional 

O tema da alimentação mostra-se particularmente desafiador, dado seu caráter 
intrinsecamente interdisciplinar, exigindo abordagens complexas que recusam as 
concepções meramente biológicas que, geralmente, orientam as ações das equipes e 
serviços de saúde. 

A organização curricular das etapas formativas conjugou a temática da transição 
alimentar – em curso também entre os indígenas – com a dos saberes e práticas 
tradicionais que propiciam acesso aos recursos alimentares disponíveis na natureza. 
A rapidez das mudanças e o desconhecimento de suas consequências negativas na 
vida e na saúde das pessoas foi objeto de grande atenção no curso, que buscou munir 
os estudantes de informações que os estimulassem a desenvolver seus próprios juízos 
críticos sobre a temática e a partilhá-los com seus parentes e corresidentes. 

O desenvolvimento das atividades se mostrou satisfatório, tendo-se observado uma 
produtiva reflexão crítica sobre a transição alimentar, um adequado domínio das técnicas 
de monitoramento nutricional e uma disposição para dialogar com as comunidades e 
outros membros da equipe multidisciplinar de saúde indígena na busca de aprimorar a 
oferta de cuidados aos portadores de problemas nutricionais identificados entre crianças 
e mulheres grávidas.
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Entretanto, a questão alimentar e seus respectivos transtornos é – por sua própria 
natureza multifacetada – matéria cujo manejo efetivo e resolutividade estão fora da 
governabilidade de AIS. A capacidade de produzir a comida nos próprios territórios e 
de garantir o acesso a um perfil alimentar adequado está fora do alcance de muitos 
povos indígenas, seja por estarem presos à engrenagem da economia de mercado, 
por enfrentarem ameaças às suas terras, seja por terem terra legalmente demarcadas 
reduzidas ou esgotadas e incapazes de garantir a autonomia alimentar.

Mesmo no caso do Alto Rio Negro, onde os indígenas dispõem de grandes extensões 
de terras demarcadas e não enfrentam devastação ambiental expressiva em seu território, 
a mudança nos processos de ocupação do espaço e a penetração das instituições não 
indígenas vêm potencializando a sedentarização das famílias. Dentre diversas consequên-
cias, a nova condição acarreta o esgotamento das terras e de outras fontes alimentares 
diretamente puncionadas no entorno imediato das aldeias. No entanto, não se pode 
desprezar a produção do gosto e das preferências alimentares das gerações mais jovens 
pelos alimentos processados e ultraprocessados – um fenômeno mundial –, que aliadas 
às crescentes dificuldades em preservar os saberes tradicionais sobre o ambiente e as 
técnicas de produção e extração de alimentos na natureza, ameaçam seriamente a auto-
nomia alimentar das etnias que ali vivem. 

No que diz respeito ao plano de aplicação de seus conteúdos na organização do 
cuidado, o curso enfrentou problemas de diversas ordens. O principal deles foi que 
o modelo formativo adotado para os AIS se pautou pelas premissas da vigilância e 
promoção da saúde, ao passo que o modelo assistencial adotado no DSEI não logrou 
sucesso em associar ações assistenciais às atividades preventivas e de promoção da 
nutrição e alimentação saudável. Nesse âmbito, a atuação das equipes continuou refém 
das situações de emergência, em que a instalação de transtornos agudos – como a diar-
reia e as infecções respiratórias – em crianças previamente desnutridas passam a amea-
çar a vida. Tais eventos monopolizam o esforço das equipes dificultando, ou mesmo 
impedindo, o investimento em ações capazes de corrigir o perfil nutricional instalado 
na raiz dos quadros graves que exigem remoção imediata. Essa contradição dificultou a 
efetivação dos conteúdos de aprendizado no trabalho cotidiano dos agentes de saúde, 
já que as ações de vigilância alimentar e nutricional pressupõem uma atuação integrada 
e articulada de toda a equipe, o que um curso de formação de agentes de saúde não 
pode garantir isoladamente. 
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Reflexões sobre as potencialidades e os desafios 
encontrados

O processo pedagógico se comprometeu com o fortalecimento da autonomia 
indígena nas escolhas alimentares e na condução de estratégias para a produção local de 
alimentos, pari passu à valorização e revitalização dos sistemas alimentares tradicionais 
calcados na cosmopráxis indígena.

O caráter interdisciplinar e intersetorial da alimentação foi reconhecido e respei-
tado mediante a adoção de um conjunto de abordagens diagnósticas e investigativas 
direcionadas ao reconhecimento dos processos produtivos envolvidos no plantio das 
roças e na punção de fontes alimentares no espaço natural. Também foram trabalha-
das a gestão etnopolítica dos espaços mais propícios à obtenção de alimentos e as 
práticas alimentares fortemente mediadas pelas relações de hierarquia e reciprocidade 
instituídas pelo regime rio-negrino de parentesco. O processo formador albergou 
também as discussões sobre a mudança cultural e a transição alimentar, fortemente 
induzidas pelo contato interétnico e pela penetração da economia de mercado que 
potencializa a aquisição de alimentos processados e ultraprocessados nos espaços 
citadinos mais próximos às terras indígenas. 

Esse conjunto de atividades exemplifica o esforço em superar as abordagens me-
ramente biológicas da vigilância alimentar e nutricional, ainda que sem desprezar as 
contribuições dos indicadores nutricionais para o monitoramento de perfis nutricio-
nais que persistem nos territórios indígenas. 

Dentre as dificuldades a serem superadas, apontamos a necessária revisão do 
modelo assistencial praticado no DSEI e a dificuldade dos AIS em legitimarem suas 
novas atribuições perante os outros membros da equipe, numa dinâmica que remete à 
hierarquia das profissões. À medida que o processo formador progredia, os profissionais 
de outras categorias, já estabelecidas e hegemônicas no DSEI, demonstravam 
desconfiança no novo perfil de atuação AIS como técnicos de nível médio, ainda que a 
maioria deles fosse capaz de desenvolver as ações de vigilância alimentar e nutricional 
com qualidade e efetividade. A novidade da iniciativa e as contradições internas que ela 
gera na atuação cotidiana das equipes podem estar na raiz do problema e podem ser 
facilmente superadas no processo de gestão da nova força de trabalho que emergiu do 
processo formador. 


