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Leituras complementares

Publicações disponíveis na web, em números especiais de revistas e 
matérias relativas às diversas fases de implantação do Curso Técnico 
de Agentes Comunitários Indígenas de Saúde

Agência de Notícias da Fiocruz, em 14 abr. 2009, sobre matéria da revista 
Radis em número especial sobre a implementação do Curso Técnico de Agentes 
Comunitários Indígenas de Saúde. Disponível em: <https://agencia.fiocruz.br/alto-
rio-negro-%C3%A9-palco-do-1%C2%BA-curso-de-agente-comunit%C3%A1rio-
ind%C3%ADgena-de-sa%C3%BAde>. Acesso em: 20 abr. 2009.

Publicação especial temática da Revista Poli – Saúde, Educação e Trabalho, por ocasião 
do seminário Povos Indígenas, Educação e Saúde: a formação profissional do agente 
indígena de saúde. A revista traz matérias sobre o panorama geral da questão indígena 
no Brasil, discussões sobre saúde e educação de povos indígenas no Brasil e em outros 
países da América Latina. Disponível em: <http://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/
files/revista_poli_-_18.pdf>. Acesso em: 5 set. 2011.

Revista RETS, que traz uma série de discussões sobre interculturalidade e sua relação 
com o tema da saúde, desde a formação de profissionais sensíveis aos diversos 
contextos culturais à formulação de políticas públicas. Disponível em: <www.rets.
epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/revistas/rets06_pt_0.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2010.

Especiais temáticos da revista Radis sobre as etapas do Curso Técnico de Agentes 
Comunitários Indígenas de Saúde. Foram duas edições especiais, uma no início do 
processo formativo e outra na finalização dele. Disponível em: <https://radis.ensp.
fiocruz.br/index.php/todas-as-edicoes/80>. Acesso em: 14 maio 2009. Disponível 
em: <https://radis.ensp.fiocruz.br/index.php/todas-as-edicoes/153>. Acesso em: 6 
jun. 2015.
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Na revista Trabalho, Educação e Saúde, em 2009, os autores apresentam uma reflexão 
preliminar da experiência de implementação do Curso Técnico de Agentes Comunitários 
Indígenas de Saúde e os desafios do processo formativo em construção. Disponível 
em: <www.rets.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/formacao_tecnica_rio_negro.pdf>. 
Acesso em: 13 nov. 2009.

Estudo de caso da OMS sobre iniciativas sociais de inovação em saúde. O Curso Técnico 
de Agentes Comunitários Indígenas de Saúde foi o único representante do Brasil e o 
segundo da América do Sul. Disponível em: <https://socialinnovationinhealth.org/
case-studies/indigenous-health-agent-professionalization-programme-in-the-alto-
rio-negro-region/>. Acesso em: 10 ago. 2015.

Publicações sobre formação e trabalho do AIS

O Agente Indígena de Saúde Xokleng: por um mediador entre a comunidade indígena e o 
serviço de atenção diferenciada à saúde – uma abordagem da antropologia da saúde, de 
Raquel Paiva Dias-Scopel. Dissertação de Mestrado, Florianópolis: Universidade Federal 
de Santa Catarina, 2005.

Raquel Scopel, em sua dissertação, traça o perfil de AIS xokleng, descreve as regras 
que operam na escolha de um AIS, suas atividades e a inserção na comunidade e 
dentro da Emsi. Estabelece uma correlação entre o modus operandi dos serviços de 
atenção à saúde e o modus vivendi dos xokleng, através de suas formas de apropriação 
e usos dos serviços de saúde com base em estratégias que se coadunam com sua 
visão de mundo, dinâmica e relações sociopolíticas. 

Uma Etnografia das Práticas Sanitárias no Distrito Sanitário Especial Indígena do Rio 
Negro Noroeste do Amazonas, de Esron S. C. ROCHA. Dissertação de Mestrado, 
Manaus: Universidade Federal do Amazonas, 2007.

A dissertação de Esron Rocha é uma etnografia das práticas sanitárias desenvolvidas no 
DSEI Rio Negro, a partir da organização do trabalho dos profissionais de enfermagem: 
enfermeiro, técnico de enfermagem e agente indígena de saúde. O autor analisa as 
práticas sanitárias do corpo de enfermagem do DSEI Alto Rio negro na oferta de 
atenção diferenciada à saúde e em interação com o AIS. Analisa também o perfil 
sociodemográfico e o processo de formação dos AIS baniwa, buscando apreender 
sua compatibilidade e/ou incompatibilidade com a política de atenção diferenciada 
do subsistema de saúde indígena. Os resultados obtidos mostram que os AIS baniwa 
enfrentam problemas ligados à baixa escolaridade e que seu processo de formação 
profissional pouco avançou após seis anos de implantação do DSEI. 
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Expectativas emergentes: a inserção do agente indígena de saúde Xokleng na equipe 
multiprofissional de saúde indígena, de Raquel Paiva Dias-Scopel, Esther J. Langdon 
e Daniel Scopel. Tellus, 7(13): 51-72, 2007.

O objetivo deste artigo é evidenciar algumas expectativas da relação entre o AIS 
e a Emsi de modo a contribuir criticamente para a compreensão das formas de 
como esse agente se insere na APS oferecida nas áreas indígenas. Os resultados 
obtidos demonstraram que a inserção do AIS na Emsi é limitada por uma hierarquia 
pautada na formação biomédica acadêmica e técnica; na comunidade, sua inserção é 
condizente com as formas de sociabilidade do grupo. 

A participação dos agentes indígenas de saúde nos serviços de atenção à saúde: a 
experiência em Santa Catarina, Brasil, de Esther J. Langdon e colaboradores. Cadernos 
de Saúde Pública, 22(12): 2.637-2.646, 2006.

Esther J. Langdon e colaboradores analisam a formação e o papel do AIS nas terras 
indígenas Xapecó e Laklãnõ, Santa Catarina, Brasil, diante Política Nacional de Aten-
ção à Saúde dos Povos Indígenas. O papel do AIS na Atenção Básica à Saúde é defini-
do com base na mediação entre os saberes e práticas de atenção à saúde tradicionais 
e biomédicos, inseridos no conceito de atenção diferenciada. 

O papel e a formação dos agentes indígenas de saúde na atenção diferenciada à 
saúde dos povos indígenas brasileiros, de Esther J. Langdon, Eliana Elisabeth Diehl & 
Raquel Paiva Dias-Scopel. In: TEIXEIRA, C. C. & GARNELO, L. (Orgs.). Saúde Indígena 
em Perspectiva: explorando suas matrizes históricas e ideológicas. Rio de Janeiro: 
Editora Fiocruz, 2014.

Os autores avaliam, após 15 anos de existência do subsistema, a implantação, 
formação e participação dos AIS nas Emsis e sua contribuição para os serviços 
de atenção diferenciada à saúde, tendo como base a revisão de pesquisas sobre a 
implantação de serviços de atenção à saúde indígena com informações sobre o AIS. 

La formación y el trabajo del Agente Indígena de Salud en el Subsistema de Salud 
Indígena en Brasil, de Ana Lucia de Moura Pontes e Luiza Garnelo. Salud Pública de 
México, 56(4): 386-392, 2014.

Pontes e Garnelo refletem sobre a figura do AIS no Brasil e o papel que desempenha 
esse agente no modelo de atenção diferencial ou intercultural. Segundo as autoras, 
os agentes não passam por processos de formação inicial, os cursos ocorrem com 
frequência irregular e os conteúdos enfocam somente a biomedicina. Há conflitos 



162

com a equipe e com a comunidade, o que gera sua desvalorização. O agente não 
exerce a função de mediação esperada entre conhecimento e prática. A discussão 
sobre atenção diferenciada deve partir da relação entre o setor Saúde e o autocuidado. 

Vídeos

Povos do Xingu Contra a Construção de Belo Monte. Disponível em: <www.youtube.
com/watch?v=ZmOozYXozb8>. Acesso em: 12 abr. 2014.

Mobilização dos povos indígenas do Xingu contra a construção de Belo Monte.

Bases para uma Nova Política Indigenista no Brasil. Disponível em: <www.youtube.
com/watch?v=jqcdgtTAOH8&t=638s>. Acesso em: 12 abr. 2014.

Reflexão sobre a política indigenista no Brasil, com participação de lideranças indí-
genas e cientistas.

Nós Indígenas no Rio Negro – Parte 1. Disponível: <www.youtube.com/watch?v=IX
AVhYBhcus&list=PLefMZjHoKg8UXI0mGvBCK-uoCC0FD04j9>. Acesso em: 12 de 
abr. 2014.

Nós Indígenas no Rio Negro – Parte 2. Disponível em: <www.youtube.com/watch
?v=wi3Ryzw2qC8&index=2&list=PLefMZjHoKg8UXI0mGvBCK-uoCC0FD04j9>. 
Acesso em: 12 de abr. 2014.

Nós Indígenas no Rio Negro – Parte 3. Disponível em: <www.youtube.com/watch
?v=1j8GCsHiyes&list=PLefMZjHoKg8UXI0mGvBCK-uoCC0FD04j9&index=3>. 
Acesso em: 12 abr. 2014.

Nós Indígenas no Rio Negro – Parte 4. Disponível em: <www.youtube.com/watch
?v=tMa4obpixbk&index=4&list=PLefMZjHoKg8UXI0mGvBCK-uoCC0FD04j9>. 
Acesso em: 12 abr. 2014.

Conjunto de vídeos institucionais da FOIRN e suas principais lutas após o momento 
de construção da Federação. É repleto de depoimentos de lideranças indígenas 
que refletem sobre o momento da fundação da Federação e o aprimoramento do 
movimento indígena no Rio Negro.

Políticas de Saúde no Brasil: um século de luta pelo direito à saúde. Disponível em: 
<www.youtube.com/watch?v=YmUsYSpi-GQ>. Acesso em: 07 fev. 2012.

Trajetória de construção do sistema de saúde ao longo da história, até chegar ao SUS.
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Encontro de Mulheres Indígenas da Bahia – Parte 1. Disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=w-K4pVIVnDo&t=423s>. Acesso em: 07 fev. 2012.

Apresenta o ponto de vista feminino sobre os problemas das mulheres indígenas e a 
necessidade de organização política. Serviu para despertar o interesse e subsidiar a 
discussão sobre o tema.

Das Crianças Ikpeng para o Mundo. Vídeo nas Aldeias, 2001. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=28r1cj0xwEs>. Acesso em: 01 mar. 2013.

Quatro crianças ikpeng apresentam sua aldeia respondendo à videocarta das crianças 
de Sierra Maestra em Cuba. Com graça e leveza, elas mostram suas famílias, suas 
brincadeiras, suas festas, seu modo de vida. Curiosas em conhecer crianças de outras 
culturas, elas pedem para que respondam à sua videocarta. 

Xingu: três irmãos, dois mundos, uma missão, de Cao Hamburguer, 2011. Rede Globo 
e O2 Filmes. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7V5nIIkCYpQ>. 
Acesso em: 01 mar. 2013.

Relata a trajetória dos irmãos Villas-Bôas na Expedição Roncador-Xingu, e como 
nesse processo os grupos indígenas, antes isolados, sofreram várias epidemias de 
gripe que mataram muitos deles e desestruturaram as comunidades. Assim, o filme 
contextualiza e pontua o início das atividades de vacinação nas aldeias. 

Atitude de Vigilância Nutricional. VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz, 1997. DVD.

A operacionalização do Sisvan, recomendado pelo Ministério da Saúde, é um sistema 
de coleta e análise de dados da população para o monitoramento da situação 
nutricional, com o objetivo de conhecer os grupos de risco e criar subsídios para a 
erradicação desse problema.

Nutrição e Saúde. VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz, 1997. DVD

Traz discussão sobre os cuidados com a saúde: da correta alimentação à higiene 
pessoal e coletiva. 

“Cuidado com os alimentos industrializados”. Reportagem do programa Vida e 
Saúde, RBS TV, Porto Alegre, 2013. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=0uJ3A8ndaqs>. Acesso em: 18 fev. 2013.

Alerta sobre os perigos dos alimentos industrializados.
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