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O Papel e a Formação dos Agentes Indígenas
de Saúde naAtenção Diferenciada à Saúde

dos Povos Indígenas Brasileiros1
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A noção de atenção diferenciada para os povos indígenas do Brasil foi
construída com base nos princípios e modelos propostos em diferentes documen-
tos, como a Declaração de Alma—Ata (WHO, 1 978), a Constituição brasileira (Brasil,

1988) e aConvenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2005).
Após quase duas décadas de debates e conferências nacionais de saúde, inclusive
indígena, o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena foi finalmente estabelecido em
1999, na forma de 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIS),2 objetivando
fornecer atenção diferenciada para os povos indígenas. Uma estratégia desenvol-
vida, entre Várias outras, para alcançar os objetivos da atenção diferenciada foi &
institucionalização do agente indígena de saúde (AIS) como parte das equipes que
prestam serviços de atenção primária nas aldeias. A institucionalização do AIS
visa a atender a várias demandas, entre elas a criação de cargos assalariados para
membros da comunidade, a ausência periódica de profissionais da saúde na aldeia
e a mediação nas relações interétnicas. O papel do AIS é citado nos documentos da
Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI) corno central
para a realização do princípio da atenção diferenciada, ou seja, é destacado como
ponto estratégico para a oferta de serviços de saúde sensíveis ao pluralismo e à
diversidade cultural e que incorporam o direito da comunidade de participar, indi—
vidual ou coletivamente, no seu planejamento, execução e avaliação. De acordo
com & PNASPI, o AIS deve ser membro da comunidade onde irá atuar e eleito por
ela para assumir a função.

Este capítulo pretende avaliar, após 1 5 anos de existência do subsistema,
a implantação, formação e participação dos AISs nas equipes multidisciplinares
de atenção básica à saúde indígena (EMSIs) e sua contribuição para os serviços de
atenção diferenciada à saúde. A avaliação é baseada na revisão de pesquisas sobre a
implantação de serviços de atenção à saúde indígena contendo informações sobre
o AIS. São privilegiadas as pesquisas de natureza antropológica, suplementando
os seus resultados e conclusões com as experiências das autores em pesquisas
sobre o papel do AIS em Santa Catarina (Langdon et al., 2006; Dias—Scopel, 2005;
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Dias-Scopel, Langdon & Scopel, 2007).3 Consultararn—se ainda a biblioteca Scielo,

o banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe—

rior (Capes) e, para documentos oficiais, sítios eletrônicos de organismos nacio—

nais e internacionais. Participações em bancas examinadoras e em eventos sobre

a temática também serviram de fontes de informações (Diehl, Langdon & Dias—

Scopel, 2012).

Atenção Diferenciada e o Agente Indígena de Saúde

Desde a 1ª Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio, em 1986,

o Ministério da Saúde vem—se esforçando para estruturar um subsistema diferen-

ciado de saúde indígena, integrado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e guiado pelos

princípios de acesso universal, equidade, controle social, participação comunitária e,

particularmente no caso dos indígenas, respeito e articulação com as especificidades

étnicas dos grupos atendidos. Estes princípios são a base do Subsistema de Atenção

à Saúde Indígena e estão expressados no documento PNASPI que define o modelo

de atenção diferenciada. Nesse documento, respeito e articulação são formulados

como componentes norteadores das ações nos serviços de saúde (Brasil, 20028: 1 8):

O princípio que permeia todas as diretrizes da Política Nacional de Atenção à

Saúde dos Povos Indígenas é o respeito às concepções, valores e práticas relativos

ao processo saúde—doença próprios a cada sociedade indígena e a seus diversos

especialistas. A articulação com esses saberes e práticas deve ser estimulada para

a obtenção da melhoria do estado de saúde dos povos indígenas.

Nesse mesmo documento, o AIS é definido como o elo entre os membros

da comunidade onde atua e os da equipe multidisciplinar, tendo a atribuição de

articular os saberes tradicionais e biomédicos por meio de sua atuação nos serviços

de atenção primária. As atividades de formação e capacitação são citadas como

meio de consolidar esse papel:

Nas aldeias, & atenção básica será realizada por intermédio dos Agentes Indígenas

de Saúde, nos postos de saúde, e pelas equipes multidisciplinares periodicamente,

conforme planejamento das suas ações.

A formação e a capacitação de indígenas como agentes de saúde é uma estraté—

gia que visa favorecer a apropriação, pelos povos indígenas, de conhecimentos e

recursos técnicos da medicina ocidental, não de modo a substituir, mas de somar

ao acervo de terapias e outras práticas culturais próprias, tradicionais ou não.

(Brasil, 200281: 14, 16, grifos das autoras)
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A capacitação e a supervisão dos profissionais de saúde, inclusive do AIS —
que está a cargo do gestor do subsistema4— são vistas como fundamentais para o
êxito de suas atuações (Brasil, 200261: 16):

A capacitação dos recursos humanos para a saúde indígena deverá ser priorizada

como instrumento fundamental de adequação das ações dos profissionais e serviços

de saúde (...). Deverão ser promovidos cursos de atualização/aperfeiçoamento/

especialização para gestores, profissionais de saúde e assessores técnicos (indí—

genas e não indígenas) das Várias instituições que atuam no sistema.

Antecedentes

A concepção do papel do AIS teve como referência a proposta para o
agente comunitário de saúde (ACS), seja este índio ou não, lançada há mais de três
décadas pela Declaração da Alma-Ata, já citada (WHO, 1978). A declaração reco-
menda que a medicina tradicional seja promovida, desenvolvida e integrada com
& biomedicina onde quer que seja possível e Visa ao acesso universal e integral aos
cuidados primários de saúde, enfatizando promoção, prevenção, cura e reabilitação
a um custo acessível, e à garantia de respeito, reconhecimento e colaboração entre
os representantes das práticas tradicionais e os da biomedicina. Para atingir suas
metas de atenção integral a custo acessível, estabelece estratégias preventivas
descentralizadas e com base na comunidade, citando os recursos de ACS, grupos
comunitários de saúde, curandeiros tradicionais e líderes comunitários. O ACS é,
então, definido como um membro da comunidade específica, cuja tarefa é melhorar
a saúde, aconselhando seus pares sobre as estratégias de prevenção e cuidados de
saúde e também prestando serviços de primeiros socorros (Helman, 2003).

No Brasil, os ACSs — inicialmente inscritos no Programa Nacional de
Agentes Comunitários, criado em 1991 pelo Ministério da Saúde e que passou a
se Chamar, em 1992, Programa de Agentes Comunitários de Saúde (Pacs) — foram

também incorporados às equipes do Programa de Saúde da Família (PSF)5 a partir
de 1994, sendo reconhecidos como profissionais da saúde somente em 2002, pela
lei n. 10.507/2002 (Brasil, 2002b).6 Segundo essa lei, a profissão de ACS caracte-
riza-se pelo exercício de atividade de prevenção de doenças e promoção da saúde,
mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas
em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor local. Para
Márcia Cardoso Morosini (2009), com essa lei e a criação da Secretaria de Gestão
do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) em 2003 pelo Ministério da Saúde,
“as questões da precariedade da formação, bem como da precariedade dos vínculos
dos ACS, passaram a se expressar na agenda do Ministério da Saúde de maneira
central” (Morosini, 2009: 17).
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A 1ª Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio visou & estabe—

lecer os princípios e as necessidades da organização da saúde indígena. Contando

com representação importante das organizações indígenas, o documento final da

conferência introduziu os princípios que fundamentaram o conceito de atenção dife—

renciada, indicando a necessidade do estímulo à formação de pessoal em saúde nas

próprias comunidades (agentes de saúde, auxiliares de enfermagem, enfermeiros

etc.) e “que a remuneração de agentes de saúde indígenas deve obedecer aos critérios

e definições das comunidades a que pertencem os mesmos" (Krenak et al., 1988: 3).

Na prática, desde a década de 1980 os AISs estavam sendo treinados e

incluídos nos serviços de atenção primária prestada por algumas universidades

e organizações não governamentais (ONGs). Cabe destacar: o Projeto Xingu, da

Universidade Federal de São Paulo (Mendonça, 1996, 2005; Oliveira, 2002, 2005);

a ONG Health Unlimited; o Conselho Indigenista Missionário (Cimi) e a União

de Nações “Indígenas (UNI—Acre) no rio Envira, no estado do Acre (Bittencourt &'

Toledo, 2005); a Diocese de São Gabriel da Cachoeira; & ONG Saúde Sem Limites

(SSL); o Projeto da Rede Autônoma de Saúde Indígena (Rasi) da Fundação Univer—

sidade do Amazonas; 3 Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn)

e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), na região do rio Negro (Garnelo, 2001;

Argentino, 2005); o Conselho Geral das Tribos Tikuna (CGTT), corn a participação

da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o

Núcleo de Estudos em Saúde dos Povos Indígenas (Nespi) da Fundação Oswaldo

Cruz (Fiocruz) (Confalonieri & Verani, 1993 ; Erthal, 2003); e a Pastoral da Criança,

ligada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em Santa Catarina

(Diehl, 2001).7

Na maioria dos casos, os AISs foram introduzidos para fins de tradução

e ampliação da atenção primária às populações isoladas, de difícil acesso e sem

domínio da língua portuguesa. Suastarefas e responsabilidades, bem como a

remuneração, variaram dependendo do contexto específico e do provedor de ser—

viços básicos. No Xingu, por exemplo, os agentes começaram como tradutores,

realizando atividades que visavam & ampliar a cobertura da assistência médica

na ausência contínua da equipe nas aldeias (Mendonça, 2005). No rio Negro,

os missionários começaram com o treinamento dos AISs, como voluntários, em

primeiros socorros; corn a epidemia do cólera em 1991-1993, o governo federal

empregou esses agentes no combate à doença. Quando o programa terminou,

vários desistiram de continuar atuando, enquanto outros permaneceram como

voluntários. Alguns AISs Tikúna, capacitados pela Universidade Federal do Rio

de Janeiro (UFRJ) e pela Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp)

da Fiocruz, também foram treinados para combater essa doença (Confalonieri &

Verani, 1993). Na segunda parte da década de 1990, foram oferecidos cursos de

capacitação aos AISs pela Rasi em convênio com a organização indígena Foirn e
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a Funasa (Souza, Cavalcante & Brandão, 2002), mediante uma abordagem edu—

cacional mais dialógica, reconhecendo que os índios ativamente reformularn e

ressignificam os conhecimentos apresentados nos cursos (Garnelo, 2001). Nesse

caso, muitos que realizaram os cursos foram subsequentemente contratados pelo

Pacs. Outro exemplo, já no início de 2000, foi o treinamento e a contratação de

índios Yanomami como microscopistas no combate à malária, cujas atividades

foram avaliadas positivamente pela equipe médica (Bissera, 2006). No Sul, Região

na qual os índios se encontram em contato contínuo com a sociedade envolvente

e sofrendo de doenças Gerenciais (Langdon & Rojas, 1991), a Pastoral da Criança

organizou cursos para capacitação em primeiros socorros, fitoterapia e preparação

da rnultimistura,8 porém poucos índios foram absorvidos pelo Pacs, como no caso

de outras regiões (Oliveira, 1 996). Atualmente, alguns índios são contratados como
agentes comunitários pela Estratégia Saúde da Família, como tem sido o caso na
terra indígena (TI) Xapecó.

O tema dos AISS continuou em pauta durante os anos 1990. A 2a Conferên—

cia Nacional de Saúde Indígena, realizada em 1993, teve como objetivo a definição

das diretrizes da Política Nacional de Saúde Indígena e do estabelecimento de um
subsistema. Essa conferência recomendou o reconhecimento pelo Ministério da

Saúde da categoria profissional de AIS, regularizando—a e inserindo—a no subsistema

diferenciado de atenção à saúde do índio. Apesar da demanda para o reconheci—

mento e a incorporação dos agentes indígenas na atenção à saúde, apoiados pelas

organizações indígenas e profissionais da saúde, a Coordenação de Saúde do Índio

(Cosai) da Funasa, encarregada pela saúde indígena em parte dos anos 1990, não

teve as condições financeiras nem organizacionais para implantar um programa

amplo e eficaz de formação e remuneração dos AISS.9

Em 1996, & Cosai divulgou o documento Formação de Agentes Indígenas

de Saúde:proposta de diretrizes, resultado de quatro fóruns macrorregionais (Brasil,

199651). Nesse documento, foi atribuído ao AIS uma função—chave na mediação dos
serviços de saúde, Visualizado como ator central para a promoção dos princípios de
respeitar as tradições indígenas e se articular com elas, O documento recomendou
ainda que a formação do AIS incluísse informações sobre antropologia, política de

saúde e organização dos serviços, além de noções básicas de biomedicina, técnicas
básicas de enfermagem e outros assuntos relacionados à saúde comunitária. Sua
formação também deveria incluir uma discussão sobre medicina tradicional e a
Visão nativa do processo saúde—doença, da cura e da morte e sua relação com &
cosmologia, para reconhecer a especificidade cultural do grupo.

Três projetos (Rio Envira—Acre, Xingu e Alto Rio Negro) que visavam a
formar e introduzir o AIS e que antecederam a criação dos DSEIs têm sido objeto
de Várias reflexões e avaliações pelos atores envolvidos (Bittencourt et al., 2005;

Mendonça, 1996, 2005; Garnelo, 2001; Souza, Cavalcante &Brandão, 2002), sendo
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possível observar certas características dessas experiências que as distinguem das

que vinham sendo implementadas pela Funasa após 1999. Sem apoio de recursos

financeiros da Cosai, as iniciativas desses projetos surgiram em razão das necessida—

des locais e com a colaboração de Vários atores nos níveis local e regional. Entre eles,

podemos citar os profissionais responsáveis pelos serviços, organizações indígenas,

ONGs, universidades e escolas técnicas. Ainda mais, todos os cursos oferecidos por

eles foram caracterizados pelo acompanhamento antropológico, visando a adequar

os projetos às especificidades culturais. As atividades realizadas nas estratégias

pedagógicas ou nas atribuições do AIS foram desenvolvidas em razão das situações

específicas e da motivação para resolver os problemas locais de doenças, distribuindo

os serviços de saúde de maneira sensível à realidade cultural em que a equipe se

encontrava. Assim, os cursos de formação dos AISs foram desenhados segundo as

especificidades locais, com grupos étnicos particulares, reconhecendo a necessidade

de se adaptarem as estratégias pedagógicas a essas realidades.

A Funasa e os Agentes Indígenas de Saúde

Em 1999, & Cosai divulgou outro documento objetivando normatizar a

implantação do Programa de Agentes Indígenas de Saúde como parte do processo

de construção dos DSEIs (Brasil, 1999). A partir da criação dos distritos sanitários

em 1999, o Departamento de Saúde Indígena (Desai) da Funasa, que substituiu a

Cosai, recebeu um aumento significativo no orçamento para implantar os serviços

de saúde indígena em todo o Brasil (Garnelo, 2003), o que permitiu um avanço na

institucionalização do papel do AIS.

Segundo os dados do documento de 1999, existiam no país cerca de dois

mil AISs no final da década de 1990, e mais de 70% deles trabalhavam sem acom—

panhamento ou supervisão. O documento enfatizava a necessidade da capacitação

dos AISs, que deveria ocorrer preferencialmente em serviço e de forma continuada,

sob a responsabilidade do instrutor—supervisor, lotado na equipe de saúde dos

distritos, corn a participação e a colaboração de outros profissionais do serviço de

saúde. Entre alguns aspectos, o documento mencionava que o reconhecimento de

sua profissão deveria ser garantido, citando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional (LDB) (Brasil, 1996b).

Esforços para incorporar os AISs nos serviços primários aumentaram,

por meio de sua contratação como parte das EMSIs para garantir acesso universal

e diferenciado. Somado ao aumento do número de EMSIs, o número de agentes

contratados mais que dobra entre 2000 e 2006. Dados indicam que houve uma

diminuição em 2007 (Tabela 1), mas, na impossibilidade de conseguir informações

sobre os anos mais recentes e ante a diversidade das fontes de dados, é difícil

interpretar essa retração.
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Tabela 1 — Número de agentes indígenas de saúde (AISs) após a criação dos distritos
sanitários especiais indígenas

  

Período Número de AISs

2000* 2.284

2002* 2.732

2006“ 5.106

2007*** 3.883
  

Fontes: *Funasa, 2002; **Funasa, 2006; ***IDS/SSL/Cebrap, 2009.

A expressão do apoio da institucionalização do papel do AIS encontra—se

no documento final da 3ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, realizada em

2001, que contém Várias propostas reafirmando e aprofundando as demandas sobre

a formação, o reconhecimento e a inserção social dos AISs, entre elas (Brasil, 2001):

O aumento do número de agentes por comunidade e EMSI, a necessidade de forma—

ção básica de todos, garantia do processo de capacitação contínua e diferenciada,

acompanhamento técnico/pedagógico e administrativo no processo de formação e

contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho.

É necessário qualificar a regularidade e a composição das EMSIs nas aldeias

menos isoladas, pois pesquisas indicam alta rotatividade dos profissionais da saúde

desde o início da implantação dos 34 DSEIs (Garnelo, Macedo & Brandão, 2003),

resultando em interrupções no atendimento. Ainda que em regiões relativamente

acessíveis, em muitas ocasiões, os profissionais não apareciam nos dias marcados

e havia uma flutuação do número e da composição das equipes ao longo do tempo

(Langdon et al., 2006). Essa irregularidade dos serviços é atribuída aos muitos

problemas de organização e contratação, entre eles os convênios realizados pela

Funasa com as ONGs (Garnelo, Macedo & Brandão, 2003; Langdon et al., 2006),

renovados anualmente e que resultam em rupturas de pagamentos e insegurança
de emprego. Também contribuem para & rotatividade a organização política interna,
inerente a cada grupo indígena, e a política externa que caracteriza as relações
político—partidárias nos municípios que têm terras indígenas em seus territórios. A

alta rotatividade dos profissionais que atuam na saúde indígena traz repercussões

diversas para a qualidade da prestação dos serviços, com efeitos, inclusive, nas prá-

ticas de controle de informações e dados sobre saúde, refletindo na descontinuidade

desses dados (Novo, 201081) e na capacitação, uma vez que esta é, ainda, muito

irregular (Erthal, 2003 ; Rocha, 2007). Ressalta-se também que a alta rotatividade

dos profissionais não indígenas nas EMSIS tern impactos negativos na supervisão

dos AISs e nas relações com eles.
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Apesar do aumento do número de AISs contratados, os dados das pesquisas

revisadas sugerem que 0 papel do agente é heterogêneo e dinâmico (Mendonça,

2005; Dias-Scopel, Langdon & Scopel, 2007; Silva, 2007; Novo, 2010a) e que as

problemáticas envolvidas na formação são muitas. A heterogeneidade geográfica

e o grau de contato com a sociedade envolvente permanecem espelhando a hete—

rogeneidade de papéis dos AISs. No caso dos grupos mais isolados, alguns seguem

realizando cuidados primários e servindo de intérpretes. Os agentes que se encon-

tram em comunidades que mantêm contato contínuo com a sociedade envolvente

trabalham como assistentes dos profissionais das EMSIs, realizando tarefas limitadas

e mal definidas, como é o caso de Santa Catarina. Entre os Munduruku (Pará), há

diferenças de atividades entre os agentes dependendo se sua locação e no polo—base

ou na aldeia, sendo que a atribuição de assistente dificulta a realização das ativida-

des corno mediador (Silva, 2010). Outro fator que contribui para a heterogeneidade

de ações e papéis dos AISs é a variação do seu grau de escolarização, pois alguns

não têm formação escolar, enquanto outros têm o ensino fundamental ou médio,

completo ou incompleto. Outros vêm buscando profissões reconhecidas na saúde,

como auxiliar ou técnico de enfermagem. No caso de Santa Catarina, por exemplo,

o emprego como AIS tem estimulado Vários índios a entrarem por sua própria ini—

ciativa em cursos técnicos, de modo a garantir um emprego melhor e mais seguro.

A formulação da PNASPI em 2000 ressalta a necessidade de cursos de

capacitação dos AISs serem uma prioridade. A partir de então, foram desenvolvidos

modelos pela Funasa em nível nacional, orientando & formação às questões e técni-

cas sobre problemas comuns de saúde. Porém, os dados sobre quantos agentes têm

sido capacitados ao longo dos anos são poucos e contraditórios. Na análise sobre a

implantação do subsistema e as atividades da Funasa, Garnelo, Macedo e Brandão

(2003) reconhecem a ênfase especial dada à formação dos AISs, mas simultanea—

mente observam que existem dificuldades na provisão dos cursos de capacitação,

tanto para os agentes quanto para os demais profissionais.

Apesar da multiplicidade de contextos e atividades dos AISs nos DSEIs,

as pesquisas mostram certas tendências gerais, dificuldades e avanços na institu—

cionalização do agente indígena desde a implantação do subsistema, que podem

ser resumidos em: alta rotatividade e suas implicações, ambiguidade do papel,

relacionamento com os membros das equipes de saúde e formação e capacitação.

Alta Rotatividade e Suas Implicações

A 3ª Conferência Nacional de Saúde dos Povos Indígenas propôs: “A seleção

dos agentes indígenas de saúde será feita pelas comunidades indígenas, observando

critérios e diretrizes dos Conselhos Locais, Distritais e da Funasa” (Brasil, 2001: 1 1).
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A revisão das etnografias estudadas aponta que a especificidade dos fatores que
subjazem à indicação dos indígenas ao cargo de AIS ou às mudanças nos demais
cargos da EMSI não pode ser entendida sem uma análise das particularidades
socioculturais de cada povo e do contexto político—partidário regional.

No caso da indicação dos AISS, sobressaem as dinâmicas da organização
social e dos processos políticos inerentes a cada grupo indígena como fatores que
constituem parte dos critérios de legitimidade. Entre os Baniwa, por exemplo, as
indicações para os cargos de agentes seguem as dinâmicas sociocosmológicas e
políticas das hierarquias internas organizadas segundo os grupos de parentesco
Baniwa e, também, os critérios inerentes à legitimação de cargos de lideranças e
prestígio, como disciplina pessoal, respeito aos valores morais, domínio da língua
portuguesa e desenvoltura nas interlocugões com os brancos, entre outros fatores
(Garnelo, 2003; Rocha, 2007). Regina Erthal (2003) detalha como a escolha do AIS
é feita entre as afiliações políticas das lideranças Tikúna e o surgimento de conflitos
como consequência da criação do cargo assalariado, e Cinthia Rocha (2005) indica
que os não indígenas da EMSI reclamaram que os agentes, em uma comunidade
Kaingáng de Santa Catarina, foram selecionados segundo as alianças de parentesco,
e não segundo a motivação ou capacidade para o serviço em saúde.

As organizações sociais e políticas dos indígenas que implicam a escolha
dos AISs e sua eventual demissão ou troca não devem ser vistas de modo negativo,
pois são esses mesmos arranjos que constituem seus parâmetros de controle sobre
as ações dos agentes. O caso do Xingu é particularmente ilustrativo da importân—
cia da organização social e dos processos políticos no êxito do desempenho dos
serviços. No início do desenvolvimento de formação dos AISs, a equipe médica da
Escola Paulista de Medicina — atual Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) —
escolheu os agentes segundo seus critérios, porém essa estratégia causava falta
de aceitação da comunidade e insegurança nos agentes. Subsequentemente, os
responsáveis da Unifesp negociaram com as comunidades a seleção dos AISs, e,
então, as escolhas seguiram as linhas de poder político e as linhagens de parentesco
das aldeias, resultando em mais segurança dos agentes e melhor relacionamento
com as comunidades (Mendonça, 2005; Rech, 2008).

Após a implantação do DSEI Rio Negro-Amazonas, critérios técnicos
passaram a compor a exigência de pré—requisitos para a indicação dos AISs, como a
escolaridade formal, por exemplo (Rocha, 2007). Entre os Xokleng, de modo seme—
lhante, & equipe do polo—base, a ONG conveniada da Funasa e o DSEI Interior Sul/
Santa Catarina procuraram desenvolver mecanismos técnicos de controle da
indicação aos cargos de AISs. Em 2003, foi realizado um processo seletivo por
meio da aplicação de uma prova, na tentativa de contornar os critérios e pro—
cessos sociopolíticos Xokleng de legitimação dos cargos de liderança e de AIS
condizentes com as relações de poder e de parentesco (Langdon et al., 2006;
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Dias—Scopel, Langdon & Scopel, 2007). Em ambos os contextos, as consequências

dessas exigências pautadas em critérios técnicos foram a insegurança dos indígenas

que atuavam como AISs e a saída de alguns que não se adequavam aos requisitos.

Dois fatores que influem na rotatividade dos AISs são os mesmos que

impactam a alta rotatividade dos demais profissionais da EMSI, ou seja, o tipo de

Vínculo empregatício definido pelas contratações anuais e as divergências salariais.

Entre os Xokleng, observou-se que a alta rotatividade dos AISs foi decorrente dos

intervalos entre as renovações dos convênios da Funasa com a ONG, que provoca-

vam períodos de trabalho sem salário, desestimulando a permanência no cargo. A

divergência entre os salários dos profissionais também contribui para o desestímulo

à permanência no emprego, tornando—se particularmente crítica no caso de aldeias

isoladas, onde o AIS é o único membro permanente da EMSI, realizando atividades

designadas sob a responsabilidade dos outros profissionais que recebem mais que

ele. Uma solução para a insatisfação dessas condições de trabalho tem sido a busca

para formação técnica, a exemplo de Santa Catarina, como se verá adiante.

Os arranjos político-partidários regionais são fatores que também causam

impacto na rotatividade da EMSI. No contexto de Santa Catarina, por exemplo, a

influência das disposições político—partidárias repercute na composição da EMSI

contratada pela ESF vinculada ao município. Na TI Xapecó, na porção territorial de

um dos municípiosAº entre maio e julho de 2004 havia dois grupos de AISs que

se distinguiam pela contratação via ONG ou via município: nove agentes eram

contratados pela ESF, e sete pela ONG indígena conveniada com a Funasa naquele

momento. Durante a pesquisa, realizada em ano eleitoral, os AISs manifestaram

temor quanto à perda de emprego caso fosse eleito o candidato da chapa de oposi-

ção, o que de fato veio a ocorrer. Em janeiro de 2007, observou—se que nas aldeias

localizadas no território desse município havia 12 AISs, todos contratados pela

ESF, sendo que dos 16 que trabalhavam em 2004, menos da metade permanecia

no cargo. Em fevereiro de 2008, nas aldeias do mesmo município, havia nove AISs

pela ESF, e somente dois deles trabalhavam desde 2004.

Ambiguidade do Papel

As ações de saúde a serem realizadas pelos AISs podem ser resumidas em

(Funasa, 2007): acompanhamento de crescimento e desenvolvimento, gestantes,

pacientes crônicos, vacinação e tratamentos de longa duração; atendimento aos

casos de doenças mais frequentes (infecção respiratória, diarreia, malária); pri—

meiros socorros; promoção à saúde e prevenção de doenças de maior prevalência.

Corno indicado, na prática as ações realizadas pelos AISs são diversas, e

o contexto específico demarca sobremaneira tais ações. Podem—se identificar dois
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aspectos que influenciam a natureza das responsabilidades dadas ao agente: o

grau de inserção do grupo na sociedade envolvente e a compreensão que a EMSI

tern dos princípios da atenção diferenciada. Reconhece—se que o êxito em oferecer
serviços que respeitam as práticas tradicionais e se articulam com elas depende em
grande medida do compromisso da ONG conveniada ou do município prestador e

de seus esforços para capacitar todos os membros da EMSI, inclusive os AISs, para

a atenção diferenciada.

No contexto de indígenas vivendo em região isolada, com menos contato
com a sociedade envolvente (e, portanto, onde a maior parte da população não fala

o português), encontra-se frequentemente uma delimitação mais clara do papel

do AIS, como tem sido o caso do Xingu (Mendonça, 2005; Rech, 2008), do Rio
Negro (Souza, Cavalcante & Brandão, 2002) e da área Yanomami (Bissera, 2006).

Nessas regiões, as equipes de saúde não estão continuamente em todas as aldeias,

e o AIS tem uma função importante como intérprete e executor de serviços amplia-

dos, realizando tarefas específicas como atendimento às doenças mais frequentes
e administração de primeiros socorros. Porém, nos contextos em que o grupo está

em contato regular com os não indígenas e em maior dependência do mercado

capitalista, as atribuições do AIS tendem a ser mal definidas, resultando em ambi—
guidades que tornam esse papel frustrante para todos os atores envolvidos.

No caso de Santa Catarina (Langdon et al., 2006), a análise de urna car—

tilha e a pesquisa demonstraram que as atividades delegadas aos AISs são amplas
e pouco precisas, causando insegurança nos agentes. Segundo os olhares oficiais,

elas se agrupam em quatro funções gerais: 1) visitas domiciliares; 2) educação e
orientação sobre cuidados de saúde e informações sobre o sistema de saúde e seu
funcionamento, incluindo os programas especiais; 3) preenchimento de Vários

formulários, tais como a ficha de visitas com assinatura de membro da família, os
relatórios mensais de suas atividades e outros solicitados pela equipe; e 4) partici—

pação nas atividades de controle social.

Acompanhando os agentes e em diálogo com eles, verificou-se que essas
funções frequentemente foram focos de tensão e frustração (Langdon et al., 2006).
A lógica das visitas domiciliares se confrontou com a lógica social e política das
comunidades, causando mal-entendidos e o não cumprimento do objetivo formal
da Visita, ou seja: o AIS passava nas casas para conseguir a assinatura do chefe da
família, sem realizar a entrevista completa exigida pelo serviço. Observou—se que

essas comunidades são organizadas por meio de redes de parentesco e práticas

sociais que, de fato, mantinham as pessoas a par dos acontecimentos, tornando
difícil para o AIS entender a razão da Visita como recurso de obtenção de informa-
ções sobre a saúde da família, já que ele era integrante dessa rede de comunicação.
Segundo Cristina Silva (2010), as ricas informações sobre saúde que aparecem na

interação comunicativa que faz parte das visitas familiares são ignoradas quando
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reduzidas à produção de relatórios pelos AISs. Além disso, como demonstrado em

outras pesquisas (Garnelo, 2003 ; Wawzyniak, 2008), se por um lado as redes sociais

indígenas locais implicam sociabilidade, parentesco e relações políticas, por outro

o cumprimento das funções e tarefas, como a Visita a todas as casas, exige que o

AIS opere independenternente desses processos locais.

Os dados demonstram que o AIS é membro de uma equipe hierarquizada

segundo conhecimentos e funções, em que os cuidados de atenção primária são

delegados ao auxiliar ou técnico de enfermagem e não aos agentes. Na TI Xapecó, por

exemplo, os AISs que haviam sido treinados pela Pastoral da Criança para algumas

práticas de atenção básica reclamaram que essas tarefas foram proibidas, pois eram

de responsabilidade do auxiliar de enfermagem. Da mesma forma, o acompanha—

mento do crescimento das crianças foi retirado de sua responsabilidade, tornando

a função do AIS restrita à distribuição de medicamentos e de avisos relacionados a

ações e serviços de saúde, como dia de vacinação, de exame ou de consulta espe-

cializada (Dias—Scopel, 2005; Langdon et al., 2006; Dias—Scopel, Langdon & Scopel,

2007; Marinho & Ott, 2007; Novo, 20108, 2010b; Wawzyniak, 2008).

Entretanto, é importante reconhecer a centralidade que o AIS pode assu-

mir ao acompanhar os tratamentos de doenças crônicas e infectocontagiosas de

longa duração. Esse foi o caso observado em uma pesquisa realizada entre os anos

de 2005 e 2007 em Autazes (AM) na população Mura. A participação dos agentes

revelou—se fundamental para o tratamento de alguns casos de tuberculose e hanse—

níase, especialmente naqueles em que a família, entre outros fatores, não dispunha

de recursos financeiros ou de tempo para deslocar—se até a cidade em busca do

medicamento (Scopel, 2007).

De maneira geral, as pesquisas mostram que as atribuições dos AISs são

marcadas por relação hierárquica entre os profissionais da EMSI e reduzidas à

negociação e intermediação corn a população indígena (Dias—Scopel, 2005 ; Langdon

et al., 2006, Silva, 2010; Wawzyniak, 2008). Como será analisado adiante, os AISs

frequentemente percebem que são alvos de preconceitos e que seu trabalho não

recebe o reconhecimento dos membros das EMSIs nem dos profissionais nos ser—

viços da rede de referência do SUS, em que eles muitas vezes servem de acompa—

nhantes de pessoas doentes de suas comunidades. Certamente, um fator que

contribui para tal situação, além da natureza hierárquica implícita nos serviços

médicos, e a falta de cursos de capacitação dos AISs. Também se retornará a este

assunto.

Se, por um lado, os AISs declaram que suas relações com a equipe não

são boas, por outro, eles sentem que sua função é mal—entendida pela comunidade.

Durante a pesquisa em 2004 (Langdon et al., 2006), os agentes Xokleng e Kaingáng

relataram que ocupavam posições marcadas por demandas contraditórias, pois

as famílias esperavam que cumprissem atividades dos médicos (“Elas acham que
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devemos ser médicos”, segundo o depoimento de uma AIS na TI Xapecó) (Langdon

et al., 2006: 2.641), entretanto 8 orientação da equipe era para não realizarem

atividades básicas de atenção primária, tais como medir febre e pressão arterial,

recomendar e fornecer medicamentos e aplicar injeções — essas seriam tarefas dos

auxiliares e outros membros da equipe. Vianna e Ott (2007) também relatam um

caso em que o agente enfrentava demandas da comunidade que não fazem parte
das atribuições do cargo.

Os AISS, na perspectiva da população indígena, são incorporados como
agentes que representam 8 prática biomédica, decorrente do fato que eles emergem

no contexto da interação inter e intraétnica como atores que detêm um conhecimento
específico e são capazes de garantir o acesso aos recursos materiais e simbólicos

ofertados pelos serviços de saúde, tais como medicamentos, por exemplo (Erthal,

2003; Garnelo, 2003; Silva, 2007; Silva, 2010).

Além das atividades nos serviços de saúde propriamente ditos, os AISS

Vêm sendo selecionados como conselheiros de saúde nos níveis local e distrital. Por

exemplo: 19% dos agentes do DSEI Xingu foram conselheiros de saúde em 2007

(Rech, 2008). A emergência dos AISS como figuras políticas centrais em determi-

nados espaços de atuação política de certa forma é reflexo do acesso privilegiado,

ainda que não de maneira autônoma, aos saberes e práticas biomédicos (Silva, 2007;

Novo, 20108, 2010b). Silva relata que os AISS Atikum (PE) têm participação ativa

como conselheiros locais de saúde, destacando pontos que dificultam a execução

das ações os fatores restritos aos serviços de saúde, tais como “falta de medica—

mento, maior regulação dos transportes locados, entre outros serviços de respon—

sabilidade do DSEI—PE" (Silva, 2007: 47). No outro extremo, no âmbito do DSEI

Interior Sul e de seu Conselho Distrital, AISS foram conselheiros, porém em alguns

casos observou—se uma situação ambígua, pois ao atuarem no Conselho como

representantes dos usuários (e, portanto, vocalizadores das demandas comunitárias),

suas intervenções podiam ser vigiadas (e cobradas) pelas instituições empregado—
ras (Langdon & Diehl, 2007).

Relacionamento com os Membros das Equipes de Saúde

Como visto, as relações com os membros da EMSI, frequentemente, não
são positivas ou construídas em diálogo. Em parte, os profissionais não estão sempre
livres dos preconceitos que marcam as relações interétnicas vigentes entre indígenas
e não indígenas e, como já mencionado, outros fatores que impedem uma relação
dialógica são 8 organização hierárquica que permeia a profissão médica e a alta
rotatividade dos membros da EMSI. Em Santa Catarina (Langdon et al., 2006, 2.642),

os AISS com mais tempo de serviço referiram—se & uma relação melhor no passado:
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“Hoje 8 equipe nem sabe quem é AIS”. Houve avaliação por parte dos AISS sobre

8 falta de habilidade dos outros profissionais para atuar no contexto indígena: “não

sabe lidar com o índio, não conhece a nossa realidade” (Langdon et al., 2006: 2.642).

Os agentes distinguiam entre os profissionais da saúde aqueles que, segundo sua

percepção, estão ao lado dos indígenas e os que demonstram preconceito. Por

exemplo, os AISS da TI Xapecó lembravam—se de um enfermeiro que, aos seus

olhos, demonstrou uma atitude de preconceito quando argumentou contra o uso

do fogo de chão nas casas indígenas. Interpretando isso como uma acusação de que

eles eram sujos, uma agente comentou: “O índio não é sujo; todos nós têm roupa

limpa no varal" (Langdon et al., 2006: 2.642).

Esta última afirmação não trata de um caso isolado, mas de fato da ideologia

higienista e campanhista implícita na formação da Funasa (Teixeira, 2008). Talvez

a situação mais extrema tenha sido 8 de desnutrição entre os Guarani Kaiowá no

Mato Grosso do Sul. Em uma reunião em 2004 sobre desnutrição nesse grupo, a

primeira autora deste capítulo assistiu 8 uma palestra da nutricionista do polo—base

da Funasa, que publicamente declarou que as mães indígenas contribuem para a

alta taxa de desnutrição por não cuidarem de seus filhos adequadamente, Citando

como fatores causais & comida inconsistente, os horários errados de dar alimenta—

ção e a falta de preocupação por parte das mães. João Wawzyniak (2008) destaca

que as equipes que visitam as comunidades ribeirinhas e indígenas no rio Tapajós

expressam 8 moralidade da biomedicina, definindo sua tarefa como 8 de transfor—

mar os hábitos da comunidade, eliminando os tabus e superstições que resultam

em problemas de higiene e nutrição.

A organização hierárquica das equipes repercute nos procedimentos

burocráticos exigidos aos AISS, tornando a relação entre eles e 8 EMSI ainda mais

formal e assimétrica. Em várias pesquisas cita—se o preenchimento de numerosos

formulários como um fator que burocratiza o trabalho e tende a servir muito mais

como um exercício de controle e fiscalização, substituindo o acompanhamento e

a supervisão previstos (Erthal, 2003; Langdon et al., 2006; Marinho & Ott, 2007;

Silva, 2010; Vianna & Ott, 2007; Wawzyniak, 2008). Nas interações observadas

em Santa Catarina entre um profissional da EMSI e os agentes, o preenchimento

das planilhas ocupou o tempo da reunião, sobrando pouco — ou nenhum — para que

efetivamente se discutissern os problemas enfrentados pelos agentes no seu dia

8 dia. Os AISS manifestaram frustração com o número elevado de formulários a

serem preenchidos sem entenderem o objetivo de tais documentos. As agentes da

TI Ibirama—Laklãnõ reclamaram que os outros membros da EMSI não as escutavam

e assim não conheciam os problemas: “Todos têm que preencher os relatórios cada

mês, e os profissionais não leem".11 Cristina Silva (2010) informa que a produção

de formulários, que não são lidos nem discutidos, serve para reforçar 8 lógica hie—

rárquica da organização das EMSIs entre os Munduruku do Pará.
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Durante as reuniões entre os AISS e os coordenadores das EMSIS (que as

autoras acompanharam), Visando 8 concluir as planilhas mensais de atividades e

controle epidemiológico, ficou evidente um clima de tensão entre os primeiros e a
coordenação, que inquiria sobre a qualidade e a fidedignidade dos dados presentes
nos documentos. Por exemplo, no posto de saúde de uma das aldeias da TI Xapecó,
os AISS ficaram sentados em um círculo, ao redor de uma grande mesa retangular
onde estavam acomodados os coordenadores da ESF (gerido pela prefeitura de um
dos municípios). Eles eram Chamados individualmente à mesa, na frente de todos,
para mostrarem suas planilhas, que eram então checadas pelos coordenadores.

Quando mal preenchidas, eram alvo de críticas públicas dos coordenadores, ou

seja, gerava uma situação extremamente constrangedora para os agentes indíge-
nas. Ademais, não havia por parte da coordenação qualquer iniciativa em explicar
8 importância ou a utilidade dos formulários.

As Várias pesquisas indicam que a relação entre os profissionais indígenas
e não indígenas da EMSI está marcada por ambiguidades que emergem da tensão
entre um processo de trabalho hierárquico, definido por atividades burocráticas,
e 8 dificuldade de compreensão e articulação entre maneiras diversas de tratar
as questões relativas ao corpo, 80 saudável, 80 que é doença, 80 puro/impuro, ao
infortúnio, às dietas alimentares, às prescrições de hábitos etc.12

Além dessas ambiguidades e tensões, é importante ressaltar que desde
a implantação dos DSEIs um processo contínuo de formação e capacitação não
tem sido efetivado, e 8 falta ou descontinuidade desses cursos em quase todos os

distritos vem contribuindo também de modo negativo para o reconhecimento e a
definição do papel do AIS. Por um lado, a falta ou escassez de cursos de capacitação
para os agentes contribui para que os não indígenas das EMSIS avaliem os AISS
como técnicos desqualificados (Marinho & Ott, 2007; Novo, 2009); por outro, os
AISS reclamam que não têm palestras e cursos contínuos para ajudar 8 melhorar o
atendimento dos problemas de saúde (Langdon et al., 2006). Assim, é a legitimidade

ante a população indígena e os membros não indígenas das EMSIs que tem sido um
ponto relevante nas expectativas de todos os atores envolvidos na atenção à saúde,
e os cursos de capacitação teriam uma contribuição importante para o subsistema.

Formação e Capacitação

A implantação dos DSEIs e o aumento significativo de recursos finan-
ceiros para 8 saúde indígena possibilitaram uma política efetiva de contratação
e incorporação do AIS na EMSI em nível nacional. Como parte dessa nova reali—
dade, o processo de capacitação e supervisão dos agentes se torna mais centra—
lizado e burocrático, dependendo do Desai/Funasa em Brasília para sua definição,
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financiamento e cronograma, cabendo aos distritos programar e executar os

cursos. Se o aumento de contratações dos AISs significa um ponto positivo nos

esforços da institucionalização de serviços diferenciados, & formação e & capaci-

tação são, talvez, os aspectos mais fracos desses esforços. Apesar de 8 capacita—

ção fazer parte da PNASPI desde 8 criação dos DSEIS, em 1999, as pesquisas

revisadas mostram grandes lacunas na sua regularidade e continuidade e indicam

que a supervisão do trabalho do AIS não ocorre como parte do processo pedagó-

gico de ensino em serviço.

Rosângela Bissera (2006) relata uma interrupção na formação e participa—

ção dos índios como microscopistas e AISS quando houve em 2004 a troca da ONG

indígena Urihi-Saúde Yanomami pela Fundação Universidade de Brasília no convênio

com 8 Funasa. Quando a ONG Urihi—Saúde Yanomami assumiu o convênio com a

Funasa em 1999, a malária foi identificada como o problema mais crítico de saúde

nesse grupo. A ONG priorizou 8 formação de microscopistas indígenas como parte

de um programa de treinamento dos AISS. Estes foram formados em sua própria

língua (Yanomae, Yanomami e Sanumá) e se submeteram 8 um exame oficial na

Secretaria de Saúde do Estado de Roraima, possibilitando a ampliação do combate

à doença e sua redução entre os Yanomami. Junto com os agentes, que serviram

primariamente corno tradutores, eles foram vistos como importantes na interação

com os membros não indígenas das equipes e com os Yanomami, especialmente

corno facilitadores dos serviços da EMSI (Bissera, 2006). Porém, com o fim do

convênio com & ONG Uruhi em 2004, os microscopistas não foram mais contrata—

dos, não havendo continuidade da participação dos índios no combate à malária,

tampouco dos processos de capacitação.13 A capacitação dos AISS foi retomada em

2005, tratando de tópicos como o conhecimento e funcionamento do corpo, noções

de doença e contaminação, dentre outros, que, ignorando as formações anteriores,

acabaram repetindo conhecimentos já dominados por alguns agentes.

Esron Rocha (2007) relata situação semelhante de repetição de conteúdos

nos cursos de formação e capacitação para os AISS Baniwa e da insatisfação que essa

situação gerou entre os indígenas. Após a implantação do DSEI Rio Negro em 2000,

os cursos ofertados nos moldes preconizados pela Funasa, em módulos temáticos

com períodos de concentração e dispersão, ignoraram as experiências de formação e

capacitação realizadas anteriormente, ainda que os conteúdos fossem semelhantes.

Segundo os dados coletados por Esron Rocha, desde 1990 até o ano 2000 foram

realizados oito cursos de formação e capacitação por diferentes instituições, entre

elas, Foirn, Centro de Saúde Escola Dom Walter Ivan da Diocese de São Gabriel da

Cachoeira, Organização Indígena da Bacia do Içana (IBI), Rasi Universidade Federal

do Amazonas e Coiab (Rocha, 2007). Após 8 distritalização, somente quatro cursos

foram ofertados pela Funasa em convênios com 8 Foirn e com o Centro de Saúde

Escola Dom Walter Ivan. Segundo Rocha (2007: 95), por meio de uma análise crítica
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dos avanços e limites nas propostas de formação realizadas até 2006, é possível
destacar “8 falta de um projeto pedagógico, o tecnicismo dos conteúdos, o reinício
eterno das iniciativas dos cursos e 8 dificuldade em contemplar 8 especificidade
da questão indígena”.

No caso de Santa Catarina, o DSEI Interior Sul inicialmente promoveu dois
cursos introdutórios, um em 2001 (direcionado & AIS e auxiliar de enfermagem) e
outro em 2002 (somente para AIS do polo-base de Chapecó). Entre os 21 agentes
que atuavam na TI Xapecó durante 8 pesquisa (Langdon et al., 2006), nove deles
haviam participado dos cursos, e somente dois fizeram ambos. Na TI Ibirama—Lak—
lãnõ, dos sete agentes que trabalhavam de fevereiro 8 outubro de 2004, três haviam
cursado 8 capacitação de 2001. Em 2006, usando 8 proposta do Desai/Funasa de
cursos no formato dos seis módulos, foram realizados dois deles no oeste de Santa
Catarina. N8 pesquisa de 2004, os AISS que participaram das capacitações não refe—
riram espontaneamente tais cursos, sendo que disseram não se lembrar daqueles
feitos em 2001 e 2002. Porém, esses e outros agentes citaram capacitações que
trataram do uso de plantas medicinais, do preparo e uso da multimistura e da visita
domiciliar, oferecidas de maneira esporádica pela Pastoral da Criança e também
pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e da Família do Governo de
Santa Catarina. Os agentes recém—contratados afirmaram que não receberam um
curso de capacitação no momento de iniciar suas atividades, tendo tido apenas
orientações quanto a um conjunto de atividades e uma breve explicação sobre 8
visita domiciliar. Diante da falta de capacitação contínua, o aprendizado dos novos
AISS sobre o preenchimento dos numerosos formulários se dava com 8 ajuda dos
colegas mais antigos ou eventualmente nas reuniões com 8 enfermeira da EMSI.

Marina Novo (20108) também descreve 8 articulação, 8 comunicação e 8
troca de experiências entre os próprios AISS como forma de aprendizado, inclusive
como fonte de estímulo para ingresso de outros indígenas nessa atividade. A autora
revela que entre os agentes do Parque Indígena do Xingu (PIX) há uma valorização
dessa forma de aprendizado, pois é marcado pelo conhecimento adquirido na prá-
tica, “o único jeito de aprender” (Novo, 20108: 1 36). A valorização e o privilégio do
aprendizado em serviço demostrado pelos AISS podem ser vistos como contrabalanço
das características técnicas e qualidade dos poucos cursos de capacitação realizados.

A demanda por cursos de formação e palestras sobre temas específicos foi
uma constante observada entre os Xokleng e Kaingáng de Santa Catarina. A ausên—
cia de cursos era indicada como motivo de insegurança no exercer cotidiano de suas
práticas de atenção à saúde, assim como fonte de descrédito na eficácia de suas
atividades e conselhos diante da população por eles atendida. Essa realidade esti—
mulou Vários AISS de ambas as TIs & realizarem cursos de técnico ou auxiliar de
enfermagem por esforço próprio ou 8 terminarem o ensino médio com intenções
de realizar tal curso. Ainda em Santa Catarina, por meio de uma solicitação de
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lideranças Kaingáng da TI Xapecó à Universidade Federal de Santa Catarina, foi

criado o Projeto Pioneiro em 2001, que formou auxiliares e técnicos de enfermagem,

muitos deles atuando em suas aldeias (Follrnann, 201 1). O mesmo movimento por

melhores qualificações por meio de cursos profissionalizantes, como de técnico ou

auxiliar de enfermagem, por exemplo, foi destacado por Georgia da Silva (2007)

entre os Atikum. Da mesma forma, entre os Munduruku, o cargo de AIS é aparen-

temente visto como o início da carreira para jovens procurando posições mais

profissionalizantes e técnicas (Silva, 2010). A iniciativa dos AISS em buscar sua

profissionalização fora das TIs evidencia por si 8 necessidade do investimento na

sua formação e, mais especificamente, evoca 8 reivindicação da certificação de nível

técnico e do reconhecimento de sua profissão.

Como parte da centralização da Funasa, em 2005 os cursos desenhados

pelos seus funcionários de Brasília foram oficialmente lançados no formato de seis

módulos, intitulados Educação Profissional Básica para Agentes Indígenas de Saúde

(Brasil, 2005), que trazem prioritariamente assuntos biomédicos e formação técnica.

O primeiro módulo é uma introdução geral, e os restantes tratam da promoção à

saúde e prevenção de parasitoses intestinais e doenças de pele; saúde do adulto e

atenção às urgências; prevenção de doenças endêmicas; saúde da mulher, da criança

e saúde bucal; e prevenção de DST/Aids.

A proposta de formação da Funasa por meio dos seis módulos mantém 8

perspectiva biomédica, sem considerar as diferenças culturais, as especificidades

epidemiológicas e 8 escolarização dos AISS a serem formados, bem como as dificul—

dades que cada DSEI enfrenta (que envolvem questões organizacionais, financeiras

e de gestão, entre outras) de programar e executar tais módulos. O curso completo

foi organizado para durar três anos, dividido em 12 etapas — sendo necessários,

portanto, 258 módulos para os 34 DSEIs. Analisando os módulos já ofertados,

Reggio, Pinto e Morais (2009: 144) relatam que

em 2007, para o total de 3.833 agentes indígenas de saúde em curso de formação,

foram concluídos 104 módulos, 40,3% do total de 258 módulos programados.

Foram realizadas 233 etapas do curso (sendo 129 concentrações e 104 dispersões),

ou seja, 45,1 5% de 516 no total. Em 25 módulos foi realizada somente a etapa de

concentração e em 1 1 DSEI foi realizado apenas o módulo introdutório ou nenhum,

ou seja, 32,35% dos 34 DSEI, ou 25,58% dos 43 cursos previstos. A maioria dos

DSEI tem encontrado dificuldades para 8 realização dos módulos, principalmente

as etapas de dispersão, que exigem 8 permanência dos instrutores/supervisores

pedagogicamente capacitados e o funcionamento regular dos serviços, haja Vista a

realização de 1 29 concentrações e apenas 104 dispersões em todos os DSEI com o

curso de formação. O curso de formação foi concluído oficialmente no DSEI Ceará,

no segundo semestre de 2006, com uma turma de 14 AISS, e no DSEI Leste de

Roraima, com 8 certificação de 372 AISS em abril de 2007.
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Esses dados, além de registrarem 8 ausência e 8 descontinuidade de cursos
de formação para agentes indígenas, não permitem concluir se os AISS que fizeram
os poucos cursos oferecidos permanecem no trabalho, visto 8 problemática trazida
pela alta rotatividade, como já discutido aqui.

Algumas Conclusões

A PNASPI destaca a formação dos AISS como ponto central para promover
uma atenção diferenciada, concebendo—o como elo entre os saberes tradicionais e
biomédicos (Brasil, 20028). É importante ressaltar que 8 definição das atividades
e responsabilidades e 8 formação do AIS, entretanto, antecedem 8 implantação dos
DSEIS em localidades específicas e estavam voltadas para 8 resolução de proble—
mas também particulares (Xingu, Yanomami e Alto Rio Negro, por exemplo). Essas
primeiras iniciativas buscaram, por meio de um processo pedagógico adequado,
capacitar os indígenas para atividades em saúde levando em conta as especificidades
epidemiológicas e culturais.

A partir do subsistema, em 1999, os AISS foram formalmente incorporados
ao modelo de atenção, tendo 8 Funasa, em âmbito nacional, 8 responsabilidade de
centralizar todo o processo de formação e capacitação. Essa centralização trouxe
consequências nem sempre positivas, incluindo 8 desconsideração aos cursos
anteriormente realizados, 8 proposição de módulos que predefinem os problemas
de saúde e são pautados pela agenda dos grandes programas definidos pelo Minis-
tério da Saúde e as estratégias pedagógicas guiadas pelos modelos ocidentais de
ensinoaprendizagem.14

Após 8 implantação dos DSEIS e apesar da proposta político-sanitária
acerca da concepção do papel do AIS, é possível destacar que sua função como
mediador é marcado por conflitos e ambiguidades. A incorporação dos agentes
indígenas na atenção primária é caracterizada principalmente pela possibilidade de
acesso e distribuição de medicamentos e pela função de comunicação com 8 comu-
nidade. Apesar de ser definido como um representante da comunidade que participa
nos serviços e nas atividades de controle social, eles, como membros contratados
da equipe, percebem que 8 Funasa é seu patrão e que são representantes de uma
prática biomédica, criando uma situação de conflito de atuação. Para 8 comunidade,
o AIS é um representante do serviço biomédico, e para os demais profissionais da
EMSI, ele tornou—se um membro com atividades voltadas para o preenchimento de
planilhas, 8 distribuição de medicamentos receitados e 8 comunicação de questões
relativas aos serviços de saúde. Tais atribuições, como representante e assistente
da equipe médica, contribuem para 8 ambiguidade do papel do agente indígena
ante as demandas políticas que fazem parte da mediação entre saberes e processos
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decisórios. A medida que 8 falta de comunicação entre os AISS e o resto da equipe

aumenta, essas ambivalências e conflitos aparecem com mais força.

Na rotina de trabalho, levando-se em conta 8 dinâmica hierárquica das

relações entre os profissionais da EMSI, 8 alta rotatividade e 8 descontinuidade

dos cursos de capacitação, o AIS é indicado como o membro mais despreparado

tecnicamente para atuar juntamente com os demais profissionais, que, por sua

vez, também reclamam de falta de capacitação para atuar em populações indíge-

nas. Notamos ainda uma tensão entre 8 demanda da seleção dos AISS segundo os

critérios da comunidade e os critérios técnicos exigidos pelo gestor.

' Entende—se que não há uma discussão nem definição clara do conceito de

atenção diferenciada. Nos documentos oficiais, atenção diferenciada e apresentada

ambiguamente, por meio das noções de articulação, integração e incorporação das

práticas tradicionais. As noções de integração e incorporação submetem as prá-

ticas tradicionais à determinação de eficácia medida pela epistemologia médica,

implicando uma fragmentação instrumental dos sistemas indígenas de saúde,

selecionando somente aquelas práticas comprovadas pelos parâmetros científicos.

Também se torna evidente que o processo de trabalho segue estruturado

segundo 8 lógica da organização de serviços de saúde pautados pelo modo capitalista

de produção, pela racionalidade burocrática, pela hegemonia do saber biomédico e

pela hierarquia de cargos legitimados por um sistema e treinamento formal. Nesse

contexto, o AIS ocupa uma posição subalterna.

Corno solução para 8 posição subalterna e para 8 falta do reconhecimento

da categoria agente indígena de saúde, Garnelo e colaboradores (2009) e Pontes,

Stauffer e Garnelo (2012)15 relatam experiência de implantação de um curso de

formação de AIS no Alto Rio Negro, como resultado da mobilização inicial da arti-

culação entre lideranças indígenas e agentes. Diversas instituições estavam envol—

vidas nesse curso de formação com caráter técnico e profissionalizante, que se

propõe também elevar a escolaridade formal dos alunos durante esse processo.

A proposta do curso era formar e certificar 250 indígenas como agentes comuni—

tários, categoria reconhecida pelo Ministério do Trabalho. Outra solução que

observamos é 8 formação em técnico de enfermagem, como nos contextos do

Parque Indígena do Xingu e em Santa Catarina entre os Xokleng e Kaingáng, com

8 diferença de que no primeiro caso 8 formação foi proposta pela conveniada com

8 Funasa e, no segundo, vários AISS buscaram 8 formação por sua própria conta.

E nesse contexto, somado às reivindicações do movimento indígena e

das conferências nacionais de saúde indígena, que emerge 8 discussão sobre 8

profissionalização dos AISS e agentes indígenas de saneamento (Aisan), que foram

incluídos em janeiro de 2010 como categorias profissionais na família de Agentes

Comunitários de Saúde e Afins da Classificação Brasileira de Ocupação do Ministério

do Trabalho e Emprego (Brasil, 20108). Em que pesem as diretrizes apresentadas
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na PNASPI (Brasil, 20028), até o momento o reconhecimento dos AISS e Aisan como

profissionais da saúde, no que se refere tanto à formação/capacitação quanto ao

vínculo e aos seus papéis, ainda está sem resolução na prática, um desafio 8 ser

superado pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) (Brasil, 2010b), que

assume toda 8 responsabilidade anteriormente atribuída à Funasa.16

Positivamente, podemos afirmar que 8 Funasa se dedicou à contratação

de agentes indígenas em número maior 8 cada ano. O aumento de contratados

corno AIS deve ser visto como importante no processo da implantação do subsis—

tema. O AIS faz parte da reivindicação central das organizações indígenas na cons—

tituição d8 PNASPI para maior participação nos serviços de saúde, sendo também

um importante recurso de renda e prestígio nos processos sociais e políticos comu-

nitários. Aliás, como destacado neste capítulo, em muitas situações o AIS é o único

profissional da EMSI presente na aldeia.

Notas

 

1 Versão no formato de artigo foi publicada por Eliana Elisabeth Diehl, Esther Jean Langdon e

Raquel Paiva Dias—Scopel (2012).

2 Cada distrito deve contar nas terras indígenas com uma rede de serviços para a atenção

primária, e o acesso às estruturas assistenciais de média e alta complexidades, localizadas

fora dos territórios indígenas, deve se dar idealmente de forma articulada e pactuada com os

gestores municipais e estaduais.

3 As pesquisas em Santa Catarina cumpriram todas as exigências ético-legais, recebendo pare-

ceres favoráveis do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal

de Santa Catarina (UFSC) e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), além das

autorizações para ingresso em terra indígena, expedidas pela Fundação Nacional do Índio.

4 Antes de 201 1, o gestor da saúde indígena era 8 Fundação Nacional de Saúde (Funasa); a partir

de então está sob a responsabilidade da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai).

5 O PSF foi reorientado como Estratégia Saúde da Família (ESF). Neste capítulo, utilizaremos 8

designação ESF.

5 Essa lei foi revogada em 2006 pela lei n. 11.350/2006, que trata das atividades dos ACS

e dos agentes de combate às endemias. O reconhecimento como profissional da saúde é

mantido, sendo submetido ao regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho. Dispo-

nível em: <http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jorn81= 1 &pagin8= 1 &-

d8t8=06/10/2006>. Acesso em: 23 jul. 2014.

Reconhecemos que os missionários e suas organizações têm desempenhado um papel impor-

tante na provisão de serviços de saúde antes da criação dos DSEIs. Esther Jean Langdon e

Eliana E. Diehl serviram de assessores de projetos envolvendo o Cimi e a Comissão Pró—Indio
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(CPI), alguns com estratégias pedagógicas inovadoras. A partir de 1978, o Cirni organizou uma

série de encontros de saúde, que incluíram o tema do AIS e suas atribuições com o objetivo
de orientar as ações em saúde (Araújo, 2006).

Preparado à base de cereais, folhas, sementes e casca de ovo, destinado à complementação
alimentar, principalmente de desnutridos.

A Cosai remunerou os AISS em pequena escala, mas essa responsabilidade passou para o
Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde do Ministério da Saúde (Confalonieri
& Verani, 1993).

A terra indígena Xapecó está localizada no território de dois municípios no oeste do estado de
Santa Catarina.

De modo semelhante, Ferraz e Aerts (2005), em seu estudo sobre os ACSs de Porto Alegre
(RS), observaram que as atividades administrativas obrigatórias desses agentes, como orga—
nizar pastas e prontuários e preencher as fichas do Sistema de Informação de Atenção Básica
(Siab), eram consideradas por eles desagradáveis.

De modo semelhante, Víctora, Knauth e Oliveira (2008) indicam que a ambiguidade do papel
do ACS, em um estudo de caso em Porto Alegre (RS), expressa—se também por meio da relação
hierárquica na equipe de saúde e é relativa à distância social, cultural e econômica que cerca
o ACS e os demais membros dessa equipe.

Uma consequência foi 8 volta da alta incidência de malária na região.

Para uma comparação entre os AISs mais antigos que trabalharam como ACSs antes do Subsis—
tema de Saúde Indígena e os AISS das EMSIs, ver Silva (2010), que revela outras consequências
negativas do processo de centralização.

Ver também Santos e Daniel (2012).

Ver Santos e Daniel (2012) e Pontes, Stauffer e Garnelo (2012) para discussões mais recentes
sobre 8 questão de formação.
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