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Aconteceu no dia 04 de outubro de 

2010, no Instituto de Saúde em São 

Paulo, uma oficina de trabalho que 

reuniu 15 membros da IBFAN Brasil,  

representantes da OPAS e da 

FUNASA de Dourados (MT),  Alto 

Solimões (AM) e Brasília (DF). A 

IBFAN, como parceira da OPAS 

para o desenvolvimento do Projeto 

Conjunto  de Segurança Alimentar 

e Nutrição dos Povos Indígenas, 

definiu reunir alguns de seus 

membros e outros representantes 

para a elaboração de um plano de 

fortalecimento das ações de 

aleitamento materno e 

alimentação complementar para 

os povos indígenas, das  aldeias 

Bororó e Jaguapirú, da região de 

Dourados (MS) e dos municípios de 

Tabatinga, São Paulo de Olivença e 

Benjamin Constant, na região do 

Alto Rio Solimões (AM). 

 

 

 

 

 

A agenda foi composta pela 

apresentação das linhas gerais do 

projeto, realizada pela Janine 

Coutinho (OPAS) e por um breve 

panorama, apresentado pelas 

representantes da FUNASA, Sheila 

G. do Prado e Francinara G. 

Medeiros, de Dourados e Solimões 

respectivamente, sobre a situação 

nutricional infantil e dos serviços de 

saúde destas regiões.  Além disso, 

Rosana De Divitiis (IBFAN) 



apresentou os resultados das 

oficinas para avaliação das 

práticas alimentares, realizadas 

com as mulheres, agentes 

indígenas e profissionais de saúde 

das Aldeias Bororó e Jaguapirú, em 

agosto.  

No segundo momento da reunião 

os participantes trabalharam em 

dois grupos para elaborarem 

propostas de ações de aleitamento 

e alimentação para crianças de 

até 2 anos para as duas 

localidades.   
 

De modo geral, as atividades pretendem: 

1. Conhecer a situação de 

alimentação das crianças 

indígenas menores de dois 

anos que vivem nas Aldeias 

Bororó e Jaguapirú na região 

de Dourados (MS) e nos 

municípios de Tabatinga, São 

Paulo de Olivença e 

Benjamim Constant no  Alto  

Rio Solimões (AM). 

2. Identificar as necessidades 

de capacitação dos 

profissionais de saúde que 

lidam com essas populações 

com relação ao apoio no 

aleitamento materno e 

alimentação complementar 

apropriada; 

3. Elaborar propostas de 

capacitação em manejo do 

aleitamento materno e 

alimentação complementar 

culturalmente apropriadas; 

4. Capacitar os agentes de 

saúde indígena e outros 

profissionais de saúde locais 

em manejo do aleitamento 

materno e alimentação 

complementar; 

5. Elaborar, em conjunto com 

os agentes de saúde 

indígena e outros profissionais 

de saúde, materiais 

educativos que possam 

apoiar as atividades de 

aconselhamento em 

aleitamento materno e 

alimentação complementar 

junto às mães e cuidadores 

de crianças menores de dois 

anos; 

6. Identificar e capacitar as 

lideranças e os cuidadores 

tradicionais inseridos  nessas  

comunidades para 

apoiarem as famílias de 

crianças pequenas para 

uma alimentação 

apropriada. 

7. Promover parcerias com o 

Centro de Referência em 

Assistência Social e com o 

Sistema de Ensino local, 

visando a contribuição 

desses segmentos para 

apoiarem atividades  

assistenciais e pedagógicas 

que contribuam para as 

ações de incentivo ao 

aleitamento materno e 

alimentação complementar 

saudável. 

 

 

 O Plano de fortalecimento de ações de aleitamento materno e alimentação 

complementar estão inseridos no escopo das agendas Institucionais das duas 

localidades do programa conjunto e estão previstas, tanto para Dourados 

quanto para o Alto Solimões,  as seguintes atividades: 

 



a) Oficinas em manejo clinico da amamentação 

b) Grupos focais sobre práticas alimentares com lideranças e cuidadores 

tradicionais indicados pela comunidade 

c) Grupos focais sobre práticas alimentares, com profissionais do Centro de 

Referência em Assistência Social – CRAS 

d) Oficinas sobre alimentação complementar saudável 

e) Elaboração de materiais didáticos 

f) Grupos focais sobre práticas alimentares com professores indígenas  

 

Principais encaminhamentos:  

1. Oficina de capacitação em manejo clinico da amamentação – está 

agendada para a semana de 29 de novembro de 03 de dezembro em 

Dourados um curso de atualização para profissionais e agentes de 

saúde das aldeias Bororó e Jaguapirú. 

2. Em janeiro de 2011 a IBFAN participará da Reunião para ouvir as 

demandas das lideranças indígenas dos municípios de São Paulo de 

Olivença, Benjamin Constant e Tabatinga, na região do Alto Solimões. 

 

Anexos:  

 
1. Lista de participantes: 

 

IBFAN Brasil 

 

1. Ana Julia Colameo 

2. Camila C. Correa 

3. Fabiana S. Muller 

4. Jeanine Maria Salve 

5. Kleyde Souza 

6. Marcela Bionti 

7. Maria Eunice Begot Dantas 

8. Maria Francisca S. Teles 

9. Maria Inês Couto Oliveira 

10. Maria Lucia F. Muhlbauer 

11. Marília A. O. Sírio 

12. Maristela De Marchi Benassi 

13. Neide Maria Silva Cruz 

14. Rosana De Divitiis 

15. Tereza S. Toma 

 

FUNASA 

 

1. Francinara G. Medeiros – Alto Solimões/AM 

2. Heneyda N. M. Rodrigues – Brasília/DF 

3. Sheila G. Prado – Dourados/MS 

 

OPAS 

1. Ana Paula Nascimento 

2. Janine Coutinho 

 



2. Pauta da reunião 

8:00 – Rosana De Divitiis – Boas vindas, objetivos da reunião e acordo de convivência  

 

8:15 – Apresentação dos participantes  

 

8:30 – Janine Coutinho (OPAS) – Apresentação das linhas gerais do projeto.  

 

9:00 – Sheila G. Prado (FUNASA/DOURADOS)  

 

 Panorama geral das aldeias.  

 Ações desenvolvidas e principais dificuldades  

 Sugestões para implementação das ações de incentivo ao aleitamento e 

introdução de novos alimentos.  

 

9:45 – Francinara G. Medeiros (FUNASA/SOLIMÕES)  

 

 Panorama geral das aldeias.  

 Ações desenvolvidas e principais dificuldades  

 Sugestões para implementação das ações de incentivo ao aleitamento e 

introdução de novos alimentos.  

 

10:30 – Intervalo  

 

10:45 – Rosana De Divitis (IBFAN) – Apresentação dos resultados das oficinas realizadas 

em Dourados  

 

11:15 – Duvidas/Discussão  

 

12:30 – Almoço  

 

13:30 – Trabalho em Grupos  

Elaboração do plano de fortalecimento das ações de aleitamento e alimentação 

complementar (metas, parcerias, metodologia, cronograma)  

 

Grupo 1 – Dourados  

Coordenação - Kleyde Ventura  

 

Grupo 2 – Alto Solimões  

Coordenação - Camila Correa  

 

15:30 – Intervalo  

 

15:45 – Apresentação dos trabalhos dos Grupos e validação dos planos de 

fortalecimento das ações.  

 

17:30 - Encerramento 

 


