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Apresentação 

No mês de Seternbro do ano de 1998 aconteceu em 
Benjamin Constant, o primeiro curso de Políticas de Saüde 
Indígena para Caciques do Povo Tikuna. Este relatório é um 
resun1o dos assuntos do curso. 

O curso foi organizado pela Organização de Saúde do 
Povo Tikuna do Alto Solimões, a CJSPTAS e pela Fundação 
t~acional de Saúde do An1azonas, que é a FNS. As aulas 
forarn dadas por professores do projeto RASI da 
Universidade do ~~~mazonas, com ajuda de tradutores Tikuna. 

As lideranças que participararn do curso, pedirarn que 
fosso feito um rcsun1o dos assuntos, pnra 8judar ntl 
discussão da Política de Sallde Indígena nas comunidades. 
No último dia· foi org.anizada uma reunião com todas as· 
turmas. onde foi apresentado o resultado do trabalho de 
cada classe. Nessa reunião os alunos forarTI dando opinião e 
decidindo corno os nssuntos do curso que iam ser colocados 
no relatório. Foi escolhida urna comissão de secretários para 
organizar a redação f1nal deste relatório. 

No final. o. curso fo1 ~v~liado. /\s lidor<.:lnças presentes 
consideratn o trabatho positivo, reivindicaram que outros 
cursos como esse fossetn feitos e se continuasse este tipo 
de lr abalho. 
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O que é Saúde? 

É estar forte, bem alimentado, ter 1nuita roça, muito peixe, 
trabalhar, aproveitar a vida, brincar, evitar as doenças, ter 
lirnpeza, ter água de boa qualidade, aprender e ter 
conhecimento das coisas, evitar fofoca, viver bem na 
comunidade e ter união. 

O que a pessoa deve fazer para ter Saúde? 

Evitar os vícios, bebida alcóolica e tabaco; 

- Saber se comunicar ter comida e água limpa; 

Tomar banho; 

Ter roupa limpa; 

- Ter fossa e privada; 

- Escovar os dentes~ 

Cortar as unhas· , 

- Conscientizar a comunidade para ·evitar doenças e 
tomar vacina; 

- Preservar a natureza; 

- Fazer a lirnpeza das vasilhas; 

- Fazer espot1es só no Sábado, Don1ingo e feriados. 



O que a Comunid;tde deve fazer para melhorar a 
saúde? 

- A comunidade tem que se unir e fazer o trabalho 
conjunto com o Agente, cacique, professor e os velhos 
que conhecem medicina tradicional. 

- Fazer reunião e discutir a n1elhoria da saúde. 

- Fazer limpeza da comunidade e cuidar da natureza. 

- Tem que se organizar para conseguir treinamento para 
os Agentes e Caciques, conseguir combustível, remédio 
e transporte para os doentes. 

- Fazer projetos de se1úue pard con~eguir recursos para o 
trabalho de saúde e para cuidar da natureza. 

- Dar apoio ao trabalho dos Agentes de Saúde e lutar pelo 
reconhecirnento da categoria de Agentes Indígenas de 
Sallde no Congresso Nacional, em Brasília. 

- Lutar para continuar os cursos de cacique para entender 
1nelhor a sal1ue. 

- Apoiar o Age'nte de Saúde dando urn pouco de farinha e 
peixe quando a família do Agente precisar. 



O que o Agente ~ndigena de Saúde deve fazer para 
me~horar a saúdle dia Comurrnõdadle? 

- T en1 que ter curso para aprender o serviço e saber se . 
comunicar. 

- Trabalhar em parceria com o professor, cacique e 
pessoas que conheçam remédios tradicionais. 

Receber pagamento e ter boa vontade para fazer o 
serviço. 

Fazer reunião e orientar as pessoas da comunidade 
para evitar doenças, cuidar da saúde e tomar vacinas. 

- Visitar as famílias. 

- Tratar os doentes. 

- Tr a L: e r e t:IJ(;dlllinlléu os doentes JJéU a o hospital para 
fazer consulta e exarnes quando for preciso. 

Tem que dar bom exemplo para a comunidade, não 
pode vender cachaça, não pode vender remédio nem 
trocar por cachaça. 

. . 
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Obrigações das Instituições de Saúde que , 
trabaU1am r~a Area Tikuna: 

Obrigações da fundação Nacional de Saúde (FNS): 
fazer vacina nas comunidades, cuidar da malária, treinar os 
Agentes de Saúde e acotnpanhar o trabalho deles na 
comunidade, comprar o remédio para o Agente atender os 
doentes e fazer Saneamento Básico. 

Obrigações dia FUNAI: fazer atendimento médico e bucal 
nas comunidades, cuidar da Casa do Índio, comprar 
remédios para os doentes atendidos pelos médicos, fazer 
exames de laboratório quando precisar, pagar passagem 
para as pessoas fazerem tratamento na cidade e ir buscar 
os doentes da comunidade e levar para o hospital quando 
for caso de urgência. 

A FUNAI também tem obrigação de comprar óculos, 
muletas, cadeiras de rodas e fazer os enterros. 

Obrigações da Prefeitura: fazer vacina, atendimento 
rnédico e bucal nas cornunidades, fazer exames de 
laboratório, Sanearnento Básico e ajudar a cuidar do 
hospital junto corn <l SUSAM. 

A FUNAI e a FNS só tem obrigação de atender os 
í11dios. A Prefeitura tern obrigação de atender os 
ír1dios e os não í11dios 

Os fndios tem direito de ser atendidos peta FUNAI, 
FNS e Prefeitura! 



Reivindicações dos caciques Tãkuna para as 
lnstãtuições de Saúde 

As Instituições de Saúde devem apoiar, respeitar e 
reconhecer o trabalho do Agente lndfgena de Saúde. 

- Os profissionais de saúde indígena devem ser treinados 
para respeitar a cultura indígena e atender bem o. povo. 

Colocar em cada hospital um Agente de Saúde que fale 
a lfngua Tikuna para ajudar os pacientes indígenas. 
Estes Agentes devem ser um homem e uma mulher e 
ter um treinamento para este serviç.o. 

- Devem organizar o trabalho educativo para evitar bebida 
alcoólica, trabalhándo junto com a comunidade e 
Alcoólicos Anônimos. 
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.ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE 

SUS quer dizer Sistema Único de Saúde. O SUS 
deve cuidar da saúde de todos, indios e não índios. 

O Sistema de Saúde do Índio está dentro do SUS e tem 
obrigação de cuidar da saúde dos povos indígenas. Atualmente 
ele é formado pela FUNAI e FNS, mas as Prefeituras também 
tem obrigações com a saúde dos índios nos municípios. 

Em Brasília funciona o Congresso Nacional. No 
Congresso Nacional são votadas as leis que garantem os 
direitos dos índios e os recursos para a saúde . 

. . 



Nos Munücipios a Saúde está organizada assüm: 

No Conselho 1\/lunicipal de Saúde são decididos 
os trabalhos de saúde para as comunidades e a 
divisão dos recursos para comprar os materiais para 
o atendimento de saúde. 

É importante que os Tikuna tenham 
Conselheiros que representem os interesses dos 
índios nos Conselhos Municipais de Saúde do 
Alto Solimões. 
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Lutas das Organizações Indígenas na Saúde 

As Organizações Indígenas podem organizar lutas para 
melhorar ·a Saúde. C.omo exemplo foram apontadas as 
seguintes lutas:- _ 

. . . 

Encaminhar propostas de leis para conseguir recursos 
para a saúde. 

Procurar assessoria e fazer projetos para conseguir 
recursos para a saúde. 

Organizar cursos para os Tikuna conhecerem bem os 
seus direitos . 
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