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ANEXO II 

CURSO DE FORMAÇÃO E RECICLAGEM DE AGENTES DE SAúDE NÃO INDÍGENAS._ 

Durante o IV Encontro de Saúde do Cimi, foi discutido a necessi 

dade de melhor formação para agentes de saúde não indígena, que tra 

balham em área. 

Diante dos relatos, constatou-se as inúmeras dificuldades no trat 

balho diário, tais como: aspectos técnicos para recursos diagnósti -

cos, choque cultural, falta de assessoramento e intercâmbio de expe

riências, constantes dificuldades na sistematização e coleta de da 

dos e efetivação de um plano de saúde a nível de Cimi Nacional. 

Aproveitando as experiências de cursos anteriores, com os erros 

e acertos, vimos a necessidade de uma melhor preparação que respei -

tasse a problemática específica de cada área, dando um enfoque mais 

profundo na abordagem da política nacional de saúde e política indi

genista. Neste sentido propomos ao Cimi Nacional a realização de um 

curso de formação e reciclagem de agentes de saúde não indígena. 

A dificuldade de promover um curso co~ essas finalidades·, press.!!_ 

poe um planejamento prévio. A princípio foi proposto o Município de 

Ceres/GO, onde se encontra o Hospital Pio X, que preenche os requis! 

tos básicos para servir de apoio e instrumentalização ao curso pro -

posto. Pensamos na capacidade de 15 (quinze) agentes, e a data pana. 1.a 

segunda quinzena de setembro de 1986, com um período de duração de 3 

semanas. 

Sentimos a necessidade imprescindível de uma secretária de saúde 

a nível central, para melhor articulação e viabilização, deste, e de 

outros eventos, relacionados às causas de saúde dos povos_ indígenas. 

Caberia a· coordenação retirada do IV Encontro, a elaboraçãó do curso 

e o convite à assessoria de apoio, cabendo ao Cimi substanciar os 

recursos para a concretização do mesmo. 

O programa do curso teria o seguinte temário básico: 

I - Formação técnica compatível com a realidade de área. 

* Vacinação básica 

* Diagnóstico clínico e laboratorial básicos 

* Tratamento nas emergências e medidas terapêuticas gerais 

* Medicina natural 

* Sistematização e coleta de dados 

* Educação em saúde geral e materno-infantil 

II - Política de saúde nacional 

III - Política indigenista - Funai, Cimi 

IV - Confronto entre medicina do branco e do índio 
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