
UNIDOS SOMOS MAIS FORTES! 

Durante muitos anos os povos indígenas tem 
sido menosprezados e maltratados - desde a 
chegada dos primeiros carius/nawas (não 
indígenas) ate a presente data. Pois enquanto os 
não indígenas levavam as nossas riquezas os que 
não lutavam com sabedoria e bravura em defesa 
de nossa vida trocavam tudo o que tínhamos 
(sabedoria, cultura, medicina, recursos naturais...) 
por espelhos e outros materiais que para os 
nossos parentes, na realidade, não tinham valor 
algum. 

Antes os não indígenas nos matavam e 
mutilavam sozinhos, com o passar do tempo 
alguns, que se dizem indígenas, nos entregam 
por qualquer preço e por isto muitas das 
conquistas de nossos antepassados não tem sido 
repassadas às nossas comunidades, e, algumas 
ações que poderiam beneficiar a todos não 
chegam a ser concretizadas. Por muitos anos os 
nossos povo tem sido dividido e até impedido 
de exercer a cultura, pois sozinhos e sem cultura 
somos mais fracos e não podemos compartilhar 
entre nos conhecimento e informações. 

A idéia deste Fórum porém é reunir e Unir os 
que amam ser indígenas (e melhor que qualquer 
um conhecem as necessidades de nossos povos) 
e os que realmente querem nos ajudar a ter uma 
vida digna e de qualidade; pretendemos 
compartilhar experiências e aprender mais uns 
com os outros acerca do que é melhor para nos 
e, principalmente, desejamos que as nossas bases 
passem a ter uma voz mais ativa e atuante, de 
forma que JUNTOS possamos construir uma 
Saúde Indígena Humanizada. 

 

ESTAMOS RECEBENDO DOAÇÕES! 
Em nosso KUPIXAWA (cabana de reuniões) 
End. Pátio da FUNASA, em frente à TV Gazeta 
Av. Antônio da Rocha Viana, nº 1586. 
 

As doações podem ser em alimentos (qualquer 
quantidade), combustível, material de expediente, 

passagens de ônibus, serviços, recursos....  
qualquer ajuda é de grande valor. 

 

 

AJUDE-NOS A SALVAR VIDAS! 

 

 

Por uma SAUDE INDIGENA HUMANIZADA 

 

 

WWW.SAUDEINDIGENA.WORDPRESS.COM 
 

 

 

Contatos: federahunikui@hotmail.com 

ADRIEL – (68) 9978-2381 / 8115-2389 

EDNA – (68)9966-4511 /  9975-3887 

NINAWA - (68) 9995-7727 / 8122-3543 

I FORUM DE SAÚDE INDÍGENA 
ACRE, SUL DO AMAZONAS E NOROESTE DE RONDÔNIA 

 

 

http://www.saudeindigena.wordpress.com/


I FÓRUM DE SAÚDE INDÍGENA 
ACRE, SUL DO AMAZONAS E NOROESTE DE RONDÔNIA 

PRIMEIRO DIA – 08.08.11 (SEGUNDA-FEIRA) 
Manhã  

 Pré–encontro: Apresentação das lideranças e 
perspectivas do Fórum 

 
Tarde 

 Relato dos povos indígenas e início dos 
movimentos indígenas; 

 A importância da união dos povos indígenas 
em prol de uma saúde humanizada;  

 Saúde Indígena - conquistas/impasses e o 
que ainda há para ser feito? 

Noite 

 Lazer e Reflexão –Filme Avatar 
 

SEGUNDO DIA – 09.08.11 (Terça-feira) 
Manhã  

 Resumo do pré-encontro 

 O que é saúde? O que deve ser o SUS 
(atenção primária, secundaria, terciária)  

 Direito do indígena dentro do SUS 
(especificidade, equidade e integralidade)  

 
Tarde  

 Como deve funcionar o Subsistema de 
Saúde Indígena? (Política Nacional de Saúde 
Indígena, unidades de saúde/referência, 
equipes, composição de um distrito, fluxo 
de pacientes, acesso, locomoção, 
saneamento, programas de saúde que devem 
ser implantados, prevenção, SESAI...) 

 Quais são as fontes de recurso especificas 
para a saúde indígena? 

 
Noite 
Apresentação de ritual de medicina tradicional 

TERCEIRO DIA – 10.08.11 (quarta-feira) 
Manhã 

 Distribuição geográfica/hidrográfica/étnica 
acerca dos índios do Acre, Sul do Amazonas 
e Noroeste de Rondônia.  

 Perfil Epidemiológico - Acre, Sul do 
Amazonas e noroeste de Rondônia 
(Avaliação dos Índices de 
morbimortalidade)  

 Porque é importante conhecer os costumes, 
simbologias, cultura e os médicos (pajés) e 
enfermeiras (parteiras) dos povos indígenas 
para cuidar da saúde destes povos?  

 
Tarde  

 Aspectos Nutricionais dos Povos indígenas 

 Saúde e o ambiente onde vivemos 

 Propostas de ações que poderiam melhorar 
a qualidade de vida dos povos indigenas 

 
Noite 

 Reunir por região para levantamento de 
problemas, soluções e prioridades 
relacionados a cada área de atendimento de 
cada Pólo de Saúde Indígena 

 

QUARTO DIA – 11.08.11 (quinta-feira) 
 Manhã e Tarde  

 Apresentação do diagnóstico situacional por 
região e propostas de soluções e prioridades 
para a melhoria da saúde indígena nas áreas 
de abrangência de cada pólo. 

 
Noite 

 Reunir por Distrito para discussões acerca 
de propostas de soluções e prioridades 
relacionados as áreas de atendimento de 
cada Distrito de Saúde indigena 

 
 

QUINTA DIA – 12.08.11 (sexta-feira) 
Manhã 

 O que é o Controle Social – 
responsabilidades do cacique, parteira, pajé, 
professores, ais...  

 Respeito às lideranças tradicionalmente 
constituídas, responsabilidades dos legais 
dos conselheiros. 

  
Tarde  

 Consolidado - Propostas dos indígenas para 
a efetividade das ações de saúde em meio 
aos povos indígenas do Acre, Sul do 
Amazonas e Noroeste de Rondônia  

 Levantamento dos possíveis parceiros e 
como poderiam contribuir para a 
concretização de cada proposta 

 Avaliação do Evento.    

 Propostas para o II Fórum de Saúde 
Indígena – Acre, Sul do Amazonas e 
Noroeste de Rondônia. 

 
Noite 
Manifestação cultural em espaço público  
Festa de confraternização e encerramento 
 

Observação: 
Chegada no local do evento 

Domingo – 07.08.11  
Retorno às aldeias 
Sábado – 13.08.11  

Parentes, este é um evento 

feito pela e para a 

comunidade indígena, por 

isto é importante que 

participemos de cada passo. 


