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Proposta de Resolução #001 Tópico 3 

Resolução adotada pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos 

Revisão de três objetivos do Milênio para o Contexto Indígena 

 

Observando o cenário atual onde várias doenças como a AIDS, MALÁRIA ENTRE OUTRAS   

acometem as populações dos povos indígenas, doenças essas que muitas vezes são 

transmitidas por contatos diretos e outros modos que acabam utilizando os próprios 

indígenas como vetor de transmissão para a sua aldeia, povoado e etc, a Organização dos 

Estados Americanos: 

1. Propõe atuar com campanhas de conscientização voltadas aos povos indígenas que 

possuem uma relação mais aberta com os não-indígenas, com o intuito de sanar 

dúvidas existentes entre eles. 

1.1 Decide agir de forma cautelosa no que se refere a inserção de médicos em 

territórios indígenas  com a ajuda de Cuba, país que possui uma das melhores 

medicinas da América e é referencia internacional no campo medicinal, e contará 

com todos os países que se dispõe a ajudar de alguma forma para poder tratar dos 

casos de doenças já existentes entres os povos indígenas, com a intenção de evitar 

que os índios afetados transmitam essas doenças para o restante da aldeia. 

 

2. Define a implementação de cursos que dêem capacitação técnica da medicina 

moderna aos xamãs e curandeiros que aceitem e queiram participar do programa 

para que os mesmos atuem dentro das suas próprias aldeias sem qualquer 

interferência de povos não indígenas. 

 

3. Decide realizar eventos que possam reunir médicos da medicina moderna e índios 

que são responsáveis pela cura do seu povo, para que ambos discutam a respeito 

da medicina  e possam juntar os dois métodos de atuação nas curas de doenças. 

 

4. Propõe a expansão na informação estratégica para obter uma resposta efetiva das 

políticas específicas de combate as doenças. 

4.1 Decide padronizar os mecanismos de controle das doações de sangue. 

4.2 Prontifica-se a prestar a devida assistência à população de risco de modo que 

se estabeleça. 

4.3 Estabelece a criação de um canal viável de acesso universal à prevenção da 

AIDS. Como grupo de risco, incluí a população carente, órfãos, usuários de drogas 

intravenenosas e profissionais do sexo. 

 

 

Signatários: Peru, Cuba, México, Survival International, Guiana, Nicarágua, 

Paraguai, Brasil, PNUD, Bolívia, Costa Rica, OPAS. 

 


