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Resolução adotada pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos 

Revisão de três objetivos do Milênio para o Contexto Indígena 

Reconhecendo a importância da estabilidade alimentícia dos povos indígenas 

Prezando pelo respeito e pela cooperação entre os países 

Determinando a manutenção dos tópicos relativos à saúde de povos indígenas como 
imprescindível  

Estabelecendo as organizações representantes da ONU como plenamente participantes dos 
comitês 

Respeitando a Carta dos Direitos Humanos 

Visando o favorecimento da cooperação internacional no que tange ao cumprimento das 
Metas do Milênio  

Buscando o bem-estar dos povos nativo-americanos  

Os Estados aqui representados definem que: 

1. Definem que serão realizados maiores investimentos em fiscalização para garantir 
que tratamentos de autoria intelectual dos indígenas não sejam apropriados por empresas 
sem consulta às comunidades.  

1.1. Ressalta que caso esses tratamentos sejam patenteados por alguma 
empresa, a comunidade autora deverá receber uma porcentagem dos ganhos a ser definida 
em reunião entre os envolvidos. 

1.2. Informa que a exploração dos recursos nos quais esse tratamentos são 
baseados deve ser realizada de forma sustentável, garantindo o acesso das comunidades a 
eles. 

2. Define que a OPAS, em conjunto com outras organizações indigenistas que aceitem 
se aliar ao programa, realizará campanhas de imunização dos indígenas às doenças 
endêmicas dos locais em que se encontram as suas comunidades. 

2.1. Explicita que os frequentadores, como funcionários das madeireiras, 
transeuntes e todos os representantes das iniciativas devem ser imunizados também. 

2.2. Elucida que no que tange à Malária, a Organização Pan-Americana de Saúde 
sugere que os países nos quais estão localizadas as comunidades indígenas utilizem de 
métodos de combate aos mosquitos. 

2.2.1. Informa que o Brasil e demais países responsáveis pela técnica de 
criação de mosquitos transgênicos deverão compartilhar esses métodos com os 
países que assim desejarem. 

2.2.2. Esclarece que o combate aos mosquitos não deve interferir com o 
modo de vida das comunidades que não quiserem ser envolvidas na iniciativa. 

2.2.3. Propõe que quaisquer iniciativas de desenvolvimento de vacinas 
referentes à imunização contra a Malária devem receber apoio governamental, a ser 
determinado entre os envolvidos. 
2.3. Explana que as comunidades que estiverem de acordo receberão médicos e 

biólogos para que sejam melhor conscientizados quanto à questão da AIDS. 
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2.3.1. Apura que caso a comunidade esteja de acordo, o Estado responsável 
por elas, em conjunto com a OPAS, a UNICEF e a PNUD, serão realizadas 
campanhas de distribuição de contraceptivos, de forma a reduzir a incidência de 
AIDS na comunidade. 
2.4. Indica que no que diz respeito à tuberculose, os governos e organizações 

aqui presentes se dispõem a realizar campanhas de vacinação caso as comunidades assim 
desejem. 

2.4.1. Expõe que nas comunidades que estiverem de acordo, serão 
realizadas campanhas de conscientização quanto às formas de contaminação por 
tuberculose. 

2.4.1.1. Evidencia que durante essas campanhas, será dado 
foco aos facilitadores de contaminação pelas microbactérias, como 
tabagismo, alcoolismo, má higiene e alimentação e quaisquer outros fatores 
que possam baixar a resistência do organismo. 

3. Propõe que será realizado, caso as comunidades assim queiram, o intercâmbio de 
informações entre médicos e pajés, de forma a estimular uma maior integração entre a 
medicina convencional e o curandeirismo xamanista.  

3.1. Evidencia que os povos indígenas serão incluídos nos planos de saúde 
públicos de cada país, favorecendo o seu atendimento em postos de saúde locais, caso 
assim desejem. 

3.1.1. Explica que caso o país não seja dotado de um sistema público de 
saúde, ele deverá proporcionar às comunidades formas de pagamento aos 
tratamentos prestados. 

4. Propõe que a criação do projeto ‘Campanha de Integração e Tratamento Médico 
Indígena’(CITMI), que contará com: 

4.1. Estabelece a criação de postos de saúde centrais em áreas nacionais 
estratégicas e a aplicação do programa em postos de saúde já existentes, de tal forma a 
atingir uma população indígena abrangente, contando com: 

4.2. Propõe um programa de estudantes e profissionais da área da saúde em 
trabalho voluntário na gestão dos CITMIs. 

4.3. Propõe uma forma de transporte adequada aos povos indígenas para os 
centros de saúde. 

4.4. Evidencia a importância do aprendizado da língua da comunidade pelos 
voluntários. 
   4.5. Propõe encontros mensais entre representantes da tribo e os profissionais 
voluntários da saúde convencional. 

4.6. Ressalta a importância do emprego de profissionais da saúde dispostos a 
receber treinamento especial dos próprios índios dispostos a participar do projeto, a fim de 
tornarem-se capazes de lidar com as diferentes etnias e pluralidades culturais no tratamento 
de cada tribo. 

4.7. Propõe o treinamento de representantes indígenas voluntários, escolhidos 
pelas próprias tribos que concordarem com o programa. Este treinamento consistiria na: 

4.7.1. Ressalta a importância da formação de profissionais e técnicos de 
saúde dentro das próprias tribos, conciliando as práticas de medicina ocidental e 
medicina indígena. 

4.7.2. Evidência a importância da conscientização sobre DSTs e outras 
doenças contagiosas, além da necessidade de vacinação. O indígena treinado, em 
parceria com os profissionais voluntários, teria papel de porta voz na divulgação dos 
métodos de prevenção de cada doença dentro de sua própria tribo, evitando o 
choque cultural no processo de tratamento das doenças. 

4.7.3. Propõe o treinamento para que o indígena voluntário torne-se apto a 
identificar doenças de alta incidência das regiões em que vive e administrar 
tratamentos e medicamentos para as mesmas. 
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4.8. Ressalta que o apoio dos CITMIs às populações indígenas só será feito 
mediante a aprovação destas, sem nunca violar o direito de autodeterminação das tribos e 
contando sempre com diálogo e discussões sobre os interesses indígenas antes de 
implementar qualquer política. 

4.9.  Explicita que o início do diálogo com representantes indígenas de cada tribo 
que se mostrem abertas a aprender sobre os modos não-indígenas de prevenção contra 
doenças contagiosas, diálogo este que irá: 

4.9.1. Propõe oficinas entre estes representantes e funcionários dos órgãos 
de saúde de cada país ou unidade federativa, a serem iniciadas com urgência e 
buscando compreender o maior número de etnias possível, 

4.9.2. Propõe a confecção de cartilhas que informem as técnicas de 
prevenção da medicina não-indígena por meio da concepção indígena de mundo, 
fazendo mão de imagens feitas pelos índios e da escrita dos povos que possuírem 
idioma escrito, 

4.9.3. Evidencia que a distribuição dessas cartilhas  sejam feitas em conjunto 
com os povos dentre seus integrantes, 

4.9.4. Propõe a ampliação do diálogo oral dentro das comunidades no que 
diz respeito a essas doenças e sua prevenção, principalmente no caso das 
comunidades ágrafas, 

4.9.5. Propõe a distribuição de vacinas, preservativos e outros métodos de 
saúde nos CITMIs 
4.10. Declara que os povos indígenas serão incluídos nos planos de saúde públicos 

de cada país, favorecendo o seu atendimento em postos de saúde locais, caso assim 
desejem. 

4.11. Propõe que postos próximos às comunidades deverão participar dos 
programas de intercâmbio, possibilitando que, em casos emergenciais, os aborígines 
possam ser atendidos por médicos instruídos nas práticas xamãs de suas culturas. 

5. Esclarece que serão oferecidos serviços de acompanhamento psicológico e 
reabilitação para indivíduos com dependência de substâncias químicas, caso as 
comunidades assim desejem. 

5.1. Propõe a realização de maiores investimentos no policiamento do tráfico de 
drogas, de forma a desmantelar as organizações que comerciem substâncias ilícitas no 
mercado negro, visando amenizar o problema da dependência dessas substâncias nas 
comunidades indígenas.  

6. Explicita que serão realizadas políticas, caso as comunidades desejem, de 
tratamento especializado às gestantes e aos recém-nascidos, que sofrem de certas 
condições, como o bebê estar abaixo do peso e a gestante subnutrida, que podem causar 
danos à mãe e à criança. 

7. Ressalta que todas as propostas aqui apresentadas dependem da concordância das 
comunidades indígenas atingidas, e serão realizadas, quando possível, em seus termos. 

8. Explana que os projetos propostos terão de ser realizados da forma menos intrusiva 
possível, não alterando o modo de vida que as comunidades decidam seguir. 

 

Signatários: OPAS, Chile, Paraguai, Peru, Nicarágua, Estados Unidos, UNICEF, PNUD, 
Bolívia, Suriname, Guatemala, Brasil 

 


