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Por uma saúde libertadora

Em 1999 foi sancionada a Lei Arouca (lei n. 9.836/99), que criou o Sub-
sistema de Atenção à Saúde Indígena e garantiu o direito dos povos indígenas a 
uma atenção diferenciada. A história dessa lei remete ao período pré-Constituinte, 
e mais diretamente à 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), que, presidida por 
Sergio Arouca, uma das principais lideranças do movimento da Reforma Sanitária, 
foi a primeira Conferência Nacional de Saúde aberta à sociedade (ver o capítulo de 
Machado e Garnelo nesta coletânea). 

Em virtude desse ineditismo, a fim de garantir efetiva participação popular 
no evento, foi articulado um grande processo de mobilização que envolveu diversos 
movimentos sociais que lutavam pela redemocratização do país e teve como ponto 
de partida uma inusitada convocação em rede nacional:

À época, a Christina Tavares, que trabalhava na comunicação social da Oitava, 

articulou a divulgação da conferência numa novela da TV Globo. Nessa novela um 

dos personagens fazia a conclamação da população a participar da Oitava. (Ary 

Miranda, médico da Fiocruz, in CCI/Ensp/Fiocruz, 2016) 

A novela era Roque Santeiro e a cena em que se fez a convocação pública 
para a 8ª Conferência tinha como protagonista o padre Albano, um representante 
da ala progressista da Igreja católica que, segundo Christina Tavares,

era um personagem bom para nós, assim, fazia o bem, conversava com pobre, 

falava de saúde, falava de educação, aí eu fui até o Aguinaldo e pedi pra ele botar 

um cartaz, (...) Aguinaldo topou, eu fiz “8ª Conferência Nacional de Saúde. Partici-

pe!”, e ele botou e botou uma fala no Claudio Cavalcanti, falando com os fiéis que 

procurassem seus sindicatos, que procurassem suas confederações, que todos no 

Brasil que estivessem em alguma sociedade organizada tinham direito a ter delega-

do, ou participar da 8ª Conferência. (Christina Tavares in CCI/Ensp/Fiocruz, 2016)

Cinco Encontros e a Oitava: as ações de saúde              
do Conselho Indigenista Missionário (Cimi)                   

no contexto pré-Constituinte1
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Não obstante as críticas eventualmente dirigidas a essa iniciativa, esse 
episódio figura como a “primeira convocação pública” do evento (Oitava, s. d.) e 
está sendo aqui recuperado por dizer respeito a uma importante agência na luta 
pela democratização da saúde e posteriormente por uma atenção diferenciada à 
saúde indígena: a da Igreja católica progressista.  

A campanha de mobilização popular obteve sucesso e a 8ª CNS contou 
com a participação de cerca de 5 mil pessoas, tendo 50% das vagas sido ocupadas 
por representantes do Estado e 50% por representantes da sociedade civil. A Con-
ferência Nacional dos Bispos Brasileiros (CNBB) esteve representada pelo padre 
Pedrinho Guareshi, que falou sobre o papel da Igreja no campo da saúde, destacando 
a atuação desta no apoio “às organizações dos oprimidos e injustiçados, dos pobres, 
dos trabalhadores” a fim de que estes pudessem “dar sua resposta numa associa-
ção livre, autônoma, e não em associações pelegas ou ligadas ao Estado” (Brasil, 
1986: 114). Nesse sentido, ressaltou a iniciativa da CNBB em valorizar as práticas 
médicas que promovessem a autonomia das comunidades: “Dos 14 mil religiosos 
que trabalham no campo da saúde no Brasil, 4 mil mais ou menos, já trabalhavam 
em organizações de base, numa medicina comunitária, numa medicina preventiva, 
numa medicina alternativa, numa medicina popular” (Brasil, 1986: 114). 

Não há dados sobre a participação efetiva de indígenas na 8ª CNS, mas 
em função desta participação, com o propósito geral de “discutir uma proposta de 
diretrizes relativas à saúde do índio”, foi deliberada a realização de uma conferên-
cia específica sobre o tema: a Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio 
(CNPSI), entre os dias 27 e 29 de novembro de 1986. 

A CNSPI foi coordenada por José Antônio Nunes de Miranda, da Divisão 
Nacional de Pneumologia Sanitária do Ministério da Saúde (DNPS/MS) e pela antro-
póloga Ana Costa, da Divisão Nacional de Saúde Materno-Infantil do Ministério da 
Saúde, que se empenhou para garantir a participação do máximo de especialistas 
no assunto, bem como de indígenas (Entrevista de Ana Maria Costa, 2018). Entre 
as instituições indigenistas convidadas estava o Conselho Indigenista Missionário 
(Cimi), organismo anexo da CNBB criado em abril de 1972 sob forte influência da 
Teologia da Libertação, como veremos adiante.

Ana Maria Costa, que também fez parte da relatoria final da conferência, 
deu destaque à participação do Cimi no evento, ressaltando que esse órgão e a União 
das Nações Unidas (UNI) teriam sido os únicos a apresentarem textos técnicos. Não 
por outra razão, explicou ela, a proposta final da conferência foi um “enxugamento” 
desses dois documentos (Entrevista de Ana Maria Costa, 2018). 

A CNSPI foi estruturada nos moldes da 8ª CNS e composta por três 
mesas-redondas. A primeira delas, “Direito à saúde do índio é dever de Estado”, 
foi coordenada por Olympio Serra, do Ministério da Cultura, e teve a participação 
de Sergio Arouca, Ailton Krenak, coordenador da UNI, e José Geraldo de Souza 
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Júnior, professor de direito da UnB e membro da Comissão de Paz da Arquidiocese 
de Brasília. A segunda mesa-redonda, sobre a “Saúde dos índios e o sistema de 
saúde”, foi coordenada pelo já mencionado José Antônio Nunes de Miranda e teve 
como participantes Oswaldo Cid, médico do Parque Nacional do Xingu; Iara Ferraz, 
antropóloga do Centro de Trabalho Indigenista (CTI); José Luiz dos Santos, antro-
pólogo da Fundação Serviços de Saúde Pública (Fsesp); Antônio Apurinã, diretor 
da Casa de Saúde Indígena (Casai) Rio Branco, AC, e João Paulo Botelho Vieira, 
professor da Escola Paulista de Medicina. 

A participação programada do Cimi ocorreu na terceira mesa-redonda, 
“Diretrizes políticas de proteção à saúde indígena”, que foi coordenada por Elisa Sá 
(Fsesp) e previa a participação de Roberto Baruzzi, Antônio Hauttequest, da DNPS/
MS, além de representantes da UNI e do serviço médico da Fundação Nacional do 
Índio (Funai) (Brasil, 1986). 

A proposta apresentada pelo Cimi havia sido enviada previamente para a 
Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saúde, organizadora da conferência, 
como “Resumo da posição que o Cimi apresentaria no debate nacional” e pode ser 
vista como um produto emblemático da atuação do Cimi no campo da saúde indí-
gena, não apenas pelo fato de grande parte de seu conteúdo ter sido incorporada na 
proposta final da conferência, mas também pelo contexto de sua produção, isto é, o 
5º Encontro Nacional de Saúde do Cimi, realizado poucos dias antes da CNPSI. Além 
disso, o texto foi publicado integralmente em 1988 na edição especial A Saúde do 
Índio da revista Saúde em Debate, do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde (Cebes), 
que reuniu os textos elaborados para a CNPSI com vistas a apresentar “trabalhos 
de caráter técnico e proposições para o estabelecimento de uma política de saúde 
para as populações indígenas” (Cebes, 1988: 5). 

No periódico, o pequeno texto de duas páginas2 é ilustrado por duas foto-
grafias de um acampamento indígena do sul do Brasil, remetendo à questão da falta 
de terra, e integra, junto com o texto apresentado pela UNI, a primeira parte da 
publicação, “As Entidades e a Problemática da Saúde Entre as Nações Indígenas”, 
organizada com a função de falar “especificamente sobre as orientações/ações de 
uma política de saúde junto aos índios necessária para os indígenas, mas também por 
eles e por determinados setores da sociedade brasileira desejada” (Cebes, 1988: 2). 

Na seção introdutória do texto, trata-se da necessidade de se garantir a 
“integridade do território ocupado” pelas comunidades indígenas, exaltando-a como 
a “ação” mais “concreta” em prol de suas “sobrevivências e do respeito às espe-
cificidades culturais”. As “comunidades indígenas” são definidas como um “setor 
sociocultural” e como povos que se distinguem entre si e em relação à “sociedade 
autodefinida como nacional”. A medicina tradicional aparece como importante tema 
a ser valorizado e pesquisado, e reconhecida como um conhecimento útil também aos 
não índios. O processo colonizador é denunciado como “etnogenocídio”, e o débito 
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histórico da sociedade nacional para com os povos indígenas é cobrado, evocando-se 
a “necessidade do Estado brasileiro e da sociedade nacional” reconhecerem o Brasil 
como um “país pluriétnico” e os povos indígenas como “parte integrante” do que 
se denominava “comunhão nacional” (Cimi, 1988: 10).

Na segunda seção do texto, “Situação atual”, é apresentada a contradição 
entre a situação jurídica e a realidade vivenciada pelos povos indígenas. São men-
cionados o artigo 20 da convenção 107 da Organização Internacional do Trabalho, 
destacando-se a determinação de que a organização dos serviços de saúde deveria 
ser “baseada no estudo sistemático das condições sociais, econômicas e culturais 
das populações interessadas”; o artigo 4º da Constituição de 1967 (lei n. 5.371, de 
5 dez. 1967), que atribuía a responsabilidade da saúde indígena à Funai; e também 
o artigo 54 do Estatuto do Índio (lei n. 6.001, de 19 dez. 1973), segundo o qual “os 
índios têm o direito aos meios de proteção à saúde facultados à comunhão nacional”. 
Por fim, considera-se que embora a legislação indigenista possibilitasse, por parte 
da Funai e demais organismos governamentais, um tratamento que respeitasse a 
especificidade dos grupos indígenas, a realidade era diferente em razão do despre-
paro dos órgãos competentes.

Na última seção, “Proposições”, em acordo com a ideia preliminarmente 
expressa de que o aparecimento de doenças nas populações indígenas seria o 
primeiro reflexo de uma “desestruturação” causada pela invasão e pela falta de 
garantia de sua “integralidade territorial”, são apresentadas as suas proposições, 
aqui resumidas: 1) demarcação de terras; 2) respeito à diversidade étnica e cul-
tural; 3) participação dos indígenas na gestão dos serviços de saúde prestados 
pelo Estado; 4) respeito à medicina nativa; 5) participação de representantes dos 
povos indígenas, do órgão indigenista oficial e das entidades civis de apoio à causa 
indígena em todas as instâncias do Sistema Nacional de Saúde (SNS), os conselhos 
Nacional, Estadual, Regional, Municipal e Local de Saúde; e 6) criação de 

uma Secretaria Técnica Federal Indígena, vinculada ao Conselho Nacional de Saú-

de e composta por técnicos (médicos, sanitaristas, nutricionistas e antropólogos) 

escolhidos pelos representantes dos povos indígenas, do órgão indigenista oficial 

e das entidades indigenistas da sociedade civil, que teria como atribuição básica 

subsidiar as instâncias decisórias para que suas deliberações sejam tecnicamente 

adequadas à realidade indígena. (Cimi, 1988: 11)

A proposta final da conferência incorporou praticamente todas as propo-
sições feitas pelo Cimi, as quais também faziam parte da proposta da UNI, tendo 
ficando fora de seu escopo apenas a criação de uma secretaria técnica. Entretanto, 
não obstante essa aparente relevância da atuação do Cimi no debate que desen-
cadeou a formulação do subsistema de saúde indígena – senão diretamente pela 
contribuição técnica, certamente de forma indireta por meio do apoio a lideranças 
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e organizações indígenas que foram fundamentais para as conquistas das políti-
cas públicas de saúde indígena (Ramos, 1998; ver o capítulo de Magalhães nesta 
coletânea) –, os únicos trabalhos que exploraram as ações do Cimi no campo da 
saúde foram publicações da própria entidade (Versiani, 1988; Altini et al., 2013). 
Os estudos mais consistentes sobre o Cimi abordam a sua relação com a política 
e o movimento indígena (Belleau, 2014; Lacerda, 2007; Matos 1997), ao passo 
que muitos outros trabalhos focalizam sua história ou fundamentação teológica 
(Suess, 1989; Fioravanti, 1990; Rufino, 2002; Prezia, 2003; Romani, 2003; Teixeira, 
2008; Simões, 2016; Campos, 2010), havendo também estudos etnográficos que 
abordam a entidade na perspectiva da presença da Igreja católica entre os povos 
indígenas (Shapiro, 1987; French, 2007; Novaes, 1993, entre outros). Nenhum 
deles, entretanto, dirigiu atenção especial à atuação do Cimi no campo da saúde, 
e na historiografia da saúde indígena (Verani, 1999; Confalonieri, 1989; Athias & 
Machado, 2001; Figueiroa, 1993; Doimo & Rodrigues, 2003; Funasa, 2009; Garnelo, 
2014; Teixeira & Dias, 2013; Benevides et al., 2014; entre outros) o Cimi tampouco 
é evidenciado, não obstante muitos desses autores terem sido consultores e/ou 
assessores dos encontros e cursos de Saúde realizados pela entidade. 

Nos estudos reunidos nesta coletânea, entretanto, registra-se ampla 
e importante atuação do Cimi. No capítulo “Dos organismos às organizações: a 
estruturação do DSEI Leste Roraima e as mobilizações em torno da saúde indígena” 
identifica-se o papel da atuação missionária na implementação do Distrito Sani-
tário Especial Indígena Leste RR. No capítulo “A emergência do Distrito Sanitário 
Yanomami: uma análise sociopolítica” evidencia-se o uso de dados produzidos pela 
entidade na promoção da causa Yanomami. E num sentido parecido caminham os 
capítulos “Estatísticas de resistência e os horizontes da saúde indígena na ditadura 
militar” e “O direito à terra, o direito de ir e vir: saúde e movimento indígena a 
partir da década de 1970”.

Aqui, optei por lançar luz sobre a atuação do Cimi no campo da saúde 
indígena a partir de um estudo da formação do seu setor de saúde. A investigação 
recupera as reflexões realizadas pelo Cimi para o campo da saúde desde a sua criação, 
em 1972, até 1986, quando participa da Conferência Nacional de Proteção à Saúde 
do Índio. Considerando, porém, que sua participação nesse evento é entendida pelo 
próprio Cimi como resultado especial dos encontros nacionais de Saúde, que teriam 
representado “um importante espaço de discussão e troca de experiências” (Altini 
et al., 2013: 5), na pesquisa privilegiei a documentação gerada por tais eventos.

Antes, porém, de nos aproximarmos dessa documentação, considero 
necessário recuperar alguns elementos estruturantes da criação do Cimi, os quais 
nos permitirão compreender as bases para as suas reflexões e ações sobre a saúde 
indígena, em especial sua aproximação com movimentos críticos do complexo médi-
co-industrial promovido pela sociedade capitalista e com outros setores atuantes 
na formação da política de saúde indígena.3
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 Da missão que salva almas à missão que salva povos

O problema das terras dos índios tem aparecido com frequência nos órgãos de 

opinião pública, não raro suscitado por denúncias dos missionários ou do Cimi. 

Generaliza-se a convicção entre os missionários de que a defesa da terra dos 

índios constitui elemento integrante da própria evangelização e fundamento de 

credibilidade. Sem suas terras, não podem os povos indígenas sobreviverem e 

tampouco serem evangelizados. Sem suas terras, não poderão ser salvos como 

povos. (CNBB, 1978b: 9-10)

A criação do Cimi tem sua origem no esforço feito pelas pastorais indige-
nistas do Brasil para receber e divulgar as mensagens de atualização e abertura da 
Igreja aventadas pelo Concílio Vaticano II (1962-1965) (CNBB, 1972; Prezia, 2003). 
Com a Igreja buscando se inserir na realidade da época, nos documentos produzidos 
pelo Concílio II procurou-se romper com as heranças ideológicas do império romano 
e do sistema colonial e defendeu-se que sua missão começava fora dos muros, entre 
aqueles que viviam à margem da sociedade.

Setores progressistas do Vaticano que aderiram a esse projeto de desco-
lonização da Igreja renunciaram às insígnias, liturgias e estruturas de administra-
ção imperiais que haviam sido assumidas pelo cristianismo pós-império romano e 
transformadas em “sinais mágicos da violência” (Suess, 2013). No que tange aos 
povos indígenas, os missionários pós-conciliares refutaram as práticas tradicionais 
de catequese (como os internatos e o batismo) e adotaram uma evangelização fun-
dada nas noções de encarnação e, depois, inculturação. 

A inculturação surge como instrumento de uma evangelização libertadora, 
fundada na reciprocidade, na conversão mútua entre agentes e destinatários da 
missão e no protagonismo dos índios como “vítimas” e “sujeitos” de sua própria 
história. Entre outras coisas,

a evangelização exige: uma atenta escuta do índio em sua cultura e como prota-

gonista da sua própria libertação levando em conta o dinamismo e a fisionomia 

de cada grupo indígena. (...). É um encontro que exige a permanente conversão 

tanto de quem evangeliza como do evangelizado. (CNBB, 1978a: 22)4

 No Brasil, essa experiência de evangelização encarnada/inculturada dos 
indígenas foi iniciada pelas Irmãzinhas de Jesus em 1963 entre os Tapirapé na ilha 
do Bananal e depois disseminada por voluntários da Operação Anchieta (Opan), 
entidade missionária de forte influência jesuíta então recém-criada, em 1969, por 
estudantes de teologia de São Leopoldo, RS, entre os quais Egydio Schwade, Tho-
maz de Aquino Lisbôa e Paulo Suess (Rebollar, 2013), futuros membros do Cimi. 
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No início da década de 1970 as graves denúncias contra a ação das mis-
sões religiosas feitas na Declaração de Barbados5 e a tramitação na Câmara dos 
Deputados do projeto de lei do Estatuto do Índio, o qual continha “alguns pontos 
perigosos” que poderiam “redundar em sérios prejuízos para os grupos tribais ou 
no anestesiamento das atividades das missões religiosas” (Novo..., 1972), foram 
elementos centrais para a criação do Cimi e para a definição de suas primeiras ações. 

Foi nesse contexto que, em abril de 1972, no 3º Encontro de Estudos 
sobre a Pastoral Indígena, o Cimi foi criado como órgão oficioso da CNBB (Prezia, 
2003; Teixeira, 2008). De acordo com dom Henrique Fröehlich, padre considerado 
conservador pelos órgãos de vigilância do governo, a pressão dos bispos e padres 
presentes naquele encontro por uma evangelização “específica”, sensível ao “conhe-
cimento antropológico”, somada à decisão dos representantes da Missão Anchieta 
(como o próprio H. Fröehlich) de formar uma pastoral indigenista, levou a CNBB a 
“aceitar” o Cimi como “pastoral oficiosa” (Fröehlich, 1992).

As inovações do Concílio II foram significativas, mas também polissêmicas 
e não obrigatórias, permitindo que a pastoral do Cimi coexistisse com pastorais 
pré-conciliares (Suess, 2013) e, especialmente, que a entidade fosse, de início, pre-
sidida por representantes da ala conservadora da Igreja: o padre salesiano Ângelo 
Venturelli, coautor da famosa Enciclopédia Bororo (1962), foi eleito presidente e 
o padre verbita José Vicente Cesar, que acompanhou a Missão da Cruz Vermelha 
em 1970 como representante do governo brasileiro (Valente, 2017), foi escolhido 
como secretário. 

Nos jornais da época, o Cimi era apresentado como “órgão oficioso” da 
CNBB incumbido de representar “as missões em assuntos jurídicos em relaciona-
mentos com a Funai e outros órgãos governamentais, religiosos ou científicos” e de 
velar pela “formação de novos missionários e pela preservação cultural indígena” 
(Novo..., 1972). Dom Aloísio Lorscheider reconhecia a ruptura com o modelo tra-
dicional de evangelização, destacando que o Cimi se constituíra a partir de uma 
“revisão dos fundamentos básicos de ação teológica, antropológica e pastoral” e 
da elaboração de um diretório indígena, aproveitaria “grande parte do trabalho já 
realizado pela Missão Anchieta” em Mato Grosso e ficaria a cargo do padre jesuíta 
Adalberto Holanda Pereira e do padre Ângelo Venturelli (Novo..., 1972). Não sabemos 
se esse documento foi concluído, mas aquele que serviria de base e fora redigido 
em 1969 pelo padre Adalberto Pereira, com a finalidade de “propor sugestões aos 
missionários para o trato imediato com os índios”, dedica algumas linhas ao tema 
da higiene, alimentação e saúde, externando a ideia de que o índio “desconhece o 
mundo microscópico” e por isso é despreocupado com a limpeza, sensível à mudança 
alimentar e “afeito ao curandeirismo e às medicinas caseiras”, as quais teriam “um 
valor real para verdadeiras curas” (Pereira, 1969: 2).
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A segunda reunião do Cimi, realizada em Coxipó da Ponte, MT, em 11 de 
agosto de 1972, foi dedicada à redação final do anteprojeto do Estatuto do Índio, 
que, elaborado em suas linhas gerais pelo padre José Vicente Cesar e pelo domi-
nicano dom Tomás Balduíno, era apresentado como “uma colaboração da Igreja 
Missionária do Brasil aos trabalhos do Legislativo, em defesa do índio e dos direitos 
dos missionários” (CNBB, 1972: 4). Nesse documento está registrada a primeira 
proposição da entidade para a saúde indígena. Em conformidade com o texto final 
aprovado, no anteprojeto do Cimi determinava-se que “Os índios têm direito aos 
meios de proteção à saúde facultados à comunidade nacional”, devendo ser a eles 
assegurada “especial assistência dos poderes públicos”, mas se previa que esse 
atendimento fosse realizado “em estabelecimentos construídos de preferência den-
tro do território tribal” e que no caso de “epidemias que põem em risco a vida ou o 
equilíbrio do grupo, os órgãos governamentais deverão prestar socorro e assistência 
em caráter prioritário e urgente” (Cimi, 1972: 12).

O 1º Curso para Missionários - Região Norte (12-24 fev. 1973, Manaus) 
incluiu aulas sobre “noções de medicina” dadas pelo padre salesiano Casimiro Beksta 
(1924-2015), que desde 1951 atuava na Prelazia do Rio Negro, AM, e ficou conhe-
cido por seus estudos linguísticos e mitológicos. No mesmo ano, no 4º Encontro de 
Estudos para Missionários (11-17 nov. 1973, Brasília) também se ofereceram “noções 
de medicina”, mas dessa vez transmitidas pela irmã dominicana dra. Nivea Padim, 
que atuava em Conceição do Araguaia, TO, na Congregação das Irmãs Dominicanas 
de Monteils, entidade fortemente comprometida com a docência e assistência no 
campo da saúde (Padim, 2016).

Nesse primeiro ano de existência, esse conselho dirigido por “especialistas 
na questão indigenista” resumiu suas atividades ao estudo do Estatuto do Índio e 
“deixou a ação e causa dos missionários cair na estagnação” (Schwade apud Rebol-
lar, 2013: 58). Em meados de 1973, após a mudança de regimento interno que 
criou a função de secretário executivo assumida por Egídio Schwade e as primeiras 
contribuições financeiras da organização católica Adveniat, iniciaram-se as ações 
programáticas do Cimi (CNBB, 1973). 

Egydio era um dos fundadores da Opan e, ao lado do revolucionário padre 
Antônio Iasi, deu início ao programa definido pelos conselheiros, que previa a 
“criação de regionais indígenas que propiciasse a concretização de uma assembleia 
real e representativa da causa indígena” (CNBB, 1973; Schwade, 2015). Para tanto, 
montou uma equipe volante composta por voluntários leigos (oriundos da Opan) 
e um plano de encontros da Pastoral Indigenista, que visando à organização das 
unidades regionais do Cimi e ao “levantamento da situação dos índios do Brasil”, 
deram origem aos encontros de Chefes Indígenas (Schwade, 2015), desenvolvidos 
com o objetivo de “propiciar aos chefes indígenas a oportunidade de se conhecerem 
e de falarem com toda a liberdade, sem nenhuma pressão, sem orientação alguma 
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de fora”, de serem “eles mesmos, os sujeitos do encontro, os examinadores de seus 
problemas, os que haveriam de encontrar as soluções”. O primeiro desses encontros 
ocorreu em Diamantino, MT, em abril de 1974 (CNBB, 1974). 

A 1ª Assembleia Nacional do Cimi, em junho de 1975, definiu que as 
linhas de ação da entidade orbitariam em torno de três temas: autodeterminação, 
terra e cultura. A partir daí o secretariado procurou dinamizar a assessoria direta 
aos índios e missionários e, obedecendo aos “critérios de solicitação e da maior 
urgência”, enviou a equipe volante para a Prelazia de Diamantino, para a região da 
estrada Vilhena-Dardanelos, para a Missão Bororo de Meruri, para a Regional Sul, 
para o Acre, para Roraima e para a ilha do Bananal e suas vizinhanças (Cimi, 1977b). 

O engajamento dos missionários leigos da Opan nas questões jurídicas e 
sua postura denunciativa contra a Funai e o grande capital dividia o clero católico e 
provocou a saída do padre Vicente Cesar, que discordou dos rumos políticos tomados 
pelo Cimi. Com a saída do padre Vicente Cesar, os cursos de formação, até então 
assessorados pelos principais nomes da antropologia teuto-brasileira – Herbert 
Baldus, Egon Schaden e Thekla Hartmann –, afastaram-se dessa antropologia sal-
vacionista e aproximaram-se da antropologia da ação e do indigenismo.  

Nos cursos de indigenismo do ano de 19776 os missionários explicitaram os 
problemas enfrentados no tocante ao atendimento de saúde. No ano seguinte, como 
sugestões do 4º Curso de Indigenismo (janeiro de 1978, Manaus), que teve Darcy 
Ribeiro como assessor (Entrevista de Renato Athias, 2018), surgiram as primeiras 
diretrizes gerais para as ações no campo da saúde: 1) Criação de ambulatórios nas 
aldeias com medicamentos para as doenças regionais mais comuns; 2) Cuidado 
com a educação preventiva (fossas, filtros para água); 3) Vacinação feita de maneira 
racional e fornecimento de medicamentos pelos órgãos públicos segundo exigências 
locais; 4) Estímulo à formação de monitores de saúde entre os próprios indígenas; 
5) Valorização da medicina indígena; e 6) Colaboração com órgãos responsáveis e 
atuantes de cada região para realizar pesquisas e cursos sobre a medicina indígena.

A partir de 1978, ano limite estabelecido no Estatuto do Índio para a 
demarcação das terras indígenas, mas também de realização do 2º Encontro de 
Barbados e, especialmente, de mobilização contra o projeto de emancipação do índio, 
as iniciativas de articulação e comunicação do Cimi ganharam novos parceiros (ver 
capítulos de Magalhães e de Guimarães e Santos nesta coletânea). Na área da saúde, 
o Cimi decidiu agir como fizera “com outros problemas” e, contando com a “ajuda 
de alguns peritos”, organizou o 1º Encontro sobre a Saúde Indígena com o objetivo 
de ajudar os missionários a “devolver aos povos indígenas o domínio do setor saúde 
e também caminhar para uma política mais ampla neste sentido” (Brand, 1978).

Alguns missionários sentem necessidade de buscar novos caminhos e 
iniciar experiências pioneiras na linha da saúde indígena. Começam a valorizar a 
medicina indígena, os conhecimentos que essas comunidades acumularam. Per-
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cebem os prejuízos que a “medicina do branco” traz para os índios, especialmente 
a dependência total do branco neste setor que é básico para a sobrevivência do 
índio. E vai ficando cada vez mais claro para os missionários e para o Cimi que, 
em um trabalho voltado para a real autonomia e autodeterminação dos índios, é 
importantíssimo procurar devolver a eles também o domínio sobre a medicina e 
sobre os remédios etc. (Brand, 1978).

Embora o Cimi tenha surgido de um movimento de ruptura com a evange-
lização tradicional, a experiência das pastorais no campo da saúde foi decisiva para 
o desenvolvimento de seu setor de saúde e seu alinhamento com práticas médicas 
que surgiram a partir de 1950 como alternativas ao processo de medicalização, 
tais como a medicina integral, a medicina preventiva e especialmente a medicina 
comunitária, que tinha a “pobreza” como objeto primordial e enfatizava o “princí-
pio da ‘participação comunitária’ como forma de superação dos problemas sociais” 
(Donnangelo & Pereira, 1976: 73-75).

Veremos agora como essa reflexão foi iniciada e conduzida pelo setor de 
saúde e como, através dela, o Cimi se aproximou do movimento sanitarista.

Demarcação de terras como prevenção:                         
1º Encontro Nacional de Saúde 

Com o objetivo de pensar a questão dos atendimentos de saúde nas áreas 
indígenas de atuação do Cimi, o 1º Encontro de Saúde Indígena (21-23 abr. 1978) 
foi realizado em Goiânia, GO, tendo sido convocado por dom Tomas Balduíno. Para 
ele foram convidados alguns missionários da região de Mato Grosso e Goiás e tam-
bém alguns médicos do Hospital São Pio X (Ceres, GO), entre os quais o sanitarista 
Gil Santini Pinto e a ginecologista Albinear Plaza Pinto, que fez parte do conselho 
consultivo do Cebes. No começo da década de 1970, Gil e Albinear iniciaram no 
São Pio X um 

novo modelo de hospital, base de discussões e análises do sistema de saúde públi-

ca nas comunidades indígenas e pobres. Valorizando os saberes populares nesta 

área, ajudaram a repensar o atendimento médico e até a iniciar, junto com muitas 

outras experiências semelhantes, uma etnomedicina, mais humana e eficaz que 

de certa maneira “contagiou” o pensamento e as práticas do sistema de saúde 

até então vigentes. (Schwade & Schwade, 2009)7 

Ainda de acordo com Egydio Schwade, esse casal de médicos, junto com 
a equipe do dr. Antonio do Hospital São Pio X, preparou “um bocado de pessoas 
da Opan e do Cimi, leigos e religiosos e religiosas, treinando-os, dando pequenos 



77

Cinco encontros e a Oitava

cursos de saúde para ocuparem as áreas indígenas do Cimi, principalmente da 
Opan, na Amazônia” (Entrevista de Egydio Schwade, 2020). No Curso de Saúde 
Pública que, idealizado por voluntários da Opan, seria realizado pela Pastoral da 
Saúde da Prelazia de Diamantino em meados daquele mesmo ano (Brand, 1978; 
Pastoral da Saúde, 1978; Nascimento, 2000), os conceitos de saúde e doença foram 
abordados na perspectiva da medicina integral, em que o aspecto exclusivamente 
biológico não seria suficiente para defini-los, pois não comportaria os outros níveis 
da “totalidade humana”, como o “ambiente físico e social que rodeia o homem”. 
Nessa perspectiva, a potência de um “agente etiológico como causador de doença” 
estaria diretamente relacionada a “fatores socioeconômicos” e sua estabilidade 
dependeria sempre de uma “população subdesenvolvida”. O curso propunha uma 
“boa convivência” entre a “medicina científica” e a “medicina popular”, baseada no 
entendimento de que era necessário “integrar, quando possível, as contribuições de 
ambas, levando sempre em consideração os fatores culturais, sociais e econômicas 
da população” (Pastoral da Saúde, 1978). 

Sabemos pela documentação existente que o 1º Encontro Nacional de Saúde 
partiu da “situação atual de saúde” dos povos indígenas para definir os “objetivos” 
e as “linhas de ação” do setor de saúde do Cimi. Com relação à situação de saúde 
dos índios concluiu-se, com base nos relatos apresentados, que o uso de pesticidas 
e os projetos de desenvolvimento causavam destruição do meio ambiente, que a 
redução populacional era decorrência “de epidemias de doenças introduzidas pelos 
brancos, (...) e que as doenças mais comuns poderiam ser evitadas com medidas de 
saúde pública, como as vacinas”. Mas também que “Por outro lado, certos grupos 
que tiveram uma assistência contínua de saúde, sua terra demarcada, outros meios 
de subsistência garantida e sua cultura valorizada, apresentaram um crescimento 
populacional importante” (Cimi, 1978: 1, destaques meus). 

Com relação aos “objetivos da ação”, foi definido que todo o trabalho com 
as comunidades indígenas na área da saúde deveria ser norteado pelo princípio fun-
damental de “que o índio assuma a sua história quanto à saúde” e determinou-se 
o compromisso de: 1) manter e aperfeiçoar a assistência médica existente (incen-
tivando o uso da medicina indígena e otimizando a parte técnica); 2) implementar 
e reforçar o trabalho em outras áreas determinantes da saúde, tais como posse de 
terras, alimentação, escoamento de produção artesanal; 3) buscar a “conscientização 
do índio e dos missionários”; 4) considerar e atender a população envolvente sem-
pre que possível, tendo “em vista a saúde do índio”; 5) veicular informações sobre 
questões de saúde; 6) buscar entrosamento entre órgãos e missões (Cimi, 1978: 2).

Em consonância com o objetivo principal foram traçadas várias linhas 
de ação, entre as quais a criação de “equipes de apoio em nível regional” e uma 
“equipe de assessoria de saúde a nível nacional” (Cimi, 1983: 3). As “equipes de 
apoio regionais” seriam escolhidas por suas respectivas unidades regionais, devendo 
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ser formadas por pessoas conhecedoras da área ou de instituições que pudessem 
“responder às solicitações e necessidades imediatas dos missionários, em todos 
os sentidos (medicamentos, internações, informações sobre condutas em saúde 
etc.)” e também “supervisionar e se responsabilizar pela orientação da assistência 
médica prestada pelos que estão na área”. A equipe nacional, por sua vez, seria 
criada para identificar a literatura sobre o tema e compilar dados sobre a saúde e 
medicina indígena para fins de divulgação (Cimi, 1978: 3). 

Como providência imediata, decidiu-se pela elaboração de projetos que 
levassem em conta os recursos oficiais e garantissem a “assistência médica” aos 
“problemas mais graves”. Entre tais projetos, havia os de vacinação para prevenir 
“epidemias de sarampo e coqueluche”, por exemplo; apoio nutricional para casos 
emergenciais; borrifação, exames e medicação específicos para combater a malária; 
controle da tuberculose feito por pessoa do Serviço Nacional de Tuberculose (via 
“entrosamento”); aplicação de flúor para prevenir problemas dentários; e, por fim, 
a remoção de doentes em estado grave (Cimi, 1978).

Nesse encontro também se discutiu a questão da falta de preparo da 
equipe que trabalhava na área de saúde e a necessidade de adaptar os cursos de 
atendente de enfermagem à realidade indígena, e se planejou a realização de cursos 
e pesquisas sobre a medicina indígena. Esses cursos seriam dirigidos aos índios 
e missionários, com a proposta de promover a “troca de conhecimentos” entre os 
participantes e a reflexão sobre “a saúde em seus aspectos médicos, pedagógicos, 
ecológicos, culturais, pastorais e políticos” (Cimi, 1978). O programa seria definido 
pelos participantes, que responderiam previamente a um questionário sobre medi-
cina indígena, a fim de fornecer dados que pudessem ser compilados (pela futura 
equipe nacional) e servissem de subsídio ao curso planejado.

Medicina comunitária e formação de agentes indígenas:                       
2º Encontro Nacional de Saúde

No ano seguinte, 1979, o setor de saúde do Cimi acompanhou o 1º Encon-
tro Nacional de Experiências em Medicina Comunitária (1º Enemec), realizado em 
Lins, SP, pelo Instituto Paulista de Promoção Humana (IPPH)8 e pelo Departamento 
de Pediatria da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. O encontro reuniu 
mais de trezentos profissionais e agentes da saúde e sua programação procurou 
evidenciar as contradições da área da saúde, atentando para as propostas da medi-
cina comunitária, que conferiam destaque à figura do “agente popular de saúde”, à 
participação das populações atingidas e ao controle das ações de saúde pela comu-
nidade. Entre os objetivos do 1º Enemec estavam a troca de experiências entre os 
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participantes, visando à “união dos esforços isolados”, à valorização da figura do 
“agente de saúde” e à sua formação na comunidade (Cimi, 1980). De acordo com 
Doimo e Rodrigues (2003: 112-123), isso significava “nada menos do que a incuba-
ção do Programa de Saúde da Família e da profissionalização do agente de saúde”.

O Cimi também participou do 2º Enemec, realizado em 1980 em Recife, PE, 
com o slogan “Saúde: uma conquista popular”.9 Tendo como subtemas o diagnóstico 
de saúde da população e a formação prática, esse evento alimentou o reconheci-
mento da saúde como uma “luta popular específica, como móvel de ação política”, 
e sua realização está, assim, vinculada ao surgimento do Movimento Popular de 
Saúde (Mops) no Brasil, oficialmente criado em 1981, no 3º Enemec, como fruto 
do empenho do Centro de Educação Popular do Instituto Sedes Sapiental (Cepis), 
que tinha como integrante o dominicano frei Beto (Costa, 1999 apud Santos, 2009).

O 2º Encontro sobre Saúde Indígena foi realizado em Cuiabá, MT, de 28 
a 31 de julho de 1981, e contou com a participação de 32 pessoas, entre as quais 
o médico Rubens Beluzzo Brando (1952-1982), que fez uma apresentação sobre 
seus últimos trabalhos realizados no interior de São Paulo (Brando, 1985), e Paulo 
E. Fernando, representante do Enemec que ali esteve convocando os presentes para 
participarem do 3º Enemec como representantes da causa indígena.

Este segundo encontro foi programado pelo setor de formação do Cimi 
com a “finalidade específica de organizar o setor de saúde indígena e consequen-
temente viabilizar os meios para a capacitação dos agentes de saúde que atuam 
junto às populações indígenas”10 e foi financiado pela Fundação Josephine Nefkens, 
por intermédio da Cebemo, entidade holandesa ligada à Igreja que apoiava projetos 
de desenvolvimento comunitário. Sua preparação incluiu o envio de uma ficha de 
inscrição e de uma ficha padrão para o levantamento de dados de saúde nas aldeias, 
e padre Iasi abriu o evento explicitando seu objetivo central: “Estabelecer linhas 
de ação sobre como atender os índios na área de saúde com um menor prejuízo 
para eles no sentido de preservação de sua cultura e de seus valores em torno da 
saúde” (CNBB, 1981: 6).

Nesse contexto foram indicados os nomes para compor a equipe nacional, 
que deveria ser formada por um médico, um antropólogo, um representante indí-
gena e um agente de saúde. Para compor esse quadro foram escolhidos o médico 
Antônio José de Araújo, do Hospital Pio X, que já há alguns apoiava as ações de 
dom Tomás Balduíno entre os Tapirapé e Karajá; o “atendente de saúde” guarani 
Marçal de Souza11 (Posto Indígena Aldeia Campestre, MS); Silvia Gasperim Bonotto 
e a enfermeira Mirthes Versiani do Anjos,12 que na época trabalhavam em Mato 
Grosso entre os Karajá e os Tapirapé, como agentes de saúde, titular e suplente, 
respectivamente. O antropólogo seria escolhido posteriormente em reunião do 
Conselho do Cimi, após ouvidas as sugestões das unidades regionais (Cimi, 1983).
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As propostas de trabalho trazidas pelos participantes desse encontro recaí-
ram principalmente sobre a “assessoria nacional”, que teria as funções gerais de 
“desenvolver um programa de medicina preventiva a nível nacional, estabelecendo 
vínculos com organismos de proteção ao meio ambiente e pressionando os órgãos 
oficiais” e “preparar agentes de saúde para que estes interfiram o mínimo possível 
na cultura indígena”. A assessoria nacional deveria também traçar um programa 
de atendimento aos agentes de saúde baseado no levantamento das doenças mais 
comuns, preocupando-se em fazer com que “o enfermeiro indígena seja uma função 
social no grupo, e não uma profissão, que se torna um elemento desagregador”. Por 
outro lado, deveria também “desenvolver campanha de divulgação da causa indí-
gena dentro das escolas médicas” e “elaborar e coordenar campanhas de combate 
às doenças comuns a todos os regionais” (Cimi, 1981: 1).

Os agentes de saúde, por sua vez, deveriam “continuar e reforçar o incen-
tivo e apoio na sua luta pela terra e pelos meios de sobrevivência” e “valorizar a 
medicina indígena, incentivando os pajés e curandeiros a exercê-la e transmiti-la, 
como faziam desde os tempos imemoriais” (Cimi, 1981: 2). 

No ano seguinte, a unidade regional de Mato Grosso realizou os primeiros 
cursos voltados para formação de agentes indígenas (Porantim, 1982). Até dezembro 
de 1982, porém, a equipe de assessoria nacional “teve sua atividade limitada pela 
falta de uma pessoa que pudesse percorrer os regionais”. Foi somente após a escolha 
e aprovação do nome de Ernilda Souza do Nascimento13 como “elemento liberado 
em tempo integral” para visitar as unidades regionais que se iniciou a realização 
das “atividades já encaminhadas anteriormente”. Formada em ciências biológicas e 
com especialização em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Ernilda 
Nascimento trabalhava desde 1974 no Hospital São Pio X, apoiando o trabalho 
das Irmãzinhas de Jesus nas aldeias Tapirapé e Karajá e o treinamento de agentes 
de saúde não indígenas, principalmente da Opan (Entrevista de Ernilda Souza do 
Nascimento, 2018). Na sua visão, essa formação de sanitarista, com foco nas ações 
preventivas mais do que curativas, lhe serviu para não se confrontar “com a prática 
da maioria dos missionários nas aldeias, que era a prática da medicina alopática” 
(Nascimento, 2000: 11).

“Novos rumos para a saúde indígena”:                           
3º Encontro Nacional de Saúde

Em maio de 1983 a equipe nacional reuniu-se em Dourados, MT, e concluiu 
que algumas tarefas que no 2º Encontro de Saúde haviam sido designadas para 
a assessoria nacional se mostravam inviáveis, como, por exemplo, “desenvolver 
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programa de medicina preventiva a nível nacional”, “elaborar e coordenar cam-
panhas de combate as doenças comuns a todos os regionais” e realizar o encontro 
de representantes das coordenações regionais de saúde naquele ano (Cimi, 1983). 

A demanda mais imediata dessa reunião era a elaboração do texto “Em 
busca de novos rumos para a saúde indígena”, que foi assinado por Ernilda Souza 
do Nascimento, enviado como comunicado aos representantes das unidades regio-
nais presentes na 5ª Assembleia Geral do Cimi (Nascimento, 1983b), realizada em 
julho daquele mesmo ano, e posteriormente publicado no número 56 do jornal 
Porantim (Nascimento, 1983c). No comunicado, Ernilda Nascimento lamenta o fato 
de haver pouco conhecimento produzido sobre medicina indígena, mas indica que 
algumas reflexões promovidas pelos encontros do Cimi e pelas pesquisas e diag-
nósticos realizados por médicos da Escola Paulista de Medicina (com destaque para 
Rubens Belluzo Brando, João Botelho Vieira Filho, José Gilberto Henrique Vieira 
e Neil Ferreiro Novo) estariam lançando luz sobre a realidade da saúde indígena 
(Nascimento, 1983b). A autora também destaca dois elementos que considerava 
fundamentais para se empreender qualquer trabalho de saúde: o conhecimento 
da área e do povo em questão e a compreensão de que o trabalho de saúde não 
poderia pretender apenas “não deixar morrer o doente”, sob risco de promover 
uma dependência irreversível desses povos em relação “aos nossos medicamentos 
e às nossas formas de tratamento”. A promoção da medicina indígena e a reali-
zação dos cursos para atendentes indígenas de saúde, entretanto, não deveriam 
antagonizar-se com a medicina científica. Amparando-se em uma declaração do 
médico João Botelho, Ernilda Nascimento explica que não propunha a “devolução 
pura e simples da medicina indígena”, pois isso “seria desconhecer o estágio atual 
de contatos e contaminação das mais variadas doenças deixadas como herança a 
estas populações imunologicamente desprotegidas” (Nascimento, 1983c: 12). 

Por fim, Nascimento identifica a situação de saúde dos povos indígenas 
como “parte integrante de um processo político e econômico muito mais amplo 
onde (...) a posse de terra é um fator determinante”, mas faz seu alerta: “se que-
remos ajudar esses povos e essas comunidades a reconquistarem ou fortificarem 
sua força moral e social, a se identificarem como povo e como tal lutar por seus 
direitos e autodeterminação, o aspecto SAÚDE não pode ficar esquecido” (Nasci-
mento, 1983c: 12).

A “opção pela valorização e incentivo da medicina nativa” como estímulo 
à “autodeterminação dos povos indígenas no campo da saúde” foi reafirmada no 3º 
Encontro de Saúde (1-4 fev. 1984), realizado em Fátima de São Lourenço, MT, com a 
equipe nacional desfalcada de Marçal de Souza, que fora assassinado em novembro 
do ano anterior, e de Silvia Bonotto, que se retirou da equipe e foi substituída pela 
médica naturalista Sandra M. Cardoso Barbosa (Cimi, 1984a).
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Os participantes do encontro enfatizaram que, para “devolver à comu-
nidade o controle da saúde”, seria necessário “combater a resistência à medicina 
natural” (dos agentes não indígenas) por meio de sua valorização, “fazer uso 
equilibrado da medicina não indígena”, treinar agentes não indígenas e incentivar 
encontros intertribais visando à troca de experiências (Cimi, 1984a: 1). 

Outras ações voltadas para a sociedade envolvente objetivavam a sensi-
bilização para a problemática indígena por meio de informação e denúncia, a fim 
de promover as “alianças entre índios e oprimidos, contando com a colaboração de 
movimentos e organizações, tais como Cebes, sindicatos e outros” (Cimi, 1984a: 
2). Para os casos de epidemias as propostas incluíram, além das denúncias, a iden-
tificação de pessoas que pudessem prestar apoio direto às unidades regionais, as 
quais teriam, diante da omissão da Funai, a missão de “debelar o surto”. Para o 
Cimi Norte II foram designados alguns médicos do Instituto de Medicina Tropical de 
Manaus, entre os quais Marcos Barros, que após participar da 6ª Assembleia Nacio-
nal do Cimi (1985) com uma apresentação sobre “A dimensão política da saúde”, 
tornou-se assessor de saúde da Regional MT (Versiani, 1988). 

A “história também se faz com dados”:                          
4º Encontro Nacional de Saúde

O 4º Encontro de Saúde, também realizado em Fátima de São Lourenço 
(16-21 jan. 1986), manteve “opção pela valorização e incentivo da medicina nativa” 
afirmada nos encontros anteriores, mas procurou “conquistar e assumir novos espa-
ços”, indicando a coleta de dados (em âmbitos local e regional) como imprescindível 
a um “planejamento mais eficiente”: 

Nesta fase em que a política nacional de saúde atravessa um momento histórico 

dentro do contexto nacional, é importante que lutemos por um espaço dentro 

da mesma, para não corrermos o risco de ver mais uma vez os povos indígenas 

alienados da questão, e sem nenhum poder de decisão sobre o seu destino. (Cimi, 

1986a: 11)

Após uma exposição sobre as ações de valorização da medicina indígena 
executadas nas unidades regionais (basicamente plantio de ervas medicinais e 
conscientização sobre os “perigos do uso indiscriminado da medicina industriali-
zada”) e de um levantamento dos problemas específicos de cada área (mudança 
alimentar, contágios, aculturação), os quais em última instância apontavam para a 
falta ou invasão de terra, deu-se especial atenção à necessidade do levantamento de 
dados, “uma vez que a dificuldade de se realizar um estudo estimativo da situação 
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de saúde e doença nas áreas se devia à falta de notificação sistemática dos dados”. 
Na apresentação sobre esse tema defendeu-se a importância dos “dados coletados 
cientificamente” para “o planejamento de saúde, tratamento das doenças, ava-
liação e aperfeiçoamento de programas médicos sanitários” e sobretudo para “as 
denúncias e reclamações junto a órgãos públicos”. Os “fatos vitais” (nascimentos, 
óbitos, abortos, natimortos e patologias prevalentes) seriam imprescindíveis para 
diversas iniciativas, desde os programas de saúde até a reinvindicação de posse de 
terra (Cimi, 1986a: 8-9).

Na apresentação feita nesse encontro preconizava-se o uso de “um método 
definido” que permitisse conclusões “representativas do assunto em causa” que 
pudessem “ser aplicadas a outros grupos populacionais”. Também se forneceram 
noções básicas sobre a origem dos dados (se oriundos de questionários, ou compi-
lados de materiais diversos e dispersos), estatísticas da população (caraterísticas e 
cuidados essenciais) e métodos usados (com fichas preexistentes ou questionários 
respondidos em domicílio).

Com relação à formação de agentes de saúde, foi reforçada a necessidade 
de tornar o agente indígena de saúde menos dependente dos órgãos oficiais e das 
próprias missões, mediante um “trabalho de consciência política e social de saúde 
aliado à revalorização da medicina nativa, quando então a comunidade indígena 
tomará as rédeas de sua própria saúde” (Cimi, 1986a: 10). No tocante ao agente 
não indígena, os problemas residiriam na sua desvalorização e despreparo, o que 
reforçava a importância dos cursos de saúde e indigenismo. 

Nesse 4º Encontro de Saúde, a equipe reiterou as críticas aos grandes 
projetos e elaborou uma moção de apoio aos povos indígenas diante do “desencadea-
mento do processo desenvolvimentista (...) que tornava impossível a sobrevivência 
das nações indígenas” (Cimi, 1986a: 11). Como atividades planejadas foram defini-
das a inclusão da Política Nacional de Saúde nos cursos de indigenismo do Cimi; a 
realização de estágios práticos para agentes de saúde não indígenas; a contratação 
de Elaine Tapirapé para o trabalho de articulação das áreas indígenas (assessoria 
nacional) e a realização de um encontro de Saúde em cada unidade regional para 
programar a coleta de dados e promover a articulação regional.

Por uma saúde diferenciada:                                          
5º Encontro Nacional de Saúde

O 5º Encontro de Saúde foi realizado de 15 de outubro a 1 de novembro  
de 1986, apenas alguns meses após o encontro anterior, em Ceres, GO, e caracte-
rizou-se por um “alto teor político” em detrimento da “parte técnica” prevista no 
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programa. Segundo consta no relatório do encontro, isso se justificava “em virtude 
de ter ocorrido às vésperas da eleição para a Assembleia Nacional Constituinte, 
fato por demais relevante para o processo político em nosso país” e também de 
anteceder a Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio, para a qual era 
preciso “preparar um documento à altura” (Cimi, 1986b: 3).

Além dos leigos e missionários participantes, o evento contou com a pre-
sença dos assessores técnicos internos – o padre e antropólogo João Safírio, que 
atuava entre os Yanomami; Sandra M. Cardoso, médica naturalista (Cimi RO); Paulo 
Machado Guimarães, assessor jurídico do Cimi Nacional; Egon Heck, secretário 
adjunto do Cimi Nacional – e de assessores externos – Maria José de Lima, enfer-
meira do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social  (Inamps) 
no Rio de Janeiro; Manuel Cesário M. Paiva, pesquisador da Fiocruz que faria parte 
da relatoria da 8ª CNPSI; dr. Luiz e dr. Bruce, do Hospital São Pio X em Ceres, GO; 
e o casal Gil e Albinear Plaza Pinto (Cimi, 1986b). 

A enfermeira Maria José de Lima, Zezé, falou sobre a Política Nacional 
da Saúde buscando explicar os motivos para a Reforma Sanitária e respondeu às 
perguntas dos participantes, que de modo geral procuravam entender quais seriam 
os efeitos da dita reforma para a saúde indígena, isto é, se haveria uma preocupa-
ção com as “diferenças culturais” ou se seria “mais uma tentativa de se integrar 
o índio na nossa sociedade” (Cimi, 1986b: 20). A resposta de Maria José, tal como 
transcrita no relatório, foi dada como um alerta:

O pessoal que faz estes atos, no meu entender, está muito distanciado das ques-

tões indígenas. O índio está entrando pela pressão dos grupos organizados, e são 

estes grupos que têm que se articular para salvar a questão cultural e para não 

entrar na engrenagem. (Cimi, 1986b: 21)

Em meio a alguns questionamentos sobre a precária assistência médica 
prestada pelo hospital de Ceres, Maria José e Albinear explicaram a participação 
desta instituição nas Ações Integradas de Saúde (AIS) e seu papel na promoção da 
participação e controle popular, ressaltando ser necessário entender as AIS para 
se discutir a reforma.

Nesse debate sobre a Reforma Sanitária (RS) foi elencada uma série de 
problemas, evidenciando certa falta de aprofundamento no tema. Foram previstas 
dificuldades na implantação dos distritos sanitários e apontadas a “falta de com-
promisso dos profissionais com a saúde da população” e a falta de infraestrutura 
adequada para capacitação destes, além da “necessidade de integração docente 
e assistencial que não estaria prevista na RS”. Mas sobretudo foi questionada a 
eficiência de uma RS executada sem que houvesse uma reforma agrária, tema 
que havia sido escolhido como prioritário na 6ª Assembleia Nacional do Cimi, 
e as consequências de se fazer essa discussão em um momento em que “era 
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necessário unir os interesses partidários”. Em linhas gerais, para além de certa 
descrença na possibilidade de que a reforma fosse aprovada, os questionamentos 
evidenciavam desinformação sobre a sua implantação, gerenciamento, conteúdo, 
e certa desconfiança relacionada a seus eventuais usos políticos, o que levaria ao 
abandono dos “estudos e critérios técnicos” em favor de interesses partidários 
(Cimi, 1986b: 24-25).

A fim de refletir sobre as possibilidades de garantir a “especificidade para 
saúde do índio” nos programas de saúde das AIS e na Reforma Sanitária, foram 
organizados três grupos de trabalho e a eles propostos três grandes tópicos para 
discussão: 1) relação entre a Política Nacional de Saúde e os índios (“realidade e  
teoria” SNS-AIS/SUS/RS); 2) a relação do índio com a Política Nacional de Saúde 
Indígena e, finalmente, 3) a estratégia de atuação do Cimi. 

Na plenária, foram feitas algumas constatações sobre a situação na área 
da saúde:

1. Displicência das autoridades sanitárias competentes no enfrenta-
mento das epidemias e no enfrentamento da saúde assistencialista 
e paternalista.

2. Treinamento de agentes de saúde “alienante”, gerando “aculturação 
individual”, com repercussões na saúde mental e social como conse-
quência da “perda dos conhecimentos” e de um “novo status na aldeia”.

3. “Aculturação social” em razão de perda de terra, presença de grandes 
projetos, frentes de contato, perda linguística.

4. “Aculturação corporal”, isto é, perda das defesas orgânicas.

5. Necessidade de atenção aos problemas de saúde que demandam “aten-
dimento de branco”: referência e contrarreferência.

E como propostas para a solução desses impasses foram sugeridas ações 
nos níveis locais, regionais e nacional. No nível local deveriam ser promovidas as 
ações do agente articulador (convênios e repasses para os índios) e a ocupação de 
espaços no sistema de saúde – comissões locais e municipais de Saúde (Clis-Cims), 
Comissão Interministerial de Planejamento (Ciplan), comissões interinstitucionais de 
Saúde (CIS), SUS-Reforma Sanitária (RS). Recomendava-se investir nos municípios 
onde houvesse as AIS, articulando-as com as ações de base locais, e na formação 
da Clis no nível de comunidade indígena, e fiscalizar as ações de outros níveis: 
Cims, CIS, RS.  

No nível regional deveria ser cobrada a prestação de serviço e o repasse 
de informação. E no nível nacional a estratégia deveria ser intervir na proposta de 
Reforma Sanitária, na Conferência Nacional de Saúde e na Constituinte. Para tanto, 
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previu-se a elaboração de um “dossiê de saúde a nível nacional, abrangendo todos 
os dados, inclusive os necessários para se ter saúde e não só a falta de doença”, 
entre os quais aqueles sobre, por exemplo, terra, alimentação e contato com a 
sociedade envolvente. Esse dossiê seria composto por dados coletados a partir de 
1970, e para a sua execução seria “criado um projeto destinado a cobrir despesas 
do setor de saúde” (Cimi, 1986b: 32).

Além das discussões de natureza política nele levantadas, no 5º Encontro 
procurou-se avançar na descentralização da assessoria nacional para as regionais, 
algo que havia sido anunciado no encontro anterior e seria implementado nos 
anos seguintes. 

Em 1988 a enfermeira Mirthes Versiani assumiu a coordenação nacional 
de saúde do Cimi, e desde então os encontros de Saúde passaram a ser realizados 
anualmente. Até aquele ano os encontros seguiram o programa de avaliação da situa-
ção de saúde nas diferentes áreas, tendo sido estudados temas como etnomedicina, 
vigilância epidemiológica, comunicação intercultural em saúde, política nacional 
de saúde/saúde do índio, saúde indígena e legislação no contexto da mudança do 
Estatuto do Índio, e determinantes da saúde indígena/estratégias de intervenção. 
A partir desse ano, porém, o setor de saúde do Cimi concentrou seus esforços em 
“acompanhar e analisar a política de saúde nacional, defendendo o direito dos povos 
indígenas a uma atenção diferenciada, em função das especificidades étnico-cultu-
rais” (Versiani, 1993: 3). Assim, em fevereiro de 1989, momento em que se discutia 
a Lei Orgânica da Saúde, a coordenação articulou um encontro com profissionais 
da área da saúde (da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade de 
Brasília e da Fiocruz), missionários e assessoria jurídica do Cimi, com o objetivo 
de estudar uma proposta específica para a saúde do índio. Foi, então, elaborada a 
proposta de um subsistema de saúde indígena no Sistema Único de Saúde (SUS), o 
que daria origem à criação dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), tal 
como proposta na legislação de saúde do Estatuto dos Povos Indígenas apresentada 
pelo Cimi (Versiani, 1993).

Também em 1989 a Coordenação de Saúde do Cimi participou do 6º 
Simpósio sobre Política Nacional de Saúde, compondo a Comissão Interinstitucio-
nal que apresentou a proposta para orientação geral na elaboração de emendas ao 
anteprojeto de Lei Orgânica do SUS.

Em 1992, missionários do Cimi participaram das conferências estaduais de 
Saúde que precederam a 9ª Conferência Nacional de Saúde, na qual esse organismo 
da CNBB se fez representar no painel “Os povos indígenas e o SUS”. A participação 
do Cimi nesse evento – que aprovou a proposta de garantir no SUS a atenção integral 
e diferenciada à saúde dos povos indígenas por meio da criação de DSEIs – inse-
riu a entidade nos meios de controle da política indigenista de saúde, tais como a 
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Comissão Intersetorial de Saúde indígena (Cisi) e os Núcleos Interinstitucionais de 
Saúde Indígena (Nisis), nas quais ocupou assento e teve atuação destacada. 

A doença indígena como corolário da opressão

Para além da formação missionária, o Cimi foi criado com o intuito de 
mobilizar a opinião pública e assessorar juridicamente os índios em sua relação com 
o Estado (Cimi, 1977a),14 o qual deveria garantir aos índios o “direito aos meios 
de proteção à saúde facultados à comunhão nacional” (Estatuto do Índio, art. 54) 
e lhes assegurar “na infância, na maternidade, na doença e na velhice (...) espe-
cial assistência dos poderes públicos, em estabelecimentos a esse fim destinados” 
(parágrafo único do art. 54). Ainda de acordo com o Estatuto do Índio, “O regime 
geral da previdência social será extensivo aos índios, atendidas as condições sociais, 
econômicas e culturais das comunidades beneficiadas” (art. 55).

Desde os anos iniciais, portanto, o Cimi entedia que a saúde das populações 
indígenas era, e deveria ser, uma responsabilidade do Estado, assunto que, embora 
reconhecidamente preocupasse “a todos” desde os primeiros encontros, foi inicial-
mente tratado com menos veemência, pois naquele momento se entendia que o que 
se poderia fazer era “colher informações sobre a situação atual” e “dar sugestões e 
apontar deficiências ou irregularidades aos órgãos competentes” (CNBB, 1979: 26).

Nesse contexto, o setor de saúde do Cimi surgiu “de baixo para cima” 
(Nascimento, 1983a), como resultado das demandas especialmente explicitadas nos 
encontros da Região Norte em 1977, sendo a partir daí desenvolvido pelo heterogê-
neo engajamento dos voluntários e suas respectivas demandas. A unidade regional 
Cimi MT parece ter feito um trabalho mais sistemático visando a uma contribuição 
mais técnica, coletando dados e elaborando indicadores que eram externamente 
analisados a fim de produzir informação e gerar conhecimento. Diana Marinho, pes-
quisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca/Fiocruz que trabalhou 
no DSEI da Região Sudeste no início de sua implementação, destacou a atuação de 
Mirthes Versiani na articulação de parcerias para a consolidação e análises dos dados:

Dávamos apoio no sentido de trabalhar todos os dados que eles mandavam, eles 
mandavam os dados epidemiológicos das aldeias e nós catalogávamos esses dados, 
construíamos as tabelas, os gráficos, fazíamos as interpretações dos mesmos e os 
relatórios, infelizmente com um olhar frio, só analisávamos os números. Enca-
minhávamos para eles, que faziam a interpretação do olhar frio com a realidade, 
e depois davam o retorno. Havia uma troca muito legal. (Entrevista de Diana 

Marinho, 2018)
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Como bem observado por Rufino (2002: 236), as iniciativas do Cimi “em 
matérias tão distintas quanto educação, saúde, alternativas econômicas, resgate 
cultural e organização política comunicam-se por meio de uma gramática comum, 
cujas premissas são sedimentadas no simbolismo agregado à terra”. Com base no 
significado e valor atribuído a terra e autodeterminação, portanto, o projeto liberta-
dor de saúde do Cimi foi instrumentalizado de duas maneiras: 1) como ferramenta 
na luta pela demarcação de terras, tendo em vista que a discussão sobre os maiores 
problemas de saúde conduzia a um questionamento dos grandes projetos de desen-
volvimento e seus efeitos diretos e indiretos na saúde dos povos indígenas; 2) como 
instrumento de fortalecimento dos movimentos e das organizações indígenas, na 
medida em que os levava a refletir sobre qual política de saúde deveria chegar às 
comunidades e promovia capacitação de indígenas para atendimento nas aldeias 
(Entrevista de Egon Heck, 2019).15

Apoiado no conceito holístico de saúde como “um estado de completo 
bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermi-
dade” (Declaração de Alma-Ata, 1978), o Cimi fez do campo da saúde instrumento 
na luta pela demarcação de terra e contexto para a promoção da autodeterminação 
indígena. Assim, em função das diferenças culturais, geográficas e históricas 
(p. ex., grau de contato), suas ações incluíam a combinação de práticas distintas e 
às vezes antagônicas. 

Por entender que não se poderia “abordar saúde e doença de forma 
fracionada” ou desassociá-las da “subalimentação, da pobreza e vice e versa”, o 
setor de saúde do Cimi rejeitou a ideia de uma relação unicausal para o processo 
saúde-doença (Pastoral da Saúde, 1978), central para o higienismo praticado pelas 
missões pré-conciliares, e conduziu os missionários às práticas da medicina comu-
nitária, que se apresentavam “como estratégia não apenas de recomposição interna 
da prática médica mas também de participação no processo econômico e político” 
(Donnangelo & Pereira, 1976: 73).16

Por intermédio do trabalho de saúde da pastoral da Prelazia de Diamantino 
e da Diocese de Goiás, o Cimi aproximou-se dos movimentos populares de saúde 
promovidos por líderes progressistas da Igreja católica, como o padre Augusti, que 
em 1974 assumiu a Superintendência do IPPH, implantou os projetos de agentes 
comunitários de saúde e medicina popular, roças comunitárias e alinhou-se com 
práticas médicas que surgiram a partir de 1950 com a finalidade de se opor ao 
complexo médico-industrial e ao regime militar propondo, em linhas gerais: a prio-
rização da medicina preventiva em detrimento da curativa (como o Departamento 
de Pneumologia do Ministério da Saúde e departamentos de medicina preventiva 
universitários); a promoção da autonomia e da medicina popular (como defendia o 
Enemec); a denúncia do mau uso dos recursos públicos (como a enfermeira Maria 
José, do Inamps RJ); a resistência ao modelo médico privatista (como Albinear, que 
integrava o Cebes).
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Se no caso do movimento indígena brasileiro o Cimi pode ser visto no papel 
de “instituição anfitriã”, para utilizar um conceito trazido por Belleau (2014), no 
campo da saúde indígena pré-Constituinte a organização deve ser vista como um 
aliado e promotor da causa,17 e nesse sentido devemos entender sua participação 
no movimento da saúde indígena. Se por um lado o Cimi não conseguiu “sair da 
denúncia” ou propor “uma avaliação consistente para os desempenhos ruins do 
sistema de saúde” por entender que a saúde era parte da luta pela terra (Entrevista 
de Luiza Garnelo, 2018), por outro foi inequívoca a sua intenção de promover a 
participação indígena e contribuir para o embasamento de decisões políticas com a 
coleta de dados e a elaboração de indicadores e taxas. Quando eram divulgados na 
imprensa, os casos, que podiam ou não ser transformados em taxas, contribuíam de 
maneira bastante significativa para a mobilização popular e para estudos científicos 
(Mello, 1985; Coimbra Jr. et al., 1985). 

Notas

1 Este capítulo foi preparado no âmbito do projeto de pesquisa Saúde dos Povos Indígenas no 
Brasil: perspectivas históricas, socioculturais e políticas (mais informações na Apresentação) 
no período de janeiro de 2019 a fevereiro de 2020. A autora foi bolsista de pós-doutorado no 
âmbito do Projeto Wellcome (janeiro de 2019 a setembro de 2020), com vinculação ao Programa 
de Pós-Graduação de Epidemiologia em Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde Pública 
Sergio Arouca, Fiocruz. 

Na pesquisa documental, fez-se uso extenso dos acervos documentais do Conselho Indigenista 
Missionário (Setor de Documentação e Centro de Formação Vicente Cannas), mas também de 
documentos consultados em outros acervos físicos e digitais de outras organizações, tais como 
Instituto Anthropos (JF), Instituto Socioambiental, Museu do Índio, Arquivo Nacional, Funai 
e Biblioteca Nacional. Para o trabalho na documentação do Setor de Documentação do Cimi, 
que possui um arquivo específico para o tema da saúde indígena, foi feito um levantamento 
geral deste conteúdo, com vistas a definir a documentação que seria privilegiada no estudo. 

Como subsídio para uma análise qualitativa dos dados extraídos dessa investigação documental, 
foram também utilizadas entrevistas realizadas pelo projeto com personagens-chave deste 
campo: Ana Maria Costa, Renato Athias, Egydio Schwade, Ernilda Nascimento, Diana Marinho, 
Egon Heck, Luiza Garnelo. Para informações sobre os entrevistados citados ao longo deste 
capítulo, ver Apêndice do volume. A autora registra seu grande agradecimento a Leda Bosi e 
Aida Cruz, que de forma acolhedora e generosa tornaram este trabalho possível. 

2 Publicado com o título “Saúde: especificidade do direito dos povos indígenas no contexto das 
conclusões da VIII Conferência Nacional de Saúde” na revista Saúde em Debate (Cebes, 1988).
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3 O conceito de complexo médico-industrial surge na década de 1980 para evidenciar “as múlti-
plas e complexas inter-relações estabelecidas entre os diversos atores do setor saúde e destes 
com os demais setores da economia” (Vianna, 2002: 376).

4 Para uma análise antropológica das categorias utilizadas pelo Cimi e das representações que 
seus missionários fazem do campo indigenista e das relações entre evangelização e cultura, 
ver Rufino, 2002.

5 Encontro de Barbados é como ficou conhecido o Simpósio Internacional de Fricção Interétnica, 
realizado em 1971 pela Universidade de Berna com apoio do Conselho Mundial da Igreja em 
Barbados.

6 Encontro Pan-Amazônico da Pastoral Indigenista (Manaus, 20-25 jun. 1977); 3º Curso de Indi-
genismo (Belém, 10-25 jul. 1977); 2ª Assembleia Pastoral Indigenista Região Norte (Belém, 
26-28 jul. 1977).

7 De acordo com Ernilda Nascimento, esse trabalho realizado em Ceres era “diferenciado para 
a época e para a cidade em questão”, consistindo em “atendimento médico e sanitário de 
gestantes e crianças de 0 a 4 anos”, “visita domiciliar”, reuniões nas comunidades rurais de 
abrangência do atendimento do Hospital São Pio X, treinamento de atendentes de saúde e 
sobretudo um “trabalho de troca de saberes no uso de alimentação saudável e plantas medi-
cinais” que resultou na criação de uma farmácia de manipulação de fitoterápicos que ainda 
hoje existe (Entrevista de Ernilda Nascimento, 2020).

8 O IPPH foi fundado em 1967 por dom Pedro Paulo Koop, bispo da Diocese de Lins, como efeito 
direto do Concílio Vaticano II. E assim como o Cimi, foi apoiado pela Misereor, entidade mantida 
por católicos alemães para financiar projetos executados por organizações católicas em países 
subdesenvolvidos (Siqueira, 1984).

9 Antes disso o Cimi também participou do Encontro Regional de Experiências de Saúde do 
Centro-Oeste (Ceres, 29 fev.-2 mar. 1980) e de um Encontro sobre Plantas Medicinais na 
Universidade de São Paulo (23-26 maio 1980).

10 Essa preparação de agentes seria feita mediante uma parceria com a Opan e o Centro Pas-
toral de Informação Latino-Americano (Cepila) que consistiu em um projeto de formação e 
documentação que deu origem ao Setor de Documentação do Cimi. Com ele planejava-se 
uma articulação latino-americana, mas o setor teve existência curta, de quatro ou cinco anos 
(comunicação pessoal de Benedito Prezia, 16 jul. 2019).

11 Marçal de Souza, ou Marçal Tupã-i (1920-1983), viveu parte da infância na aldeia Te’y kue 
(Caarapó, MS) até ser adotado pela Missão Caiuá e levado para Dourados, onde estudou enfer-
magem. Na década de 1970 engajou-se na luta pela terra e nesse contexto aproximou-se do 
Cimi, sendo posteriormente escolhido para discursar como representante indígena para o 
papa João Paulo II durante sua primeira visita ao Brasil, em 1980. Sobre Marçal de Souza ver 
Prezia, 2006.

12 Mirthes Versiani trabalhava com o médico Antônio de Araújo, do hospital de Ceres, onde 
atuava como agente pastoral de enfermagem da Prelazia São Félix, com os levantamentos de 
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famílias feitos pelas Irmãzinhas de Jesus e na formação de agentes indígenas (Entrevista de 
Mirthes Versiani, 2018).

13 Ernilda Souza do Nascimento adotou o nome religioso de irmã Rosirene, forma como muitas 
vezes aparece nos documentos.

14 1) Incentivar e assessorar o atendimento as populações indígenas, em suas necessidades – espi-
rituais e materiais; 2) Promover a formação ou atualização teológica, antropológica e técnica 
dos missionários católicos; 3) Providenciar assessoria técnica e jurídica às missões e populações 
indígenas na defesa das terras e do patrimônio dos índios; 4) Mobilizar a opinião pública; 
5) Planejar e realizar encontros de estudos sobre Pastoral Indigenista (Cimi, 1977a).

15 Cabe aqui lembrar que Marçal de Souza e o Tukano Alvaro Fernandes Sampaio, que participou 
do 4º Tribunal Bertrand Russel em 1981, eram atendentes de enfermagem em suas aldeias.

16 O higienismo foi uma das três vertentes que formavam o campo de onde surge a medicina 
preventiva, tendo aparecido no século XIX relacionado ao desenvolvimento do capitalismo e 
da ideologia liberal (Arouca, 1975).

17 De acordo com Belleau (2014), a inexistência de um “movimento indígena” no contexto de 
criação do Cimi inviabilizaria a aplicação da ideia de aliança, uma relação de “ajuda” ou de 
“aliança” entre as duas agências. Para uma visão sobre as alianças do movimento indígena 
ver capítulo anterior desta coletânea, de Aline Moreira Magalhães.
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Apêndice – Encontros e eventos                         
mencionados no texto, 1978-1986 

Data Evento Local

21 a 23 abr. 1978 1º Encontro Nacional de Saúde - Cimi Goiânia, GO

Jun.-Jul. 1978 Curso de Saúde Pública Diamantino, MT

25 a 29 jul. 1979
1º Encontro Nacional de Experiências em 
Medicina Comunitária

Lins, SP 

27 a 31 jul. 1979 3º Assembleia Geral do Cimi Goiânia, GO

29 fev a 2 mar. 1980
Encontro Regional de Experiências de Saúde 
do Centro-Oeste

Ceres, GO

Set. 1980 
2º Encontro Nacional de Experiências em 
Medicina Comunitária

Recife, PE
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Data Evento Local

23 a 26 maio 1980 Encontro sobre Plantas Medicinais - USP São Paulo, SP

28 a 31 jul. 1981 2º Encontro Nacional de Saúde - Cimi Cuiabá, MT 

5 a 20 mar. 1982 Curso Saúde para Agentes Indígenas - Cimi Hospital São Pio X Ceres, GO

3 a 8 ago. 1982
Curso de Enfermagem para
Agentes Indígenas - Cimi

Aldeia Rikbaktsá, MT 

5 a 20 mar. 1982 
Curso de Saúde para
Agentes Indígenas - Cimi

Hospital São Pio X Ceres, GO

7 a 11 abr. 1983 
Encontro de Estudos sobre 
Medicina Indígena - Cimi

Aldeia Rikbaktsá, MT

28 maio 1983
1ª Reunião de Equipe Coordenação
de Saúde - Cimi

Dourados, MS

9 a 14 maio 1983
Encontro de Estudo para Formação
de Atendentes Indígenas - Cimi

Rio Branco, AC 

6 a 10 jul. 1983
Encontros para Estudo das
Plantas do Cerrado - Cimi

Aldeia Rikbaktsá, MT

18 a 22 set. 1983
2º Encontro de Estudos de Enfermagem
ara Atendentes Indígenas - Cimi

Utiariti, Regional Cimi MT 

1 a 4 fev. 1984 3º Encontro de Saúde - Cimi Fátima de São Lourenço, MT

Fev. 1984 Encontro de Agentes de Saúde Indígenas Fátima de São Lourenço, MT

14 a 19 jul. 1984
1º Curso de Saúde para Indígenas 
(Karajá e Tapirapé) - Cimi

Santa Terezinha, Ilha do Bananal

17 a 23 dez. 1984
2º Curso de Saúde para Indígenas
(Karajá e Tapirapé) - Cimi

Santa Terezinha, Ilha do Bananal

7 a 9 set. 1984
1º Encontro de Saúde Regional Sul, 
Nordeste, Mato Grosso do Sul - Cimi

Sem informação no relatório

28 jun. a 3 jul. 1985 6º Assembleia Geral Cimi Goiânia, GO

24 a 29 jan. 1985 Encontro sobre Saúde Indígena - Funai Brasília, DF

Fev. 1985 
Simpósio Alternativas sobre 
Saúde Indígena - Funai

Museu do Índio, RJ

16 a 21 jan. 1986 4º Encontro de Saúde - Cimi Fátima de São Lourenço, MT

Mar. 1986 8ª Conferência Nacional de Saúde Brasília

15 out. a 1 nov. 1986 5º Encontro Nacional de Saúde - Cimi Ceres, GO 

15 out. a 1 nov. 1986
Curso de Saúde para 
Agentes Indígenas - Cimi

Ceres, GO

7 nov. 1986 Seminário Proteção à Saúde do Índio Brasília, DF

27 a 29 nov. 1986
1ª Conferência Nacional de Proteção
à Saúde do Índio

Brasília, DF




