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A Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras
e Saúde é uma instância de articulação da
sociedade civil que envolve adeptos da tradição
religiosa afro-brasileira, gestores e profissionais
de saúde, integrantes de organizações não
governamentais, pesquisadores e lideranças do
movimento negro, que visa promover a saúde
dos iniciados e simpatizantes das religiões de
matrizes africanas.
Criada em São Luis do Maranhão, durante o II
Seminário Nacional Religiões Afro-Brasileiras
e Saúde (2003), a Rede foi consolidada no III
Seminário Nacional (2004), em Recife. Vem
realizando desde a sua criação vários encontros,
treinamentos e seminários com a finalidade
de valorizar o saber dos terreiros em relação a
educação e a saúde, assim como estabelecer
parcerias com o Sistema Único de Saúde.

Os objetivos da Rede Nacional de
Religiões Afro-Brasileiras e Saúde são:
• lutar pelo direito humano à saúde;
• valorizar e potencializar o saber dos
terreiros em relação à saúde;
• monitorar e intervir nas políticas
publicas de saúde, exercendo o
controle social;
• combater o racismo, o sexismo, a
homofobia, lesbofobia e todas as
formas de intolerâncias;
• legitimar as lideranças de terreiros
como detentores de saberes e poderes
para exigir das autoridades locais um
atendimento de qualidade, onde a
cultura do terreiro seja reconhecida e
respeitada;
• estabelecer um canal de comunicação
entre os adeptos da tradição
religiosa afro-brasileira, os gestores,
profissionais de saúde e conselheiros
de saúde.

A Rede tem como pressupostos respeitar
a tradição religiosa afro-brasileira,
seu tempo, seu ritmo, sua visão de
mundo, considerando as suas diversas
expressões, como: a Umbanda, o
Candomblé , o Tambor de Mina, o Tambor
de Mina na linha de caboclo, o Terecô, a
Jurema, o Xambá, o Xangô, o Batuque e a
Encantaria.

Atualmente a Rede possui mais de 26 núcleos no
Brasil e integra diversos espaços de decisão de
políticas públicas de saúde, entre esses podemos
destacar:

Os templos religiosos afro-brasileiros são
espaços de acolhimento e inclusão.
São, também, locais de trocas de
saberes e conhecimentos, onde se
desenvolvem ações de promoção
da saúde. O cuidado com a saúde é
importante para os filhos de voduns,
inkices, orixás, caboclos, pretos-velho
e encantados, porque para a tradição
religiosa afro-brasileira o corpo é a
morada dos deuses e deusas.

• Comitê Nacional de Educação Popular e Saúde
do Ministério da Saúde,

• Comitê Técnico de Saúde da População Negra do
Ministério da Saúde,
• Conselho Nacional de Segurança Alimentar
• Comissão Intersetorial de Saúde da População
Negra do Conselho Nacional de Saúde,

• Grupo de Trabalho em Saúde da População
Negra da SEPPIR,
• Rede Lai Lai Apejo: População Negra e Aids,
• Rede Nacional de Controle Social e Saúde da
População Negra,
• Rede Interreligiosa Latinoamericana e Caribenha
de Luta contra a Aids.

A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra(PNSIPN) foi aprovada pelo Conselho
Nacional de Saúde em 2006, pactuada na Comissão Intergestores Tripartite em 2008 e publicada
em Diário Oficial da União em 2009. Para a população de terreiros é fundamental ficar atento
as diretrizes gerais da PNSIPN que recomenda a promoção do reconhecimento dos saberes e
práticas populares de saúde, incluindo aqueles preservados pelas religiões de matrizes africanas.

