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Introdução: A imigração da população venezuelana não ficou restrita apenas a Roraima, mas 

repercutiu em outros estados brasileiros, como o Amazonas e o Pará. Como exemplo, destaca-

se a etnia, indígena venezuelana, Warao, cujas famílias vêm se deslocando para Belém, via 

Santarém, desde julho de 2017 [2]. O processo migratório dos Warao ao Brasil é peculiar, 

pois não há relatos de indígenas que se encontram em situação de refúgio para o território 

nacional. A fome, a ausência de serviços públicos relacionados à educação e saúde junto com 

o descaso do governo venezuelano com os indígenas constituem os argumentos dos Warao 

quando perguntados sobre a migração [3]. Essa etnia é oriunda do estado venezuelano do 

Delta Amacuro, e se autodenominam como “Povo das canoas” ou “das águas”, tanto pelo seu 

hábil manejo da canoa, seu principal meio de transporte, quanto por morarem em casas 

construídas em plataforma de madeira, localizadas nas margens de rios. Sua alimentação 

depende da caça, pesca e da coleta de Ocumo chino, um tubérculo rico em amido [1,2]. No 

território brasileiro, utilizam como “estratégia” de sobrevivência, a prática de pedir dinheiro 

nas ruas da cidade [2]. A solução transitória do governo brasileiro do alojamento dessa 

população criou preposições: a falta de atividades econômicas que lhes garantam autonomia 

sem a tutela do estado, a educação das crianças, o ensino da língua portuguesa assim como a 

formação profissional e introdução da população adulta no mercado de trabalho [2]. Nesse 

contexto, a adoção de metodologias ativas de ensino oportuna momentos em que o discente é 

passível de acompanhar essas preposições em situações reais. A experiência de aproximação a 

essa etnia visa inserir o aluno no contexto social, cultural e político circundante, considerando 

que ,ao médico, não cabe apenas o tratamento de enfermidades, mas também a promoção da 

saúde, para a melhoria dos indicadores de saúde. Objetivos: Relatar a experiência discente 

dos alunos do curso de medicina durante uma aula prática de vigilância, executada em 

parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente (SESMA), com a população 

Warao, residente no município de Belém no estado do Pará, e avaliar a sua importância para a 

obtenção de habilidades médicas em promoção da saúde por meio de metodologia ativa. 

Descrição da Experiência: A equipe do Consultório de Rua da SESMA, juntamente com a 

Universidade Federal do Pará (UFPA), promove ações que visam, em última instância, à 

saúde dessa população vulnerável. No dia 25 de outubro de 2019, alunos de medicina 

visitaram a etnia Warao em um de seus abrigos localizado na avenida Perimetral. A 

experiência mais impactante foi o contato direto com essa população, que reside no estado em 

condições precárias de saúde, uma vez que, em uma perspectiva ampliada de saúde, é 

fundamental o conhecimento das diferentes realidades que permeiam a atuação médica 

humanística e engajada com os entraves sociais. Com o conhecimento da diversidade e dos 

hábitos diferenciados dessa etnia, o Consultório de Rua, em conjunto com os alunos, delineou 

o cadastro de usuário desses indivíduos, a partir da coleta de dados. Essas informações foram 

colhidas com auxílio de formulários, dividindo os alunos em quatro grupos. A priori, esse 

procedimento iniciou-se com o grupo da elaboração do cadastro e posterior antropometria, 
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ficando visível a presença de indivíduos subnutridos e vitimados com o desamparo público, 

social e de saúde, que assola essa população. O segundo grupo realizou o inquérito de 

imunização, colhendo informações como: o controle vacinal; a realização de vacinação 

recente; sinais de comprometimento imunológico; e as vacinas realizadas. Além disso, os 

alunos puderam ter um contato multiprofissional com a equipe de vacina, com quem 

auxiliaram no preenchimento de formulários de vacinação. Outrossim, o terceiro grupo 

procurou rastrear doenças graves que já são pauta de campanhas nas Estratégias de Saúde da 

Família, como Tuberculose (TB) e Hanseníase (MH). Haja vista da sua fragilidade 

imunológica inerente a sua condição social de imigrante, evidenciou-se um agravamento 

dessas patologias. Como resultado, realizou-se o inquérito de TB e MH. Os alunos que 

buscavam tuberculose coletavam os dados de queixas, tais como tosse e febre, e realizavam a 

coleta do escarro para a realização do exame laboratorial. Esse mesmo grupo extraiu 

informações de investigação em casos de MH, como sinais e sintomas suspeitos e lesões. 

Com a coleta desses dados, foi possível a realização do acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento infantil e a elaboração do prontuário eletrônico geral que produz indicadores 

de demanda para o serviço e possibilita classificação de risco, acompanhamento longitudinal 

das pessoas, vigilância dos indicadores de saúde, indicadores de desfechos de atendimento e 

vigilância do índice de autonomia. Uma parcela da população Warao mostrou-se solícita e 

satisfeita com o atendimento, apesar das dificuldades notórias, como a comunicação em outro 

idioma e muitas vezes a falta de documentos necessários para o melhor atendimento. Em 

contrapartida, muitos estavam receosos, até mesmo envergonhados, diante de suas mazelas. 

Resultados: A experiência de aproximação à tribo imigrante venezuelana Warao fez parte da 

tentativa de inserir o graduando ao contexto social, cultural e político circundante. 

Contrariando os modelos de ensino tradicional, biologicista e hospitalocêntrico, pode-se 

entender no que a promoção de saúde de fato se constitui. O contato mais íntimo e a 

oportunidade de transferência social permitem com que se reproduza a teoria vista em 

ambiente acadêmico, permitindo que o aluno seja o copartícipe nas melhorias dos indicadores 

de saúde, influenciando na diminuição da incidência de doenças preveníveis. Grandes foram 

as oportunidades nas quais essa competência pode ser absorvida, adquirida e aperfeiçoada, 

tendo em vista as condições desfavoráveis, do ponto de vista sanitário e social, em que aquela 

população estava inserida, marcada pela insalubridade, desumanização e precariedade, que 

colocam em evidência a necessidade de intervenção do aluno na criação de soluções oriundos 

das atividades essenciais da prática social em diferentes contextos. Essa prática plural 

fomentou a conquista de saberes que serão utilizados para gerir outros tantos problemas 

sociais complexos que eventualmente poderão surgir ao longo do cotidiano médico e que 

exigem do profissional um olhar holístico, humanizado, reflexivo e crítico. Conclusão: A 

promoção da saúde sustentada por um método ativo de aprendizagem consegue alavancar as 

potencialidade exigidas por uma sociedade dinâmica e diversificada no que tange à cultura, às 

ideologias, à população e, consequentemente, ao processo saúde-doença. Considerando que a 

saúde é muito além que a ausência de afecções e enfermidades, prescindindo um completo 

bem-estar físico, mental e social, experienciar um contato tão íntimo com a tribo Warao 

mostra que, muito mais que fármacos e exames, aquela população necessita de amparo social 

e cultural. Subsidiar a construção dessa concepção é ainda hoje um desafio. Sabe-se tratar, 

porém se carece do poder de aliviar e cuidar. Sobretudo pela adoção de vivências tão ricas 

como à visita aos Warao, poder-se-á transformar e auxiliar os desafios de saúde da população, 

cumprindo com a funcionalidade que um profissional de saúde humanizado, crítico e 

reflexivo necessita possuir. 
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