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Muiraquitã conta com uma equipe de saúde itinerante que se desloca de 
barco para atender as comunidades ribeirinhas, indígenas e Quilombo-
las do município: a Equipe Manape. O Cirurgião Dentista Moacir, assim 

como seus colegas, o Médico Claudiomiro e a Enfermeiro Hildo, chegaram à ci-
dade através do Programa de Valorização dos Profissionais da Atenção Básica 
(PROVAB). Já estão em atividade há cerca de seis meses e preparam-se para 
mais uma semana de trabalho. 

Enquanto organizam o barco e os materiais a serem utilizados no dia 
seguinte, comentam sobre a dura rotina de uma equipe de saúde itinerante:

Cd. Moacir: - Sabe Hildo, é cansativo atuar numa equipe de característica 
itinerante, mas eu gosto do desafio! Prefiro o rio e a selva a ficar o dia inteiro 
dentro de um consultório.

Enf. Hildo: – No inicio achei estranho e quase desisti. Depois, peguei gosto 
e hoje até me divirto no meio de tanto perrengue.

Na manhã seguinte, a equipe subiria o rio até o povoado da Comunidade 
Indígena Araraué, distante algumas horas de barco da UBS Uira-Purú, do povo-
ado Santarina. 

A tribo possuía em torno de 700 habitantes e não tinha muito contato 
com a população de Muiraquitã. Apesar disso, os indígenas possuíam uma orga-
nização social bastante interessante. Plantavam variadas culturas para consumo 
da tribo e criavam gado. Havia entre eles um alto senso de organização coletiva 
e de não apropriação da terra. Para os Araraué, a natureza servia a todos, mas 
não era propriedade de ninguém.

O dia começa cedo para a equipe Manape. Às sete da manhã o sol já está 
alto no céu sem nuvens e o barco desliza suavemente sobre as águas do rio. Era 
quase meio-dia quando a equipe desembarca na aldeia Araraué. Como de cos-
tume, foram recebidos pessoalmente pelo cacique da tribo.
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Abaçaí: - Sejam bem vindos! Preparamos a nossa escola para recebê-los. A 
agenda de vocês está organizada, e os pacientes já estão esperando por vocês. 

O Dr. Claudiomiro nunca entendia por que Abaçaí sempre ia recebê-los, 
afinal ele era o líder da tribo e, portanto, deveria ter outras obrigações.

Dr. Claudiomiro: – Espia só, Hildo, Abaçaí sempre vem nos receber!

Enf. Hildo: – Verdade! Mas também, eles já ficaram quase dois anos sem 
ninguém vir aqui atendê-los. Abaçaí sabe o quanto essas visitas são importantes 
para a tribo.

Cd. Moacir: – Vamos lá pessoal, deixem de conversa que temos muito a 
fazer por aqui. 

 Na escola, enquanto as agentes indígenas de saúde Apoena e Jaciara 
organizavam o material para atendimento, a equipe Manape almoçava na com-
panhia do cacique Abaçaí.

 Após o almoço e um breve descanso, iniciavam os atendimentos. Moacir 
atendia em torno de dez pacientes por dia. Importante ressaltar que o dia da 
equipe iria até às 19h, horário na qual a equipe iria descansar para voltar às suas 
rotinas de deslocamento por Muiraquitã no dia seguinte.

Cd. Moacir: – É impressionante a demanda que temos aqui. Ainda não 
consegui estabilizar a situação. Vamos iniciar logo que o dia é longo. 

 Logo é chamado o primeiro paciente: Piatã, um jovem adulto da tribo 
que está reclamando de dor.

Cd. Moacir: - Então Piatã, o que houve? 

Piatã: - Olhe doutor, tô inchado do rosto, o dente dói, mas não muito. 



Cd. Moacir: - Quando isso começou?

Piatã: - Há uma semana, mais ou menos.

Ao realizar a palpação, Moacir observa um edema na região do elemento 15. 
O exame clínico também revela extensa lesão cariosa no mesmo elemento.

Cd. Moacir: - Piatã, isso aconteceu por causa de uma cárie. Preciso aplicar 
uma anestesia. Tudo bem?

Piatã: - Axí credo! Vá lá, mas cuidado!

Apesar de ser uma tribo isolada da cidade, Araraué é relativamente desen-
volvida. Algumas casas possuem televisão, pois Abaçaí conseguiu instalar na tri-
bo algumas antenas parabólicas – antiga reivindicação. A agente Jaciara contou 
ao Cd. Moacir que lá nem todos possuíam TV em casa, mas que todos aqueles 
que não tinham se reuniam à noite para assistir à televisão num espaço coletivo 
da tribo. Assim, ainda que a maioria dos indígenas tenha acessado ao serviço 
odontológico pela primeira vez através das visitas da equipe Manape, a odonto-
logia já era bem conhecida por todos eles. A instalação de um consultório odon-
tológico na tribo foi motivo de comemoração entre os indígenas locais.

Moacir procede a escariação do elemento dentário e limpeza dos canais 
radiculares. Apesar do grande desafio de fazer com que os indígenas tomem a 
medicação prescrita pelo homem branco, o dentista prescreveu analgésico, anti-
inflamatório e antimicrobiano para que Piatã pegasse na improvisada farmácia 
montada na sala ao lado e gerenciada momentaneamente pela AIS Apoena. 

Enquanto se preparavam para iniciar os atendimentos, o Enf. Hildo, o Dr. 
Claudiomiro e a AIS Jaciara discutiam sobre as ações prioritárias para aquele dia 
de trabalho. Hildo estava preocupado com as crianças da tribo, devido aos eleva-
dos índices de anemia ferropriva e desnutrição que as tornava mais vulneráveis 
às doenças endêmicas na região.

Enf. Hildo: - Claudiomiro, estou pensando em combinar com as agentes 



de saúde alguma atividade sobre a alimentação das crianças. O que você acha?

Dr. Claudiomiro: - Acho uma boa iniciativa Hildo, mas sinceramente ando 
mais preocupado com a questão da tuberculose. Temos muitos casos por aqui 
e as dificuldades não são poucas. A adesão ao tratamento está muito baixa e 
vamos ter que reforçar as ações neste sentido. Não sei o que fazer, pois nossa 
equipe é pequena para tantas prioridades. 

AIS Jaciara: - Eu concordo com o Doutor, as coisas estão ficando feias por 
aqui. Conversei com a Maiara e ela vem hoje aqui consultar. A menina dela está 
ardendo em febre, vomitou, tá amarelinha, sei não.

Dr. Claudiomiro: - Ela vem hoje mesmo? Já está agendada? Jaciara, você 
podia buscar elas mais cedo para vermos de uma vez do que se trata. 

Téc. Analú: - Vou arrumar as coisas, pode precisar de soro?

Dr. Claudiomiro: - Vamos ver na hora Analú, mas deixa preparado mesmo 
assim.

Enf. Hildo: - Enquanto vocês atendem, vou com a Carmem e a Apoena fazer as 
visitas domiciliares e conversar com as pessoas, conforme tínhamos combinado na 
última reunião. Depois podemos ajudar vocês por aqui.

 Nesse momento chega Maiara trazendo sua filha de 8  anos para con-
sulta médica:

Dr. Claudiomiro: - Então Maiara, me conte o que houve. Quando a febre 
começou?

Maiara: - Olha aqui a menina doutor, faz uma semana que tem febre alta e 
treme de frio. Quase não come e anda muito fraca. Passa enjoada e vomitando. 
Diz que dói o corpo todo e a cabeça. E agora isso, começou a ficar amarelinha 
desde ontem. O que será?

Dr. Claudiomiro: - Ela tinha boa saúde?



Maiara: - Sim, nunca precisou ir à médico branco antes. 

Após concluir a anamnese, Dr. Claudiomiro examina a criança, não constatan-
do outras alterações além da icterícia. Apenas notou certa prostração e sinais de 
desidratação. Prescreveu dipirona, metoclopramida e reidratação endovenosa.

Dr. Claudiomiro: - Analú, vamos deixar ela em observação até o final do dia 
e ver como evolui. Vou discutir o caso com a equipe quando todos chegarem. 
Pode chamar o próximo paciente.

 Enquanto isso, Hildo, Carmem e Apoena caminhavam pela comunidade 
rumo à outra visita domiciliar. 

Enf. Hildo: - Apoena, você avisou às índias que iríamos visitá-las?

AIS Apoena: - Claro enfermeira. Senão já viu, né? Ninguém recebe vocês. 
Vamos?

Durante o percurso, Hildo observa as precárias condições sanitárias do po-
voado. Quando chegam ao destino, Apoena grita da rua mesmo:

AIS Apoena: - Oi, Araci, tá boa? Trouxe o enfermeiro aqui pra lhe ver. 

Enf. Hildo: - Como vai, dona Araci?

AIS Apoena: - Sabe Hildo, a Araci sofre de malária todo ano! É um horror! 
No ano passado esteve muito mal. O pajé fez muita reza e infusão para curar ela. 
Quase morreu, né... Araci?

Araci: - Foi sim, Apoena, mas a gente sabe bem o que houve. Ano passado 
minha família foi desgraçada. O mal veio por conta da bebedeira do Guaraci. Foi 
castigo pra ele, o pajé confirmou!

Enf. Hildo: - Então, Araci, depois que passou este ano ruim, com a ajuda do 
pajé e as rezas, vocês conseguiram superar isto tudo?

Araci: - Isto bem é verdade Sr. Hildo! Minha saúde ficou muito boa. Agora 
é que apareceu essa tosse que não me larga mais. Mas é tosse alérgica. Meu tio 



e meu irmão também tem o mesmo problema.

Enf. Hildo: - E há quanto tempo começou essa tosse? Já tem mais de um 
mês?

Araci: - Vixe, muito mais. Quase uns seis meses, mas era fraquinha no ini-
cio. Agora na época de chuva que carregou mais de catarro. Mas eu tô ‘espeito-
rando’, que é bom sinal, não é?

Téc. Carmem: - E por acaso a senhora tem tido febre nos últimos tempos?

Araci: - Febre eu vivo tendo. Acho que é devido à malária. Já peguei tantas 
vezes. Mas não sinto aquele mal estar da malária não. Só cansaço e um fastio 
danado.

 O enfermeiro avalia a paciente, que está com febre no momento, em 
bom estado geral, sinais vitais estáveis, ausculta pulmonar com murmúrio ve-
sicular globalmente diminuído, com presença de roncos.

Enf. Hildo: - Vou falar com o Dr. Elias sobre seu caso e pedir para ele vir aqui 
no final da tarde, depois da reunião de equipe.

 As mulheres despedem-se e após alguns instantes de caminhada che-
gam à sede improvisada da Equipe Manape. Depois de concluir os atendimentos 
e registrar as visitas, a equipe se reúne para discutir os casos, definir as condutas 
e planos terapêuticos. 


