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O Projeto Xingu da UNIFESP oferece desde 2007 um curso de 
especialização em saúde indígena à distância. A oferta atual 
é realizada em parceria com a UNA-SUS para médicos do 
Programa Mais Médicos (PMMB) inseridos nos serviços de 
atenção básica de saúde indígena: os Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas (DSEI). O curso iniciou-se em dezembro 
de 2014 com 364 médicos de todo país. O grupo Manaus 1, 
objeto dessa descrição, possui 63 cursistas trabalhando em 6 
DSEI, de 10 municípios do Amazonas e 8 do Acre. Em sua 
maioria são intercambistas cubanos do sexo masculino, 
idade entre 35 e 55 anos, com experiência profissional em 
áreas remotas e pouca fluência digital em ambientes virtuais 
de aprendizagem (AVA). Os profissionais trabalham por até 
30 dias nos territórios indígenas com acesso restrito à 
eletricidade e meios de comunicação. Nos dias de descanso 
permanecem em cidades com acesso precário à internet, 
limitando seus estudos. 
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A equipe de tutores composta por médicos e enfermeiros 
com experiência em saúde indígena e EAD desenvolveu 
estratégias visando minimizar tais dificuldades e a evasão. 
Foi aplicado um questionário para compreender o trabalho, 
os períodos para estudo e as características da tecnologia 
disponível para acessar o AVA. Foi possível oferecer suporte 
personalizado, estreitar o vínculo e construir uma relação de 
empatia e valorização. Mensalmente realizou-se um 
monitoramento das escalas de trabalho, procurando adequar 
com os docentes o plano de estudos e os prazos. Na 
elaboração de mensagens aos estudantes buscou-se clareza, 
precisão e vocabulário acessível na língua portuguesa, que 
não é a nativa da maioria. Utilizou-se mensagens por grupo 
do mesmo DSEI, o que fortaleceu o sentimento de equipe. A 
interação tutor-aluno fez-se com feedbacks rápidos e 
frequentes, em tempo para que os cursistas retornassem ao 
conteúdo, otimizando o tempo disponível para os estudos. 
Para minimizar o precário acesso à internet utilizou-se 
comunicação complementar ao AVA, como e-mail, telefone e 
‘WhatsApp’ para envio de material ou recebimento de 
atividades, assim como o envio de pen drive aos cursistas 
com todo o conteúdo do AVA. 
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Eixo 1. Educação Permanente dos Trabalhadores do SUS 

A experiência prévia dos tutores como trabalhadores da 
saúde indígena colaborou no vínculo e reconhecimento das 
particularidades desta realidade. Considera-se que são 
imprescindíveis competências e habilidades do tutor que 
aliem afetividade, vínculo, empatia e disponibilidade com 
os aspectos cognitivos do aprendizado e as exigências do 
plano de curso. As peculiaridades da região Amazônica não 
podem ser desconsideradas no processo de avaliação e no 
planejamento pedagógico de um curso à distância. 

Distrito Sanitário Especial Indígena População Etnias TMI* Médicos 

3. Alto Rio Juruá 14.108 16 56 12 

5. Alto Rio Purus 10.420 7 67 6 

6. Alto Rio Solimões 55.304 7 40 15 

16. Médio Rio Purus 7.793 9 51 6 

21. Médio Rio Solimões e Afluentes 17.600 16 53 13 

30. Vale do Rio Javari 5.490 6 123 7 

Fontes: Ministério da Saúde/ SESAI, 2013. Projeto Xingu, UNIFESP, 2015 

Ao longo de sete meses constatou-se mudanças na relação 
dos estudantes com os tutores e com o processo de ensino-
aprendizagem. Muitos passaram a estudar juntos e a 
informarem sobre as dificuldades dos colegas. Relatos 
iniciais de alunos inclinados a desistir, seguiram-se de 
manifestações de motivação, estímulo e gratidão pelo apoio 
oferecido.  

*TMI: Taxa de mortalidade infantil – n. óbitos de menores de 1 ano por mil nascidos vivos . MS, 2013


