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Um dos objetivos do PET/Indígenas: Ações em Saúde é incentivar os alunos a 

replicarem os conhecimentos desenvolvidos nas atividades do PET em suas comunidades 

atuando como multiplicadores em relação às ações de promoção e agravos da saúde, 

respeitando os contextos social e cultural de povos indígenas. O presente trabalho trata-se 

do relato de atividade de educação em saúde sobre o tema DST/AIDS junto à aldeia Capim 

de Planta, comunidade indígena do povo Xukuru do Ororubá, localizada a 10 km do 

município de Pesqueira-PE. Os Xukuru do Ororubá constituem uma população de cerca de 

10 mil indivíduos distribuídos em 23 aldeias, segundo dados do SIASI (Sistema de 

Informação da atenção à saúde indígena).  Informações colhidas junto aos Agentes de 

Saúde Comunitária que atuam nessas aldeias dão conta que ainda é crescente o número de 

doenças sexualmente transmissíveis na população jovem. A atividade contou com a 

participação de 21 jovens e teve por objetivos: Mostrar quais são as principais DST; 

Sensibilizar quanto as consequências das DST e gravidez não planejada; Ensinar como 

utilizar os preservativos de forma correta e Identificar os problemas, dificuldades, medos e 

tabus ao se tratar do tema DST. Foram utilizados materiais disponibilizados pelos agentes 

de saúde comunitária, bem como figuras ilustrativas e material lúdico retirados da internet. 

A atividade constou ainda de cartazes e pequenos vídeos educativos e, após a atividade, 

foram distribuídos preservativos masculinos para o público. A atividade foi avaliada pelos 

participantes e agentes de saúde comunitária, os quais demonstraram grande interesse e 

envolvimento nas discussões relacionadas a temas como os da DST, como de grande 

importância para os jovens da comunidade da aldeia Capim de Planta. Eles manifestaram 

interesse pela continuidade dessas atividades, tanto naquela aldeia quanto nas demais. É 

importante ressaltar o envolvimento e participação ativa dos profissionais de saúde que, 

além da participação ativa, contribuíram de maneira efetiva para a detecção dos temas em 

saúde que são prioritários ao povo Xukuru do Ororubá.  
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