
 

 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

ESCOLA DE SAÚDE DO EXÉRCITO 
(Es Apl Sv Sau Ex / 1910) 

 
 
 
 

Cap RODRIGO MAZUTTI MELEIRO 
 
 
 
 
 

 
 

A CRISE NA VENEZUELA: SEUS DESDOBRAMENTOS E O EMPREGO DA FORÇA 
HUMANITÁRIA 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RIO DE JANEIRO 

2021



 

 

Cap RODRIGO MAZUTTI MELEIRO 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A CRISE NA VENEZUELA: SEUS DESDOBRAMENTOS E O EMPREGO DA FORÇA 
HUMANITÁRIA 

 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
Escola de Saúde do Exército como requisito 
parcial para aprovação no Curso de 
Aperfeiçoamento de Oficiais Médicos. 
 
Orientador: Maj Claudio de Lima Antonino 
 
  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 
RIO DE JANEIRO 

2021

https://ebaula.eb.mil.br/user/view.php?id=6197&course=1


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

CATALOGAÇÃO NA FONTE 
ESCOLA DE SAÚDE DO EXÉRCITO/BIBLIOTECA OSWALDO CRUZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial deste trabalho. 

 

RODRIGO MAZUTTI MELEIRO 
Cap 

 

M519        Meleiro, Rodrigo Mazutti. 

      A Crise na Venezuela: seus desdobramentos e o emprego da força 

humanitária / Rodrigo Mazutti Meleiro. – 2021. 

       27 f. 

       Orientador: Maj. Claudio de Lima Antonino. 

     Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Escola de Saúde do 

Exército como requisito parcial para aprovação no Curso de 

Aperfeiçoamento de Oficiais Médicos, 2021.                      

Referências: f. 36-40. 

 

 

      1. CRISE NA VENEUELA. 2. RORAIMA. 3. MISSÃO 

ACOLHIDA. I. Antonino, Claudio de Lima (Orientador). II. Escola de 

Saúde do Exército. III. A Crise na Venezuela: seus desdobramentos e o 

emprego da força humanitária. 

 

 

CDD 361.2681 

 

https://ebaula.eb.mil.br/user/view.php?id=6197&course=1


 

 

 

A CRISE NA VENEZUELA: SEUS DESDOBRAMENTOS E O EMPREGO DA FORÇA 
HUMANITÁRIA  

 
 
 
 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
Escola de Saúde do Exército, como requisito 
parcial para aprovação no Curso de 
Aperfeiçoamento de Oficiais Médicos. 
 
Orientador: Maj Claudio de Lima Antonino 
 

 
 
 

 

Aprovada em    de               de 2021. 

 
 

 
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

 
 
 

_____________________________________________________ 

Maj Claudio de Lima Antonino 
 
 
 

 
_____________________________________________ 

  
Avaliador(a)

https://ebaula.eb.mil.br/user/view.php?id=6197&course=1
https://ebaula.eb.mil.br/user/view.php?id=6197&course=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha família, minha amada 

esposa, meu filho, minha filha, 

que com sacrifícios me 

apoiaram nesta empreitada de 

ser Militar.



 

AGRADECIMENTOS 
 

 

Agradeço primeiramente a Deus por ter me dado condições de ser Médico e Militar, ter me 

dado força para conseguir superar as dificuldades, ter dado forças a minha família para 

conseguirem me apoiar e ter me permitido ser útil aos que necessitaram me fazendo 

instrumento que proporcionou o bem ao próximo. 

Agradeço a minha família, por me apoiar, mesmo frente à distância e a saudade que esta 

minha escolha de profissão lhes cobra. 

Agradeço, por fim, aos camaradas e colegas de profissão, sem os quais não seria possível 

cumprir e se fazer cumprir as missões que nos são apresentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca tantos deveram tanto a tão poucos. 

 

Winston Churchill



 

RESUMO 
 

 
A atuação do Serviço de Saúde do Exército no apoio a crise migratória venezuelana no 
estado de Roraima é o foco deste trabalho, como fator essencial para apoiar a logística e as 
ações humanitárias emergenciais tanto na sua ação junto ao atendimento e socorro aos 
refugiados, quanto na colaboração entre os serviços de saúdes das três forcas, que compõe 
a Missão, fazendo uma introdução a situação da Venezuela e o que levou a crise atual, nas 
diferentes fases da missão desde seu início até o momento. O Brasil por ser o quinto destino 
mais procurado por migrantes venezuelanos e pelas particularidades do estado de Roraima 
levou o Governo Federal a criar em 2018 a Operação Acolhida, que com o apoio da ONU e de 
mais de 100 entidades da sociedade civil proporciona assistência emergencial aos migrantes 
e refugiados venezuelanos que entram no Brasil pela fronteira de Roraima desde a cidade de 
Pacaraima até a conclusão do processo de interiorização do migrante ao ser encaminhado a 
outras unidades da federação, contando com o apoio de entidades civis para adentrar o 
mercado de trabalho e assim tendo a chance de se estabilizar na vida econômica e social. 
 
Palavras-chave: Crise na Venezuela. Roraima. Missão Acolhida. 
 
  
 



 

ABSTRACT 

 

 

The Army Health Service role on the Venezuelan migratory crisis in Roraima state is the focus 
of this work, as essential factor so support the logistic and humanitarian emergency actions 
both on its acting on the attendance and help for the refugees, and on the collaboration 
between the health services of the three powers, in which consists the mission, performing 
an introduction to the situation in Venezuela and what leads to the current crisis, on the 
different stages of the mission from its’ beginning up to now.  Brazil, by being the fifth most 
seek destination by Venezuelan migrants and by the particularities of Roraima state leads 
the Federal Government to create in 2018 “Operation Welcome”, which with ONU’s and 
more than 100 civil entities support provides emergency assistance to Venezuelan migrants 
and refugees which enters Brazil by Roraima’s border from Pacaraima city until the 
conclusion of the migrant interiorization process by being moved to other unities of the 
federation, counting with the support from civil entities to find work and therefore have a 
chance to settle down on a stable social and economic life. 

Keywords: Crise na Venezuela. Roraima. Missão Acolhida. 
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A Crise na Venezuela: seus desdobramentos e o emprego da força 
humanitária  
 

RODRIGO MAZUTTI MELEIRO1 

CLAUDIO DE LIMA ANTONINO2 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Desde a eclosão da crise na Venezuela e a criação de um grande fluxo de refugiados 

em direção aos países vizinhos a compreensão e conhecimento dos fatores que levaram a 

nação vizinha a esta situação se torna relevante para demonstrar a necessidade da atuação 

da Força Humanitária. O Brasil por integrar a ONU tem participado de diversas operações de 

paz ao redor do globo, como sua presença na MINUSTAH no Haiti, que trouxe conhecimento 

e experiência para mobilizar suas três forças, Marinha, Exército e Força Aérea, para integrar 

a Força Humanitária Logística na Missão Acolhida.  

 

2. METODOLOGIA 

 

A pesquisa será feita frente uma Revisão Bibliográfica em material disponível escrito 

em manuais e em meio eletrônico em páginas de web sites relativos ao assunto de estudo e 

na experiência vivida por Militares da Forca Logística.  

A pesquisa se desenvolvera em fases graduais de revisão bibliográfica e busca de 

informações ou relatos cronologicamente ordenados. 

Quanto à revisão bibliográfica serão pesquisados os manuais do Exército 

relacionados ao assunto. 

Já os relatos e informações da ação ou atuação da FORÇA HUMANITÁRIA junto ao 

teatro de operações serão pesquisados entre os participantes da operação do contingente 

da 11ª Bda Inf L. 

Para selecionar os artigos foram utilizados os bancos de dados: todos disponíveis 

para pesquisa iniciando pelo Google, onde se utilizou as palavras de busca isoladas: 

Venezuela, Roraima, Acolhida e busca combinada de 2 ou três palavras Missão-Acolhida, 

Força-Humanitária-Logística. Os trabalhos que não combinavam três palavras foram 
                                                           
1
 Medico Pediatra, Escola de Saúde do Exército. E-mail: rmmeleiro@yahoo.com.br 

2
 Major da Arma de Artilharia. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 

Negras(AMAN), Escola de Saúde do Exército.  



 

excluídos, assim como, os que não se enquadravam nos anos pré-selecionados de 2005 a 

2021. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 A CRISE NA VENEZUELA, PANORAMA 

 

Inicialmente para compreendermos a instalação da crise na Republica Bolivariana da 

Venezuela devemos conhecer que se trata de um país da America do Sul situado em um 

território que possui grandes reservas petrolíferas que respondem por cerca de 96% das 

exportações do país, e consequentemente os governos pela história venezuelana direcionam 

suas políticas econômicas a exploração de petróleo, do qual estas políticas dependem. Com 

a exploração do petróleo a Venezuela se tornou o principal fornecedor mundial deste 

produto ao mercado dos EUA e consequentemente desenvolveu uma enorme dependência 

do mercado deste país. 

No decorrer das décadas o país se beneficiou de crises, com a alta do preço do 

produto, como na década de 70, e também foi atingido por variações no preço que devido a 

alta oferta do produto, levaram a Venezuela a enfrentar crises em sua economia, o que 

levou o governo, no fim da década de 80, a mudar sua política econômica com uma serie de 

medidas liberais e inclusive um acordo com o FMI(Fundo Monetário Internacional) que 

resultou em aumento de preço de passagens e combustíveis resultando em fevereiro de 

1989 numa tentativa de golpe com respaldo da população. Nesta tentativa que ocorreu no 

segundo governo de Pérez que Hugo Chávez foi preso, para só voltar a liberdade em 1998 e 

se eleger presidente do país. 

A Venezuela vê um governante completamente diferente de seus antecessores, com 

ideais diferentes, afinal o novo presidente era um soldado, bolivariano, anti-imperialista e 

socialista. Seu coverno foi marcado por decisões dicotômicas que acabaram por dividir 

também a população e a comunidade internacional. No cenário interno havia grupos de 

oposição na população Venezuelana ao ponto de em 2002 haver uma tentativa de Golpe de 

Estado, na época motivada por uma crise apenas de caráter político, pois enquanto os 

preços dos barris de petróleo estavam em alta à economia venezuelana conseguia lucrar 

muito com sua exploração.  A causa desta popularidade e impopularidade ao mesmo tempo 



 

no governo vinha de medidas de grande impacto tomadas por Chávez, a nacionalização de 

setores estratégicos, sua aproximação a Cuba, de Fidel Castro, e o afastamento dos EUA 

foram contrários aos interesses de investidores internacionais, que se afastaram do país. Por 

outro lado, ele desenvolvia projetos nas áreas de saúde e educação com grandes benefícios 

a população e assim contava com assíduos defensores. 

No ano de 2012 após ser eleito para seu quarto mandato, Hugo chaves morre vítima 

de câncer, nomeia Nicolas Maduro como seu sucessor em nova e disputada eleição, sendo 

vitorioso por uma pequena diferença de votos. Estas duas eleições já ocorrem no inicio da 

crise econômica que estava se instalando na Venezuela. Em 2014 o preço do barril de 

petróleo começa a cair no mundo, devido a diversos fatores como a recusa da OPEP em 

reduzir sua produção para manter o preço e uma demanda menor que a esperada pelo 

consumo de petróleo na Europa e Ásia. Já vindo de uma política econômica que não 

viabilizava o desenvolvimento agroindustrial do país o governo viu-se obrigado a adquirir 

dívidas públicas para poder pagar pelos produtos de consumo, resultando em inflação e por 

fim em desabastecimento que levou a manifestações de oposição ao governo por parte da 

população que foram fortemente dispersadas pelas forças armadas. 

 

 

GRAFICO 1 - Renda per capita (preços constantes em ppp) da Bolívia e da Venezuela: 1980-
2024  

Fonte: FMI, WEO, abril/2019 https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/WEO 



 

Finalmente por se tratar de uma república bolivariana anti-imperialista e depender 

dos EUA capitalista como seu principal mercado, de 2013 a 2017 as sanções econômicas 

contra o governo venezuelano geraram prejuízos que associados a política interna levaram a 

falência de muitos estabelecimentos comerciais e ao desabastecimento. O fechamento de 3 

milhões de postos de trabalho deixaram 24% da população ativa do país desempregada. 

Frente a esta situação em janeiro de 2019 o líder do Parlamento se autoproclamou 

Presidente Interino o que resultou em um enorme agravamento da crise e resultou na 

situação atual dos refugiados com a falência dos programas sociais do governo, do 

fechamento dos postos de trabalho e do desabastecimento de itens básicos de consumo. 

 

3.2 EVASAO DAS VÍTIMAS E BUSCA POR SOCORRO 

 

Como resultado da crise econômica, a falta de segurança física e de condições básicas 

de subsistência levaram os venezuelanos a começar a abandonar seu país no ano de 2005 e 

um dos destinos possíveis é o Brasil, o quinto país mais procurado por refugiados. Entrando 

via aeroportos internacionais ou pela cidade fronteiriça de Pacaraima – RR, que se tornou a 

principal rota de acesso pela conhecida “Ruta 10” que se estende após a fronteira na BR-174 

até a capital Boa Vista, se estabelecendo na própria cidade, na BR-174 e finalmente 

chegando a capital. Seguindo pela rodovia foram se estabelecendo também em sentido a 

Manaus, no Amazonas, que é o terceiro estado com maior número de pedidos de refúgio no 

ano de 2017. O Brasil recebeu de 2005 a 2017 um total de 25.311 solicitações formais de 

refúgio por parte de venezuelanos, 17.865 só no ano de 2017. 

 

 

FIGURA 1 – Cruzando a Fronteira                                                                                                                                  
Fonte: GOVERNO DO BRASIL. CASA CIVIL. A OPERAÇÂO ACOLHIDA. 
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/acolhida/sobre-a-operacao-acolhida-2 

https://www.gov.br/pt-br


 

Ao longo do tempo o numero de refugiados variava bastante, com períodos de 

diminuição e outros com aumento expressivo. As causas deste fenômeno não ficaram muito 

bem estabelecidas e no final de 2016 ocorreu um grande aumento no fluxo migratório, 

caracterizando o primeiro “boom” que o Brasil, especificamente o estado de Roraima, foi 

obrigado a enfrentar. Antes deste evento de 2016 as ações e recursos do governo estadual e 

dos governos municipais envolvidos com o fluxo de refugiados já vinham sendo executadas e 

contavam com apoio de organizações não governamentais e de setores da sociedade civil 

para suprirem a demanda. Porém com o evento ocorrido a capacidade dos serviços de apoio 

locais foi suplantado e consequentemente os serviços de saúde, apoio social, abrigamento e 

outros serviços básicos não conseguiam mais suprir a necessidade dos refugiados. 

Segundo relatos de vários refugiados a este autor, oficial médico, mesmo que 

tivessem empregos na Venezuela eles não eram mais capazes de suprir e arcar com os 

custos, dos tratamentos de saúde na Venezuela e por isso decidiram abandonar seu país e 

seguir para Boa Vista, onde sabiam que seriam atendidos. Um desses refugiados relatou ser 

capitão da polícia e que veio ao Brasil para conseguir tratamento oncológico para a sua 

genitora. Como resultado a este fluxo migratório com perfil de chegar já direcionado a 

buscar pelo atendimento em saúde foi decretado, neste período de 2016, estado de 

calamidade pública na área da saúde pelo Governo do Estado de Roraima, que além de 

enfrentar uma superlotação de internações hospitalares, se deparava com a estrutura 

precária e insuficiente dos abrigos disponíveis na época, mantidos por organizações não 

governamentais, instituições religiosas e apoiadores da sociedade civil, resultando também 

em grande número de desabrigados vivendo em áreas publicas.  

Nesta época foi possível determinar perante levantamentos realizados do “boom” 

migratório até o fim de 2017 dois dados importantes que também influenciaram na 

instalação da situação de calamidade em Roraima. Apesar de que o perfil do migrante ser 

composto por jovens escolarizados e mais da metade deles serem homens solteiros em faixa 

etária economicamente ativa, a cidade de Boa Vista com 330.000 habitantes não dispunha 

de um mercado de trabalho capaz de absorver esta mão de obra. Outra situação 

demonstrada nestes levantamentos foi o aumento da chegada de indígenas da etnia Warao. 

Os Warao são provenientes da região do delta do rio Orinoco e começaram a chegar ao 

Brasil em 2014 tendo no mesmo período de 2016 o aumento da migração com seus números 

chegando a algumas centenas, que aqui no Brasil são considerados migrantes vítimas da 



 

crise sócio econômica e humanitária da Venezuela como todos os outros e tratados como 

migrantes individuais, sem os direitos que tinha em seu país de origem, principalmente em 

relação às suas terras que não se aplicam em solo nacional, o que produziu tensões da etnia 

com os outros migrantes indígenas. Desemprego e disputas étnicas geraram mais demanda 

e procura por serviços de saúde contribuindo rapidamente para se chegar ao estado de 

calamidade. 

O número de refugiados e migrantes venezuelanos na América Latina e no Caribe, no 

final de outubro 2018, que buscaram fugir da crise econômica e política na Venezuela 

aumentou para 3 milhões, segundo a ONU. Esse número corresponde a um entre cada 12 

habitantes venezuelanos deixou seu lar e seu país para tentar uma nova vida em terras 

estrangeiras. 

 

3.3 EMPREGO DA FORÇA HUMANITÁRIA NO AUXÍLIO AS VÍTIMAS 

 

Como resultado, ações governamentais federais, em fevereiro de 2018, por meio da 

medida provisória Número 820 de 15/02/2018, quando foi constituído o “Comitê Federal de 

Assistência Emergencial para acolher as pessoas em situação de vulnerabilidade em 

decorrência do fluxo migratório provocado pela crise humanitária”, esforço multiministerial 

alinhando os poderes nas esferas de administração federal, estadual e municipal.  Já haviam 

sido previamente traçados nos meses anteriores, diagnósticos estratégicos, consultas a 

diversas instituições e agências, descontigenciamento de verbas e planos emergenciais. 

            Dez áreas prioritárias foram delimitadas na medida provisória Número 820 de 

15/02/2018, sendo elas:  

1- proteção social; 

2- atenção à saúde; 

3- oferta de atividades educacionais; 

 4- formação e qualificação profissional; 

5- garantia dos direitos humanos; 

6- proteção dos direitos das mulheres, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com 

deficiência, população indígena e comunidades tradicionais atingidas; 

7- oferta de infraestrutura e saneamento;  

8- segurança pública e fortalecimento do controle de fronteiras; 



 

9- logística e distribuição de insumos; e 

10- mobilidade, distribuição no território nacional e apoio a interiorização.   

          Em parceria com as outras agências públicas e representantes da sociedade civil 

organizada, o Ministério da Defesa, passaram a atuar nessas áreas prioritárias por meio de 

ações distintas. E neste contexto que se da o emprego das Forças Armadas, sobretudo, do 

Exército e da Força Aérea, dentro da Operação Acolhida.  

          A atuação em cumprimento a medida provisória numero 820, sendo realizado por 

diferentes organizações militares, incluindo a Primeira Brigada de Infantaria de Selva e o 

Sexto Batalhão de Engenharia de Construção, sediados em Boa Vista e quadros destacados 

da Base de Apoio Logístico do Exército, do Rio de Janeiro, além de militares mobilizados de 

outras regiões. 

          Outra face da atuação do Exército Brasileiro no suporte a crise migratória tem por 

objetivo cooperar com os Governos federal, estadual e municipal nas medidas de assistência 

emergencial para o acolhimento de migrantes provenientes da Venezuela, em situação de 

vulnerabilidade, decorrente de fluxo migratório provocado pela crise humanitária.  Em toda 

região amazônica, o Exército possui larga experiência na realização de Ações Cívico-sociais 

(ACISO). O Hospital de Campanha, na época, foi desdobrado em Pacaraima, a fim de auxiliar 

no atendimento básico de saúde aos deslocados venezuelanos.  Os módulos montados 

compreendiam enfermaria, pronto atendimento clínico, pediátrico e ginecológico, unidade 

de exames laboratoriais e atendimento de urgências e emergências. Operaram, desde 

26/04/2018, de modo a complementar ao Hospital de Pacaraima.  

          Não estando sob mandatos da ONU, o uso das forças militares promove organização e 

suporte humanitário, no caso de deslocamentos forçados, que atendem a necessidade de 

agilidade nas respostas a desafios humanitários e dificuldades locais.  

          De acordo com Agências da ONU, o número de venezuelanos que deixou o país 

ultrapassa 5 milhões de pessoas e o Brasil seria o quinto destino mais procurado por eles. 

Assim o governo federal criou em 2018, a Operação Acolhida, para garantir o atendimento 

humanitário aos refugiados e migrantes venezuelanos, tendo a principal porta de entrada 

em Roraima.  Uma grande força-tarefa humanitária executada e coordenada pelo Governo 

Federal com o apoio de entes federativos, agências da ONU, organismos internacionais, 

organizações da sociedade civil e entidades privadas, em um total de mais de 100 

participantes.  



 

          O atendimento ao fluxo de migrantes e refugiados venezuelanos na fronteira brasileira, 

se inicia nas estruturas montadas para assegurar a recepção, identificação, fiscalização 

sanitária, imunização, regularização migratórias e triagem de todos que vem do país vizinho.  

          De acordo com a Polícia Federal, de 2017 até junho de 2021, mais de 610 mil 

venezuelanos entraram em nosso País e 260 mil solicitaram regularização migratória para 

buscar oportunidades e melhores condições de vida. 

          As seguintes estruturas estão desdobradas em Pacaraima, onde diversos órgãos 

trabalham em total sintonia (Forças Armadas, Ministério da Cidadania; Polícia Federal; 

Receita Federal; Defensoria Pública da União (DPU), Tribunal de Justiça de Roraima; 

Organização Internacional para as Migrações (OIM); Alto Comissário das Nações Unidas para 

Refugiados (ACNUR); Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF); Fundo de 

População das Nações Unidas (UNFPA); Comitê Internacional da Cruz Vermelha. 

          A estrutura operacional existente na Operação Acolhida esta apresenta da seguinte 

forma: 

1- Posto de Recepção e Identificação;  

2- Núcleo de Saúde da Acolhida; 

3- Posto de Interiorização e Triagem; e 

4- Alojamento de Trânsito Boa Vista.  

          O primeiro contato do migrante com os serviços da Missão se dá pelo posto de 

Recepção e Identificação, onde ele recebe as primeiras orientações sobre sua atual situação 

e se inicia o processo de identificação. Muitas vezes, e agravado pelo fechamento da 

fronteira devido à pandemia de Covid-19, os refugiados chegam sem nenhuma identificação 

de seu país de origem, fato decorrente de diversos fatores, como a travessia difícil, origem 

indígena, entre outros. 

          Um dos acessos ao Brasil utilizado por estes refugiados e migrantes era uma trilha que 

passava pelo interior da mata, entre as montanhas, localidade geográfica de clima frio, das 

cercanias da cidade de Pacaraima, muitos dos que conseguiram concluir esta travessia 

chegavam apenas com as roupas do próprio corpo e carregando seus familiares, crianças e 

idosos, por vezes mulheres grávidas que logo ao entrar no Brasil já estavam em trabalho de 

parto e necessitavam ser imediatamente evacuadas para o Hospital Maternidade de Boa 

Vista, situação que sempre gerava riscos e desgaste da equipe, tanto pela situação clínica da 

paciente quanto pelas condições da estrada de ligação entre Pacaraima e boa Vista, a BR-



 

174, sendo que por vezes liberei a transferência de pacientes em plena madrugada, inclusive 

com a ocorrência de um nascimento durante o transporte, na ambulância (N.A.). 

 

 
FIGURA 2 – Posto de Recepção e Identificação  
Fonte: GOVERNO DO BRASIL. CASA CIVIL. A OPERAÇÃO ACOLHIDA. 
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/acolhida/sobre-a-operacao-acolhida-2 
 
          Após esta checagem documental inicial o migrante é levado ao Núcleo de Saúde onde 

tem acesso a sala de imunização, na Venezuela não existe um programa de imunização do 

setor público e todas as vacinas só estão disponíveis no setor privado, que segundo relatos 

chegam a custar cada uma um mês e meio do salário médio da Venezuela, onde tem sua 

situação vacinal avaliada e recebem as vacinas necessárias para poderem permanecer no 

Brasil, durante o período da pandemia todos são testados para o Covid-19 e tem acesso a 

atendimento médico de urgência em nível primário para tratamento e identificação de 

patologias, assim como os possíveis casos de maior gravidade e necessidade de evacuação.  

          O modelo de atendimento médico prestado na Operação Acolhida vem sofrendo 

mudanças e adequações ao longo da missão, o atendimento inicial prestado nos abrigos de 

caráter ambulatorial e aos casos de isolamento já não existe mais e havia sido substituído 

por um modelo de atendimento diário, em expediente diurno integral de 12 horas para a 

equipe médica, dividido em ambulatórios das áreas básicas da medicina (clínica médica, 

pediatria e ginecologia/obstetrícia) e enfermaria de nível primário, prestados nas instalações 

do NSA de Boa Vista por médicos em sua maioria militares, e alguns civis ligados as 

agências(ONGs) apoiadoras.  Com a intenção de repassar o atendimento médico as 

entidades civis, logo no início do período de missão desta equipe médica, coordenada por 

mim, nos deparamos com uma nova mudança no modelo de atendimento que passou a ser 

https://www.gov.br/pt-br


 

em caráter de pronto atendimento, 24 horas por dia, sete dias por semana, onde todos os 

médicos atuam como generalistas, independente de suas especialidades, o que demonstrou 

ser um desafio que somente médicos das forças armadas foram capazes de superar, pois 

indo além dos limites impostos por suas formações técnicas especializadas, se desdobraram 

e se apoiaram, onde médicos especialistas civis não aceitariam tal demanda, porém fomos 

capazes de bem cumprir a missão e até o término da missão deste contingente, ainda não 

havia sido reestruturado o atendimento as especialidades, pois apenas uma médica civil 

pediatra foi contratada e prestava atendimento aos refugiados (N.A.). 

 

 

FIGURA 3 – Atenção médica de emergência e casos de isolamento 
Fonte: GOVERNO DO BRASIL. CASA CIVIL. A OPERACAO ACOLHIDA. 
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/acolhida/sobre-a-operacao-acolhida-2 
 

          Encerrado este atendimento inicial e identificados os migrantes em condições, tanto 

documental quanto de saúde, para prosseguirem com a interiorização, o próximo passo é 

feito no Posto de Interiorização e Triagem, onde os migrantes são encaminhados para os 

abrigos de Boa Vista e iniciam os procedimentos para receberem a documentação brasileira, 

aguardam a regularização de sua situação migratória e os tratamentos de saúde que forem 

necessários. 

          Amparando todo esse trabalho inicial, que ocorre na cidade de Pacaraima, existe o 

Alojamento de Transito Boa Vista que fornece abrigo para os migrantes durante as diversas 

fazes do processo de interiorização, sejam aqueles que já estão em condições de seguir para 

o interior do país, os que aguardam vaga nos abrigos da capital ou os que ainda estão 

iniciando os procedimentos regulatórios. 

https://www.gov.br/pt-br


 

 

FIGURA 4 – Imunização 
Fonte: GOVERNO DO BRASIL. CASA CIVIL. A OPERACAO ACOLHIDA. 
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/acolhida/sobre-a-operacao-acolhida-2 
 

          O Acolhimento na área urbana de Boa Vista, foi estabelecido em 11 ABRIGOS para 

migrantes indígenas e não indígenas. Nestes abrigos, são oferecidos alimentação, proteção, 

segurança, saúde, e atividades sociais e educativas. 

          Ao redor da Rodoviária Internacional de Boa Vista, foi criado, um Posto de Recepção e 

Apoio, onde são oferecidos serviços de informações, lavanderia, banho, instalações 

sanitárias, guarda-volumes, local de distribuições de doações e refeitório.  

          Foi estabelecido também um Posto de Interiorização e Triagem na capital, Boa Vista, 

para atender as pendências quanto à regularização migratória e, principalmente, possuir em 

seu interior o Centro de Coordenação de Interiorização (CCI) responsável por realizar todo o 

processo de Interiorização. 

          Foi criado também um Núcleo de Saúde que, além do atendimento médico, oferece 

serviços de fisioterapia, Psicologia, nutrição, odontologia, e assistência social. Todos estes 

serviços são oferecidos em conjunto com uma estrutura de abrigos que fornece um local de 

acolhimento próximo ao NSA para aqueles com necessidades comprovadas.  

          Em Manaus, também foi criado a pedido do Estado do Amazonas, a Operação Acolhida, 

que estendeu um braço, estabelecendo um Posto de Recepção e Apoio e um Posto de 

Interiorização e Triagem, semelhantes aos Postos de Pacaraima e Boa Vista para atender aos 

migrantes que chegam diretamente naquela capital. 

https://www.gov.br/pt-br


 

          A última etapa da missão, a Interiorização, tem como objetivo oferecer maiores 

oportunidades de inserção socioeconômicas aos venezuelanos, com a devida proteção 

social, e assim diminuir a pressão sobre os serviços públicos dos estados, sendo a principal 

estratégia do governo brasileiro para promover a inclusão socioeconômica dos refugiados e 

migrantes venezuelanos. 

          Apenas os refugiados e migrantes regularizados no país, imunizados, avaliados 

clinicamente e com termo de voluntariedade assinado, podem participar das ações de 

Interiorização. Há diferentes modalidades que incluem a saída de abrigos em Roraima para 

abrigos em uma das cidades de destino, reunificação familiar, reunião social e com vaga de 

trabalho sinalizada. Os abrigos podem ser estaduais, municipais, da sociedade civil ou 

federais, mistos, com moradia fornecida por entidades da sociedade civil ou organizações 

religiosas. 

 

 

FIGURA 5 – Interiorização  
Fonte: GOVERNO DO BRASIL. CASA CIVIL. A OPERACAO ACOLHIDA. 
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/acolhida/sobre-a-operacao-acolhida-2 
 
          A Operação Acolhida, para celebrar o primeiro aniversário integrando venezuelanos e 

brasileiros em Roraima, promoveu um evento com atrações envolvendo música, esportes e 

uma exposição fotográfica, entre outras várias atividades na capital de Roraima, Boa Vista.  

https://www.gov.br/pt-br


 

          Com início no dia 16 de março, com uma feijoada beneficente e uma exposição gráfica 

em um Shopping Center da cidade, foi celebrada a abertura do evento e das festividades. Já 

nos dias 23 e 24, na Praça Flávio Marques Paracat, um dos principais pontos turísticos da 

cidade, houve corridas de rua para as crianças e adultos, e montagem de Stands de 

exposições das organizações envolvidas na Operação Acolhida divulgando o trabalho 

desenvolvido na mesma por cada entidade colaboradora. 

 

 

FIGURA 6 – Aniversário de um ano da OPERAÇÃO ACOLHIDA promove interação entre 
brasileiros e venezuelanos 
Fonte: GOVERNO DO BRASIL. CASA CIVIL. A OPERAÇÃO ACOLHIDA. 
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/acolhida/sobre-a-operacao-acolhida-2 
 

          As celebrações foram promovidas pelas Forças Armadas com o apoio da Agência da 

ONU (ACNUR) e outras Agências das Nações Unidas como a Organização Internacional para 

as Migrações (OIM), o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), a ONU Mulheres e o 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), além do Governo do Estado de Roraima 

e da Prefeitura de Boa Vista.  

         Durante a celebração, e a fim de promover a integração entre a população e os 

refugiados e migrantes, a Operação Acolhida recebeu vários donativos para melhorar a 

https://www.acnur.org/portugues/2019/03/28/operacao-acolhida-celebra-primeiro-aniversario-integrando-venezuelanos-e-brasileiros-em-roraima/
https://www.acnur.org/portugues/2019/03/28/operacao-acolhida-celebra-primeiro-aniversario-integrando-venezuelanos-e-brasileiros-em-roraima/
https://www.gov.br/pt-br


 

rotina dos venezuelanos. Para participar da feijoada e das corridas, a população foi 

convidada a doar materiais escolares, kits de higiene pessoal ou alimentos não perecíveis, 

que foram repassados para a população abrigada.  Ainda durante as celebrações, o Exército 

Brasileiro, concedeu o Diploma “Amigo da Acolhida” a diversos órgãos públicos, agências da 

ONU, inclusive o ACNUR, organizações da sociedade civil e empresas do setor privado que 

apoiam e participam da Operação Acolhida no estado de Roraima.          

          O resultado após um ano da Operação Acolhida inclui a liberação de 56 mil cadastros 

de Pessoa Física (CPF), que foram emitidos a refugiados e migrantes, a realização de mais de 

22 mil atendimentos médicos, com cerca de 53 mil vacinas aplicadas em atendimentos nas 

cidades de Pacaraima e Boa Vista e mais de 5,2 mil refugiados e migrantes venezuelanos já 

concluíram todo processo do acolhimento e foram interiorizados para 50 cidades em 17 

Estados diferentes. 

          A coordenação da Operação Acolhida realizada no âmbito do Comitê Federal de 

Assistência Emergencial, que funciona sob a coordenação da Casa Civil da Presidência da 

República, com a participação dos Ministérios da Defesa, Cidadania, Justiça, Saúde, 

Educação, Relações Exteriores, Família e Direitos Humanos, Economia e Desenvolvimento 

Regional, além do Gabinete de Segurança Institucional. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

          A Venezuela, há anos vem enfrentando a crise econômica e política, tem como uma de 

suas consequências o grande fluxo de refugiados e migrantes rumo aos países vizinhos, 

entre eles o Brasil. Conhecendo e compreendendo a situação da nação fronteiriça, tornou-se 

necessária a atuação da Força Humanitária. O Brasil, país já integrante da ONU, tem 

participado em inúmeras Operações de Paz em diversos países, com destaque para sua 

atuação na República do Haiti. Essas experiências trouxeram os conhecimentos necessários 

para a mobilização das Forças Armadas Nacionais, Marinha, Força Aérea e Exército, que 

integram a Força Humanitária Logística na Missão Acolhida. Diante dessa integração, 

estamos observando a atuação satisfatória da Operação Acolhida no Estado de Roraima, nas 

cidades de Pacaraima e Boa Vista, e no Estado do Amazonas, na capital Manaus. 
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