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RESUMO 

 

 As populações indígenas lutam até hoje por uma política de saúde indígena mais 

eficaz, que evidencie a participação do seu povo, que fortaleça as novas diretrizes e que 

aperfeiçoe o subsistema de saúde. Existem alguns avanços no processo saúde/doença, por isso 

o governo, sabendo da importância da informação, resolveu implantar um sistema de 

informação de atenção à saúde indígena, e dentre as variáveis que contempla o sistema 

destacamos o controle do perfil de morbidade e suas relações. Baseando-se nas informações 

sobre políticas públicas, a políticas para povos indígenas e sua estrutura de descentralização 

de atendimento, o presente estudo teve como objetivo investigar e analisar os atendimentos 

realizados com relação às morbidades presumidas no período de 2006 a 2012 envolvendo a 

saúde do povo indígena Karitiana no município de Porto Velho-RO. Para tanto, foi realizado 

um estudo, retrospectivo, através de dados secundários (SIASI) sobre a temática de discussão 

proposta. O trabalho de campo foi desenvolvido na unidade de análise do DSEI-PVH através 

do levantamento de atendimentos registrados no relatório das patologias dos indígenas do 

polo base Porto Velho. Os resultados demonstram que o número de atendimentos relativos as 

doenças infecciosas e parasitárias, representam elevados números de casos, mesmo que em 

determinado período tenha-se reduzido. Quanto ao perfil demográfico, observou-se equilíbrio 

quanto ao sexo dos indivíduos, com pequena predominância masculina. Quanto ao registro de 

atendimentos relativos às doenças do aparelho respiratório destaca-se a alta prevalência 

registrada no ano de 2006, foi possível notar também  o número acentuado de casos atribuídos 

ao sexo masculino. Os atendimentos relacionados às infecções agudas das vias aéreas 

superiores permaneceram durante toda a linha do tempo patológica da pesquisa. No que 

concerne aos atendimentos registrados por  lesões por causas externas, pode-se notar que 

eram numericamente pequenas para ambos os sexos no período de 2006 a 2009, e a partir de 

2010 ocorre uma crescente cinco vezes maior no número de atendimentos registrados que 

―desacelera‖ apenas em 2012. A maioria dos atendimentos foi atribuída aos grupos de outras 

causas externas de traumatismos acidentais (79,04%). A população jovem- adulta foi a maior 

parte atingida. Os atendimentos por nível de complexidade apresentados verificou-se elevados 

números de atendimento tanto em baixa complexidade, quanto no nível de média e alta 

complexidade. Acredita-se que o perfil de morbimortalidade dos indígenas esteja passando 

por um processo de transição. 

 

Palavras- chave: Saúde Indígena. Doenças. Populações Indígenas.  
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ABSTRACT 

 

Indigenous peoples are fighting today for a more effective indigenous health policy, which 

highlights the participation of its people, to strengthen the new guidelines and to refine the 

subsystem health. There are some advances in the health / disease, so the government, 

knowing the importance of information, decided to implement a healthcare information 

system to indigenous health, and among the variables which includes the system highlight the 

morbidity profile control and their relationships . Based on public information on policies, the 

policies for indigenous peoples and their service decentralization framework, this study aimed 

to investigate and analyze the care provided in relation to morbidity assumed in the period 

2006-2012 involving the health of the people Indigenous Karitiana in the village of Old-RO 

Porto. Therefore, we performed a retrospective study using secondary data (SIASI) on the 

topic of discussion proposed. The field work was developed in the analysis unit of the DSEI-

PVH by surveying calls recorded in the report of the conditions of indigenous Polo base Porto 

Velho. The results show that the number of visits for infectious and parasitic diseases, 

represent large numbers of cases, even if a given period has been reduced. Regarding the 

demographic profile, there was equity and gender of the individuals, with small male 

predominance. How to record calls for diseases of the respiratory system highlights the high 

prevalence recorded in 2006, it was also possible to note the marked number of cases 

attributed to males. The sessions related to acute infections of the upper airways remained for 

the entire line of pathological research time. Regarding the calls recorded by injuries from 

external causes, it can be noted that were numerically small for both sexes in the 2006-2009 

period, and from 2010 there is a growing five times the number of recorded calls that "slows 

"only in 2012. Most of the care was given to groups of other external causes of accidental 

injuries (79.04%). The adult jovem- population was most affected part. The sessions 

presented by level of complexity it was found high numbers of service both in low 

complexity, as the level of medium and high complexity. It is believed that the indigenous 

morbidity and mortality profile is going through a transition process. 

 

 

Keywords: Indigenous Health. Diseases. Indigenous populations.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O estímulo para realização deste estudo surgiu da experiência como enfermeira no 

Hospital de Base Drº Ary Pinheiro (Porto Velho-RO), período em que pude observar a 

admissão de internação frequente da comunidade indígena em relação à comunidade não 

indígena. O impulso então surgiu, quando grande parte dos indígenas internados tinha como 

causas de internação patologias anteriormente não atribuídas ao grupo. A atuação como 

enfermeira permite que se tenha um vínculo com o paciente devido aos cuidados prestados, e 

diante disso foi possível discutir a questão intrigante da saúde indígena. 

Daí a importância de realizar esse estudo, pois se pode analisar os registros de 

atendimentos desse grupo culturalmente diferenciado, desde a saída do posto de saúde 

localizado na aldeia até a referência especializada, ofertando um funcionamento adequando 

do subsistema da saúde indígena. A presente dissertação de mestrado surge da necessidade de 

se analisar um sistema histórico de saúde já implantado, porém, que ainda passa dificuldades. 

A ação participativa do estado de valorizar o acesso à saúde indígena através de 

políticas públicas baseadas em perfis epidemiológicos e planejamento de atendimento de 

serviços de saúde é de suma importância, principalmente para alcançar novos avanços e 

conquistas desse povo. (BENEVIDES, PORTILLO e NASCIMENTO, 2014). 

Os povos indígenas no Brasil caracterizam-se por possuir enorme diversidade étnica, 

linguística, de organização social, expressões culturais, vida produtiva, contato e grau de 

interação com a sociedade nacional. Uma das questões mais debatidas no cenário de saúde 

dos últimos anos é a relação do novo estilo de vida com o desenvolvimento regional, fruto da 

interação social dos índios com os não índios.  Toda essa diversidade culmina na necessidade 

de se estudar os dados demográficos, a atuação dos profissionais, serviços e instituições 

designadas pela Secretaria especial de saúde indígena. (MAURÍCIO, 2012). 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012) em sua publicação: Os 

indígenas no Censo Demográfico 2010: primeiras considerações com base no quesito cor ou 

raça informa que, em 2010, o País tem 896,9 mil indígenas tanto em terras indígenas (63,8%) 

quanto em cidades (36,2%). Do total, 817,9 mil se autodeclararam índios no quesito cor ou 

raça e 78,9 mil, embora se declarassem de outra cor ou raça, principalmente parda (67,5%), se 

consideram indígenas pelas tradições e costumes. Há mais jovens índios do que idosos, fato 

que reflete a alta taxa de fecundidade entre indígenas, principalmente na área rural. Em 2010, 

metade da população indígena tinha até 22,1 anos de idade. Nas terras indígenas, o índice foi 

de 17,4 anos e, fora delas, 29,2 anos. (IBGE, 2010) 
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O estado de Rondônia segundo o Censo demográfico, (IBGE, 2010) possui cerca de 

11,15 mil autodeclarados  indígenas. No município de Porto Velho a população indígena é de 

1,411 mil habitantes declarados indígenas. A etnia Karitiana (objeto do estudo) registrada 

pelo censo de 2010  é de 269 habitantes, constituindo um coletivo em que 50% (135) são 

homens e 50%(135) são mulheres. Dados informais revelam que atualmente, estima-se uma 

população de mais de 300 habitantes.  

Além do retorno aos antigos territórios, os Karitiana lutam para fortalecer sua língua e 

costumes aproveitando, principalmente, a educação escolar e a Associação do Povo Karitiana 

(APK) - para ampliar a acessibilidade aos benefícios da sociedade envolvente e suas 

instituições (NETO et al,2014) 

As medicinas tradicionais indígenas obedecem a níveis de causalidade e itinerários 

terapêuticos distintos do modelo biomédico ocidental, e procuram restabelecer o equilíbrio 

entre o indivíduo e o mundo. As medicinas tradicionais são diferentes, mas não menos 

importantes, do que a medicina ocidental, e devem permanecer presentes em qualquer 

trabalho de saúde com povos de culturas diferenciadas. Sabe-se hoje que a eficiência de um 

serviço médico não está apenas no conhecimento científico e na sua organização. Ela está 

vinculada às relações com as populações atendidas. O paciente possui um papel ativo 

fundamental na eficiência do sistema. As formas como os grupos indígenas tradicionalmente 

lidam e tratam das doenças devem ser consideradas um componente básico de um serviço de 

atenção que pretende atender a esses grupos vulneráveis. É comum o indígena recorrer ao uso 

dos remédios do mato e/ou de medicamentos que já foram usados em casos de adoecimentos 

anteriormente vivenciados pelo grupo familiar e que apresentam sintomas semelhantes e 

evoluíram a cura. A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas 

aprovada em 2007 afirma que ―os povos indígenas têm direito a suas próprias medicinas 

tradicionais e a manter suas práticas de saúde, bem como desfrutar do nível mais alto possível 

de saúde, e os Estados devem tomar as medidas necessárias para atingir progressivamente a 

plena realização deste direito‖. (ALTINI, 2013) 

A VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, representou um marco 

histórico no processo das políticas de saúde, principalmente no que tange a saúde indígena, 

cuja agenda começou a ser elaborada na I Conferência Nacional de Saúde Indígena, realizada 

no mesmo ano. Já em 1988 esse marco passou a ser oficializado através da promulgação da 

constituição brasileira quando define a saúde como direito de todos e dever do Estado, e 

também reconhece os índios como sujeitos de direitos, conforme o demonstram os artigos 231 

e 232. (BERTOLANI, 2008) 
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A ação geopolítica com os seringais da região e as interferências missionárias foram 

potencializadas com as políticas de ocupação da Amazônia, geradas por questões de 

geopolítica – entre elas a de Segurança Nacional – e consolidadas com os Projetos de 

Colonização do Governo Federal nas décadas de 1960 e 1970, com a atração de milhares de 

migrantes para Rondônia, o que,mais uma vez, propiciou o encontro de sociedades, agora de 

forma mais definitiva, implicando na reconfiguração dos territórios indígenas com a fixação 

de limites, através das frentes de expansão. 

Desde o início da colonização portuguesa, os povos indígenas foram assistidos pelos 

missionários de forma integrada às políticas dos governos. (BRASIL, 2002). Desde então são 

muitos os desafios a serem superados quando se trata de assistência à saúde indígena, tais 

como: culturais, linguísticos e geográficos. De acordo com as diretrizes da Política Nacional 

de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, os povos indígenas brasileiros devem receber 

assistência à saúde através do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, integrado ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) garantindo o respeito às suas tradições culturais. 

As frentes de expansão demográficas e econômicas tiveram impacto significativo 

sobre a dinâmica populacional e sobre os determinantes dos perfis de saúde indígena, 

especialmente ao analisarmos as graves epidemias enfrentadas por alguns povos (MARINHO, 

2010 apud SANTOS & COIMBRA JR, 2003). 

A responsabilidade pela gestão e direção da Política Nacional de Atenção à Saúde dos 

Povos Indígenas cabe ao Ministério da Saúde. Até o ano de 2010, o órgão responsável pela 

execução das ações relacionadas à saúde indígena era a Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA), por intermédio do Departamento de Saúde Indígena (DESAI), e pelos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs).  

Nesse contexto, mudanças importantes aconteceram no sistema de saúde voltado para 

os povos indígenas com a implantação dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) 

de norte a sul do país. Em mais de dez anos de funcionamento o subsistema de saúde indígena 

não conseguiu implantar um modelo de atenção à saúde voltado para a prevenção de doenças 

e para a promoção da saúde. A má assistência à saúde continua penalizando a recuperação 

demográfica e o bem-estar das pessoas indígenas. (GOMES, 2010) 

O objetivo do estudo, e o que eu busquei investigar e analisar foram os atendimentos  

prestados as morbidades no período de 2006 a 2012 e as políticas públicas que envolvem a 

saúde do povo indígena Karitiana no município de Porto Velho-RO,verificar através dos 

registros do Sistema de Informação de Atenção a Saúde Indígena (SIASI) a frequência de 

atendimentos relacionados as doenças ocorridas na população indígena no período de 2006 a 
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2012 do Distrito Sanitário Especial de Porto Velho- RO, quantificar a prevalência das doenças 

em relação a variável sexo entre os índios Karitiana no período de 2006 a 2012 e descrever a 

evolução nos locais de atendimentos no período de 2006 a 2012 a partir do número de 

atendimentos relacionados ao seu nível de complexidade ( baixa, média e alta). 

Dessa forma pretende-se através desta dissertação conhecer sobre as patologias mais 

prevalentes nos últimos anos e estabelecendo através delas  a associação entre os seus fatores 

determinantes e condicionantes. E o que se tem feito para controlar as morbidades 

consideradas modernas, que tem crescido de maneira progressiva.  

Se comparada à população não indígena a prevalência dessas doenças ditas modernas, 

tais como os traumatismos acidentais ainda é inferior, mas significativa para um grupo em que 

os índices de doenças da modernidade eram irrelevantes, despertando assim a premente 

necessidade de se investigar o perfil de morbimortalidade das populações indígenas regionais 

e a sua participação no cenário brasileiro, visto que, ainda são incipientes as pesquisas 

recentes na região de Rondônia.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ETNIA KARITIANA 
 

O povo Karitiana, nas palavras de Aryon Rodrigues (1986) é o último grupo 

pertencente à família de língua tupi-Arikém. A literatura registra o primeiro contato deste 

grupo nos primórdios do século XX, a equipe liderada pelo oficial Marechal Cândido Rondon 

passou então, a se relacionar com grupos indígenas à medida que a comissão avançava e, 

passavam a observar a língua pronunciada, bem como suas atividades extrativistas. 

Os trabalhos da Comissão Rondon e de seus colaboradores passaram a confundir-se 

em grande parte com os de um outro serviço de grande importância que foi atribuído 

a Rondon pelo Governo da República: o Serviço de Proteção aos Índios e 

Localização de Trabalhadores Nacionais, criado em 1910 o processo de colonização 

nas terras indígenas foi marcado pela violência na demarcação territorial. 

(RODRIGUES, 2005). 

 

Posteriormente, surge um processo de colonização violenta praticada pelos 

seringueiros e caucheiros que exploravam a região em que os índios Karitiana habitavam. Da 

Silva e Nenevé (2008) mencionam como extermínio, escravização e domesticação durante 

muitos anos de muitos índios que moravam na região, acarretando uma drástica redução do 

seu grupo. 

 

Os que conseguiram sobreviver aos ataques a que eram submetidos continuamente, 

fugiram para a região de Candeias do Jamari. Em meados de 1950, novo embate 

com seringueiros, mineradores e madeireiros que pretendiam explorar a região, 

culminou em nova retirada desse povo para a região de Porto Velho, onde até hoje, 

parte do grupo reside. Mais recentemente, os Karitiana travaram uma lutam para 

reconquistar as terras de Candeias. Para isso, alguns integrantes desse grupo 

indígena voltaram a fixar moradia naquela localidade. DA SILVA e NENEVÉ 

(2008) 

 

Como resultado dos violentos ataques, o povo se tornou mais arredio ao contato com o 

não índio, e ocorreu então um isolamento dessa comunidade. Nesse intervalo, propondo uma 

ideia de pacificação e catequização dos índios, os missionários salesianos, batizam em Porto 

Velho um dos principais líderes da região: Antônio Morais. ―A presença dos religiosos sugere 

que os Karitiana não se furtaram ao contato, mantendo-se presos aos seringais que então se 

alastravam pela região dos tributários do Alto Madeira‖.  (VELDEN, 2010). 
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Outro fato importante a ser registrado no processo histórico, é que algum tempo 

depois, os moradores da região se deslocaram para o setor oeste do então território federal de 

Rondônia, foi quando encontraram um povo denominado Juari. A literatura não deixa claro o 

que motivou a movimentação e junção dos povos, porém, há relatos de que seja o próprio 

interesse por sobrevivência, ou de que as mulheres de um grupo tenham se relacionado com 

os homens do outro grupo.(DA SILVA, 2013) 

A origem do etnônimo  Karitiana é desconhecida nas referências pesquisadas. O que 

se tem registrado é que os próprios índios afirmam que os seringueiros que desbravaram o 

território atribuíram esse nome a eles, e não se trata de uma autodenominação (LÚCIO, 1996). 

Os Karitiana denominam-se simplesmente Yjxa, pronome da primeira pessoa do plural 

inclusivo – ―nós‖, também traduzido como ―gente‖ –, em oposição aos Opok, os ―não índios‖ 

em geral, e aos opok pita, os ―outros índios‖. (ISA, 2005) 

A língua, dentre outras características, é a ―chave‖ que permite conhecer todo o 

universo cultural de um povo, comenta Neto (2014). O Karitiana é a única língua 

sobrevivente da família Arikém, que por sua vez é uma das dez representantes do tronco 

lingüístico Tupi. Essa família em si é especial no que diz respeito à história das línguas Tupi, 

por ter sido a única família em que se identificou uma mudança completa do padrão vocálico 

a partir da língua mãe. (ISA, 2005) 

Através do Decreto nº 93.068, de 06 de agosto de 1986, foi possível a homologação 

dos direitos de demarcação das Terras Indígenas (TIs) dos Karitiana. Tendo sua localização 

registrada e situada no Município de Porto Velho/RO, entre os rios Jaci Paraná e Candeias, 

como se pode observar na Figura 1, parte dessas terras ficam dentro da Floresta Nacional do 

Bom Futuro, área de preservação ambiental em Rondônia. (DA SILVA e NENEVÉ, 2008). A 

principal aldeia, onde se concentram a maioria dos Karitiana é chamada de Kyõwã ( que 

significa aldeia criança ou aldeia nova). 

O acesso à aldeia se dá pelo menos a cem quilômetros da capital, metade pelo asfalto 

da BR-364 sentido Rio Branco e, a outra metade corresponde à estrada de terra, que 

dependendo do período climático do ano encontra-se mais conservada ou não, principalmente 

ao fato de muitas árvores caírem na estrada no período chuvoso. Segundo os Karitiana a 

estrada destruiu a barreira formada pela mata, e assim ficaram mais vulneráveis às mazelas do 

contato, ou seja, a doenças de ―branco‖ é o que afirma Velden (2010). Compreende-se, pois, 

que a aldeia de antigamente seja pensada pelos Karitiana de hoje como um universo fechado, 

quiçá livre das doenças em função dos rituais profiláticos. (VELDEN, 2012) 
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 Velden (2012) afirma ainda que ,o que os brancos fizeram, dizem, foi abrir uma 

passagem mortal entre seu estável universo aldeão e as cidades, percebidas como os locais por 

excelência da degradação, da violência e da propagação desenfreada das doenças. Isto é, um 

caminho, rasgado na floresta, que conectou a aldeia ao mundo dos brancos, permitindo a 

passagem do ar e da fumaça e, com ele, as doenças de branco, desconhecidas antes do 

contato e particularmente agressivas e mortais (malária, diarreias, febres, tuberculose – ―tosse 

brava‖). 

 

 

Figura 1. Localização da Terra Indígena Karitiana. 

 

Fonte: Instituto Socioambiental. 

  

Atualmente a comunidade Karitiana pertence ao polo base do DSEI Porto Velho, 

como mostra a Figura 2. Os registros demográficos apresentaram um importante crescimento 

populacional no decorrer dos anos, conforme pode ser visto pelo Quadro 1. Estima-se que os 

Karitiana atingem uma população de mais de 300 indígenas. Os indígenas, e os Karitiana em 

especial acreditam que novos tempos estão por vir, pois observam a superação das antigas 

perspectivas de extermínio, apontando para um posicionamento ativo do grupo que, através da 

proximidade com os não índios e seu fácil acesso a cidades, e mesmo conhecendo técnicas e 
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métodos de barreiras anticoncepcionais, os teriam abolido como forma de fazer crescer 

novamente a população. (ISA, 2005) 

Além de retornarem aos seus antigos territórios, aqueles que no passado foram 

dominados pelos caucheiros e seringueiros, hoje os Karitiana lutam para fortalecer sua língua 

e costumes aproveitando, principalmente, a educação escolar e representação nos conselhos 

de saúde - para ampliar a acessibilidade aos benefícios da sociedade envolvente e suas 

instituições. 

 

 

             

Figura 2. Localização da Sede do DSEI/PVH 

 

Fonte: FUNASA 

 

Quadro1. Dados gerais do DSEI/Porto Velho, referentes a 2013. 

 

População Geral 11.283 

Nº de Estados de abrangência 3 

Nº de Municípios de abrangência 15 

Nº de Polo Base 5 

Nº de Aldeia 155 

Nº de Etnias* 60 

 Fonte: SIASI-SESAI /MS 

*Etnias-Plano Distrital, 2012-2015. 
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A atividade de subsistência dos índios é bem abrangente, pois os Karitiana são 

agricultores, caçadores, pescadores e comerciantes. Por mais que exista a proximidade com a 

cidade eles ainda exercem atividades de plantio de milho, macaxeira (nome dado na região 

Norte para a planta cujas raízes são comidas cozidas ou assadas), banana entre outros. 

Praticam a caça de animais silvestres como: macaco, anta e diversas aves. A pesca torna-se 

uma prática solitária e coleiva e, um dos pescados mais apreciados pelos índios é a jatuarana. 

Por outro lado à dependência por alimentos e bens industrializados os leva a comercializarem 

parte dos produtos de suas atividades na cidade, destaque para o artesanato diversificado. 

(VELDEN, 2004)   

A cultura do povo Karitiana, apesar de muitos anos em contato com a sociedade não 

índia, ainda conserva muitas de suas tradições, como as pinturas corporal e facial em ocasiões 

de festas ou eventos importantes, a música, a dança, o artesanato. SAMPAIO(1997) 

Os mais velhos ainda conseguem preservar a medicina tradicional, porém alguns 

costumes e tradições dos Karitiana estão passando por grandes mudanças. A proximidade da 

aldeia e principalmente sua proximidade com as cidades corrobora para o aceleramento da 

fusão do processo intercultural, embora parte do grupo ainda lute para manter traços da 

cultura tradicional, como danças, rituais, festas etc. O que se vê atualmente nos costumes 

daquele povo é uma mistura de tradições. O casamento, por exemplo, é celebrado com traços 

da cultura indígena e da cultura dos não índios.  

Atualmente, os acessos à saúde e à educação tornam-se mais disponível à população, 

principalmente com a chegada das Usinas Hidrelétricas na região, através de suas 

compensações pelos impactos ambientais, em 2010.  Foram construídos na Aldeia Central 

uma escola, um posto de saúde, banheiros e alojamentos e na Aldeia Byyjyty Ot’sop’Aky (rio 

Candeias) estruturas sanitárias. Os Karitiana receberam, também, veículos e máquinas para 

facilitar a produção e o transporte da comunidade para a cidade de Porto Velho. 

 

2.2 O PROCESSO HISTÓRICO DA SAÚDE INDÍGENA 

 

A organização da moderna política indigenista teve seu início no ano de 1910, através 

do Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN), e 

tinha como finalidade assistir os índios de todo o território nacional. O serviço se dividia entre 

o trabalho de fixar índios em postos e colônias agrícolas ,contribuir para o povoamento do 

interior do Brasil, permitir o acesso ou a produção de bens econômicos nas terras dos 

índios,usar a força de trabalho indígena para aumentar a produtividade agrícola e fortalecer o 
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sentimento indígena de pertencer a uma nação.e o . (MARTINS, 2012). Anos depois, em 

1918 transformou-se no Serviço de Proteção ao Índio (SPI), dando sua exclusividade ao povo 

indígena.  

Os regulamentos e regimentos do SPI estiveram voltados para o controle dos 

processos econômicos das sociedades indígenas. A  premissa da integração pacífica dos índios 

continuou a basear a atuação do órgão. O SPI introduzia inovações culturais, prevendo 

possíveis mudanças nos locais de habitação dos índios, ou seja, ter o próprio domínio das 

terras.  Foram estimuladas mudanças no trabalho indígena, vista por alguns autores como 

exploração e escravização, já que os mesmos participavam ativamente das atividades 

agropecuárias e eram recrutados para os trabalhos nas linhas telegráficas junto à equipe da 

Comissão Rondon. (FREIRE, 2005) 

O Serviço de Proteção ao Índio tinha a responsabilidade sobre a assistência à saúde 

das populações indígenas, ainda assim, permanecia desorganizada, pois a maiorias dos 

serviços eram emergenciais. Em 1967, o SPI se transformou na Fundação Nacional do Índio, 

estabelecida pela lei nº 5.371. As novas funções da FUNAI seriam atender à educação básica 

dos índios, demarcar e proteger as terras por eles tradicionalmente ocupadas, estimular o 

estudo e o interesse nacional pelos índios e fazer o levantamento das tribos existentes no 

Brasil.(MELO 2010). 

A partir de 1980, surgem muitas transformações no aspecto da política de saúde 

nacional e também da política indigenista. Em 1986, ocorre a I Conferência Nacional de 

Proteção à Saúde do Índio (I CNPSI), oito meses após a realização da 8º Conferência 

Nacional de Saúde. Foi nessa Conferência que ocorreram as primeiras discussões em torno do 

modelo de atenção à saúde do índio, com a participação de representantes de várias nações 

indígenas, órgãos públicos e organizações da sociedade civil que atuavam em apoio à causa 

indígena. Naquele momento, o gerenciamento das ações e serviços de saúde direcionados às 

nações indígenas tornou-se responsabilidade do Ministério da Saúde, integrado aos demais 

níveis de atenção do SUS. 

Em 1988, no Brasil, de maneira geral, a questão do direito à saúde sofreu importantes 

alterações com a Constituição Federal (CF/88). Ali, pela primeira vez o constitucionalismo 

brasileiro abriu-se ao reconhecimento da saúde não só como um direito, mas principalmente 

como um direito fundamental e como um espaço para a prática da cidadania. Ou seja, no que 

tange aos povos indígenas, a Constituição Federal de 1988 tanto ampara (em nome do 

pluralismo enquanto respeito à diversidade), a atenção específica e diferenciada em saúde, 
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quanto reconhece (em nome do princípio da igualdade), o seu direito de acesso aos serviços 

de saúde oferecidos à população não indígena. (LACERDA, 2014) 

Neste contexto, os princípios da igualdade, universalidade e equidade, bem como o 

direito de participação na formulação das políticas públicas em saúde, são importantes para 

que os povos indígenas tenham garantidos os mesmos direitos que os demais segmentos, e o 

respeito às suas necessidades específicas. (LACERDA, 2014)  

A década de 1990 foi um período marcado por discussões sobre a responsabilidade da 

coordenação das ações de saúde indígena. Em 1991, o governo federal estabeleceu que a 

organização de saúde ficasse a cargo do Ministério da Saúde e os Distritos Sanitários 

Especiais seriam a base da estrutura organizacional dos serviços de saúde. A responsabilidade 

e atribuições relacionadas à organização de determinado órgão na assistência à saúde persistiu 

durante toda a década de 1990 de forma fragmentada e conflituosa.(DANTAS,2004) 

 Em 1999, o Ministério da Saúde criou a Política Nacional de Atenção aos Povos 

Indígenas, e ainda no decorrente ano,  estabeleceu o Subsistema de Atenção aos Povos 

Indígenas no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

Mesmo sendo criada em meados dos anos 90 a primeira década do século XXI 

destacou-se pela organização da FUNASA com a missão de ser uma agência de excelência 

em promoção e proteção à saúde, mediante ações integradas de educação e prevenção e 

controle de doenças e outros agravos, bem como em atendimento integral à saúde dos povos 

indígenas, com vistas à melhoria da qualidade de vida da população. Ocorreu também a 

criação do Departamento de Saúde Indígena, bem como a aprovação do estatuto e regimento 

interno da Funasa. Em 2001 aconteceu  III Conferência Nacional de Saúde Indígena, e teve 

como finalidade analisar os obstáculos e avanços do Sistema Único de Saúde (SUS) na 

implantação dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) e propor diretrizes para a 

sua efetivação.(FERNANDES,2010) 

Em 2002, A implementação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos 

Indígenas foi aprovada pelo Ministério da Saúde com a ideia de se adotar um modelo 

complementar e diferenciado de organização dos serviços – voltados para a proteção, 

promoção e recuperação da saúde -, que garanta aos índios o exercício de sua cidadania nesse 

campo. Para sua efetivação, deverá ser criada uma rede de serviços nas terras indígenas, de 

forma a superar as deficiências de cobertura, acesso e aceitabilidade do Sistema Único de 

Saúde para essa população.(DANTAS,2004) 

A IV Conferência Nacional de Saúde Indígena aconteceu em 2006, teve como tema 

central orientar discussões em todas as etapas regionais - ―Distrito Sanitário Especial Indígena 
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(DSEI): território de produção de saúde, proteção da vida e valorização das tradições‖. Essa 

Conferência avaliou o Subsistema de Saúde Indígena no âmbito do SUS e também a situação 

de saúde nos DSEIs, inclusive propondo como diretriz a autonomia dos Distritos. Aprovou-se 

na plenária final a permanência da FUNASA como órgão gestor de saúde 

indígena.(FERNANDES,2010) 

Criada em outubro de 2010, a SESAI surgiu a partir da necessidade de reformulação 

da gestão da saúde indígena no país, demanda reivindicada pelos próprios indígenas durante 

as Conferências Nacionais de Saúde Indígena. O Decreto de criação da SESAI (Decreto Nº. 

7.336) foi assinado pela Presidência da República em 19 de outubro de 2010, passando 

definitivamente a gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena para o Ministério da 

Saúde, como pode ser visto na figura 4. Essa mudança iniciou uma nova etapa na Política 

Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e na relação entre o Estado e os povos 

indígenas. (FERREIRA, 2013) 

Figura 3. Estrutura Regimental do Ministério da Saúde 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2011. 

 



27 

 

 

 

Venere (2005) afirma que, a conquista da Saúde Indígena proporciona compreender a 

situação da população como um todo no aspectos que corresponde as precariedade das 

políticas públicas, complementa dizendo que esse grupo minoritário ainda é carente de 

políticas públicas eficientes, porém, considera necessário o esclarecimento acerca do quadro 

de dificuldades a que foram submetidos os povos indígenas e daí, registrar a luta por maiores 

direitos desta população.  

A formulação e implementação da política indigenista de saúde, segue a mesma 

padrão da Política Nacional de Saúde , pois está baseada na assistência a saúde voltada para 

sociedade, definida como sendo indigenista e também para a sociedade geral  

A atual política indigenista de saúde, que tem adotado como nomenclatura Política 

Nacional de Atenção à Saúde para os Povos Indígenas,  foi aprovada como parte integrante da 

política nacional de saúde, Cruz (2007) ressalta os propósitos norteadores dessa política, 

como garantir o acesso à atenção integral à saúde, de acordo com princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde, assim como foram adotados e regulamentados na lei orgânica 

8080/91,(BRASIL,1990) com o diferencial de contemplar a diversidade social, cultural, 

geográfica, histórica e política de modo a favorecer a superação dos fatores que tornam essa 

população mais vulnerável aos agravos à saúde de maior magnitude e transcendência entre os 

brasileiros, reconhecendo a eficácia de sua medicina empírica e o direito desses povos à sua 

cultura (CRUZ, 2007) 

O DSEI e a organização dos serviços indigenistas de saúde, de acordo com a Política 

Nacional de Atenção à Saúde Indígena, (BRASIL, 2002) constitui um modelo de organização 

de serviços de saúde de forma integrada, hierarquizada e com complexidade crescente de 

articulação com a rede do SUS, visando uma alta capacidade de resolução de serviços tal 

como a elaborada para atender a população não indígena. O modelo do DSEI apresenta uma 

proposta de ação baseada no respeito aos aspectos socioculturais dos povos indígenas, por 

meio da execução de serviços de saúde específicos e diferenciados.  
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Figura 4. Estrutura de atendimento dos DSEIs. 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2002. 

 

2.3 MORBIDADE EM POVOS INDÍGENAS   

 

 

Marinho (2010) define que ao se fazer estudos sobre o estado de saúde e estilo de vida 

de qualquer grupo populacional seja indígena ou não, deve-se levar em consideração as 

características sociodemográficas, econômicas, aspectos culturais, étnico-raciais, psicológicos 

e comportamentais, pois são fatores que condicionam a ocorrência de problemas de saúde e 

determinam os fatores de risco na população. 

Historicamente, as sociedades indígenas dependem, em menor ou maior medida, da 

agricultura, caça, pesca e coleta para subsistência. A interação com a sociedade moderna, a 

instalação de novos regimes econômicos e a diminuição dos limites territoriais levaram, entre 

outros fatores, a drásticas alterações na economia de subsistência, ocasionando 

empobrecimento e carência alimentar, principalmente nos grupos mais vulneráveis como 

crianças e idosos. Além disso, a posse da terra significa não só a subsistência e a dependência 

que ela representa propriamente dita, mas corresponde também a um elo fundamental na 

continuidade étnica e suas tradições. (COIMBRA JR e SANTOS, 2001) 
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É possível constatar que a situação nutricional as suas desordens carenciais constituem 

um dos principais problemas nos povos indígenas, em alguns casos contraditoriamente 

concomitantemente à ocorrência de obesidade e problemas metabólicos.  

A desnutrição infantil assume uma curva ascendente, e doenças como a anemia 

ferropriva e de déficits estaturais e ponderais, apresentam uma alta taxas na ampla maioria dos 

casos, superiores às médias regionais e nacionais, enquanto a obesidade entre os adultos 

começa a surgir o que também preocupa algumas etnias, pois tais alterações metabólicas 

associam-se ao surgimento de doenças crônicas não transmissíveis, o que antes não era 

evidenciado no cenário regional. Fica evidente, portanto, a heterogeneidade das situações 

observadas e a importância dos contextos locais na determinação dos perfis nutricionais. 

(LEITE, SANTOS e COIMBRA JR, 2007) 

Dentro desse aspecto, em 1990 foi criado o Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional (SISVAN), assim foi possível manter registros importantes relacionados ao 

padrão alimentar, as mudanças sociais, econômicas e nutricionais das populações, 

independente das dificuldades acerca da sua operacionalidade, ele tornou-se a ferramenta 

mais confiável para o monitoramento da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). (SOUZA 

e ALVES, 2013). 

A transição nutricional, no Brasil, tem afetado significamente o estado nutricional de 

crianças, adolescentes, adultos e idosos indígenas e não indígenas. O estudo que teve por 

objetivo diagnosticar a condição nutricional de crianças e adultos indígenas, por meio de 

registros lançados no SISVAN (2007 a 2012), em todas as regiões brasileiras, (SOUZA e 

ALVES, 2013) encontrou dados relevantes no que diz respeito à saúde dos povos indígenas, 

principalmente, em se tratando da alta prevalência de sobrepeso entre os indivíduos 

analisados. 

Segundo Lício (2009) se o perfil nutricional da população brasileira vem sendo 

acompanhado por inquéritos nacionais desde a década de 70, essas pesquisas não incluíram o 

segmento indígena como grupo de análise específico. Por mais que já se tenha os sistemas de 

informações ativos, os registros existentes a respeito do estado nutricional dos povos 

indígenas são em grande parte decorrentes de estudos de caso realizados com algumas etnias e 

não contemplam toda a sociodiversidade indígena, sendo impossível a extrapolação dos 

resultados para o universo das sociedades indígenas no país.  

Uma das consequências da má alimentação como já foi dito é a anemia por deficiência 

de ferro, ela apresenta elevada prevalência nos países em desenvolvimento, o que nos coloca 

em evidência e acomete preferencialmente lactentes, pré-escolares, adolescentes e mulheres 
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em idade fértil. Morais, Alves e Neto (2005) afirmam que na infância, os principais fatores 

determinantes da deficiência de ferro são consumo insuficiente de ferro e necessidade de ferro 

mais elevada, em função do crescimento.  

Os resultados do Inquérito Nacional  relatados por Leite et al (2013) mostram ampla 

ocorrência de anemia entre as crianças indígenas no Brasil, com prevalência as taxas sendo 

substancialmente maiores que aquelas entre crianças não indígenas. Os resultados também 

apontam para regiões diferenças na prevalência de anemia entre crianças indígenas, com a 

maior taxa sendo observada na região Norte do país.  

No passado autores (SANTOS, COIMBRA JR e OTT, 1985) descreviam as doenças 

infecciosas parasitárias como doenças subestimadas até então pelos serviços de saúde, mas já 

alertavam sua crescente importância principalmente no que tange às parasitoses intestinais. 

Afirmavam ainda que atribuíam a tal fato o aumento de sua participação como causa de 

mortalidade infantil e influência que exercia sobre a economia das populações.  

A justificativa para o crescimento desenfreado das doenças infecciosas parasitárias 

(DIP) se dá através das características de habitação e práticas de condições de saneamento 

básico. Raramente os postos indígenas onde convivem funcionários administrativos, agentes 

de saúde, escolares e visitantes, dentre outros, dispõem de infraestrutura sanitária adequada. É 

comum também à ausência de infraestrutura destinada à coleta dos dejetos e a inexistência de 

água potável nas aldeias, principalmente nas mais longínquas aos pólos bases. Nesse cenário, 

não é de surpreender que as parasitoses intestinais sejam amplamente disseminadas, o que até 

hoje ainda se torna um desafio o seu combate. (COIMBRA JR, SANTOS e ESCOBAR, 2005) 

Outra morbidade que possui altos índices de prevalência é a tuberculose e destaca-se 

como uma das principais endemias que acometem os povos indígenas. Sua importância deve-

se não somente a seu papel histórico nos tempos antigos, como também pela ampla 

distribuição no presente, frente às novas expansões geográficas das sociedades indígenas. 

(COIMBRA JR, SANTOS e ESCOBAR, 2001) 

Atualmente a tuberculose é reconhecidamente uma doença que possui uma magnitude 

patogênica, isto é que possui uma avaliação da dimensão do problema/processo saúde-doença 

onde se leva em conta principalmente a freqüência da ocorrência sendo o foco de interesse 

prioritário das autoridades de saúde locais, regionais e nacional. Entretanto, os programas de 

controle da doença têm sido prejudicados por dificuldades operacionais significativas, que 

incluem o isolamento das populações, a baixa adesão ao tratamento e o próprio abandono ao 

tratamento, relacionada também a aspectos culturais. (BOIA et al, 2009) 
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O cenário local apresentado por Escobar et al(2001) nos que assim como se observou 

em outras regiões do Brasil, a distribuição dos casos de tuberculose dentro do Estado de 

Rondônia não é uniforme. As taxas de prevalência variam de forma expressiva entre 

municípios e grupos étnicos, sendo que a organização das medidas de controle existentes pode 

explicar estas diferenças para localidades com características demográficas, socioculturais e 

geográficas semelhantes (NETTO et al.,1999 apud ESCOBAR et al, 2001). 

A notificação de casos de tuberculose registrados da população indígena na capital – 

Porto Velho – evidencia grande concentração de casos. É provável que isto se deva a uma 

rede de diagnóstico, tratamento, equipe e notificação melhor estruturada do que nos outros 

municípios, que podem apresentar dificuldades de acesso e por isso algumas das morbidades 

podem ser subnotificadas. (ESCOBAR et al, 2001) 

A malária no Brasil predomina desde os tempos da colônia, como testemunham 

numerosos escritos, documentos e relatórios dos colonizadores e desbravadores das terras 

brasileiras. Considerada uma morbidade endêmica da região, constitui a malária notória 

doença de preocupação das autoridades. Esta parasitose dizimou aqui grandes contingentes 

populacionais. Foi, portanto, e ainda é, sério problema para o país no campo da saúde pública. 

(MELLO, 1985) 

A presença diária e nos mais variados horários de famílias indígenas às margens de 

cursos d'agua no entorno das aldeias, inclusive nos momentos de pico da atividade anofélica, 

expõe indivíduos de ambos os sexos e de todas as idades ao risco de infecção. (COIMBRA 

JR, SANTOS e ESCOBAR, 2005) 

A situação presente da malária entre as populações indígenas do Brasil está 

intimamente associada à problemática da endemia nas populações "brancas", é o que afirma 

Mello (1985). Ressalta-se, mais uma vez, que nas regiões onde vivem grupamentos indígenas 

existem dificuldades de acesso e assim os estudos e dados tornam-se insuficientes para 

caracterizar e avaliar o quadro epidemiológico particular a cada área. Por isso e é para isso 

que hoje já existe o sistema de informação em saúde indígena (SIASI) capaz de monitorizar as 

regiões. Chama-se à atenção para o fato de que é na Amazônia, região de mais alta 

endemicidade da malária, e é onde está concentrada a maior parte da população indígena do 

país. 

As hepatites constituem um grupo de morbidade relacionada à prática de interação 

com materiais de contaminação.  Coimbra Jr. et al. (1996 ) apud  Coimbra Jr ,Santos e 

Escobar (2005) chamam a atenção para a presença de inúmeras práticas culturais de cunho 

ritualístico, cosmético ou curativo (escarificações,tatuagens, sangrias, etc.) por meio das quais 
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pode ocorrer a transmissão dos vírus das hepatites Β e D com as sociedades indígenas. Assim 

como ocorre com as populações não indígenas a principal forma transmissão do vírus da 

hepatite e do HIV é a relação sexual e tais práticas, aliadas à interação com garimpeiros, 

militares e outros agentes de frentes de expansão, colocam as populações indígenas em 

condições particularmente vulneráveis para a transmissão. (COIMBRA JR, SANTOS e 

ESCOBAR, 2005) 

As doenças ocasionadas por causas externas é outra questão relevante no cenário da 

saúde dos povos indígena, assim com as demais ela está relacionada aos impactos das 

mudanças ambientais decorrentes da construção de barragens e hidrelétricas com suas terras 

ou nas proximidades, atividades extrativistas com o garimpo, ou mesmo a introdução de 

novas tecnologias sejam agrícolas ou aquelas que envolvam o acesso a automóveis e 

motocicletas motorizados. (COIMBRA JR, SANTOS e ESCOBAR, 2005) 

Outra questão discutida por vários autores é a questão do alcoolismo em etnias 

indígenas brasileiras e a sua relação com a violência, principalmente a violência doméstica 

contra a mulher visto que, a depender das distintas formas de exposição a situações de tensão 

social, ameaças e vulnerabilidade, dados da literatura nacional já apontam para um aumento 

considerável de sua incidência e prevalência nos dados estatísticos. (GUIMARÃES e 

GRUBITS, 2007).  

É importante ressaltar que os fatores condicionantes da situação de saúde das 

populações indígenas são ditados pelo padrão de contato com a sociedade nacional (não 

índia). Tem-se observado, também, o aparecimento de novos agravos de saúde ligados às 

mudanças introduzidas no seu modo de vida: a hipertensão arterial, o diabetes, o câncer, a 

depressão e o suicídio, são problemas cada vez mais frequentes o que torna este estudo mais 

intrigante, uma vez que se encontrem justificativas para o aparecimento dessas doenças 

consideradas doenças da modernidade. (GUIMARÃES e GRUBITS,2007). 

Não podemos também atribuir o surgimento da maioria das doenças aos fatores locais, 

já destacados no texto, e sim aos fatores históricos no processo de colonização. Os Karitiana, 

após a rejeição inicial, adotaram rapidamente o consumo do sal (e, obviamente, de muitos 

outros itens exógenos) com poucas ressalvas e como necessidade básica; porque modificaram,  

indelevelmente, seus corpos ao longo dos já muitos anos de contato com a sociedade 

envolvente . A alimentação dos Karitiana é cada vez mais idêntica à alimentação dos 

brancos:uma parte significativa, e  crescente, da dieta do grupo depende, hoje, de gêneros 

não produzidos na aldeia (sal, açúcar e óleo de cozinha, mas também 

café,arroz,feijão,biscoitos e doces, carne congelada, macarrão, e por aí vai).(VELDEN,2008) 
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Outra questão importante é que como efeito da trajetória histórica do contato e do 

convívio com os não índios, os índios são unânimes em afirmar que os recursos naturais estão 

muito degradados, e que o meio ambiente em que vivem está bastante empobrecido em 

comparação com tempos passados. A doença (kida oti) é uma ameaça sempre presente: ela 

está ―no ar‖, o tempo todo em torno da aldeia, assim como em volta dos indivíduos, sempre 

disposta a transpor as barreiras e penetrar no terreno ocupado pelas residências e, após isso, 

nos corpos. Entre os Karitiana, como visto, a fumaça é considerada agente poderoso da 

propagação de doenças, sobretudo das graves enfermidades introduzidas após a chegada dos 

brancos.(VELDEN,2012) 

As respostas para existência dessas doenças crônicas ainda encontram-se em processo 

de definição, mas já podemos supor que algumas das causas se deve basicamente ao estresse 

social, à aculturação alimentar radical e à exposição a poluentes ambientais e produtos 

industrializados. É também característico desta fase o surgimento de um maior índice de 

doenças mentais (alcoolismo, suicídio) resultantes da desintegração social e marginalidade 

econômica, que explicam a participação dos acidentes e violências como as mais importantes 

causas de mortalidade em grupos largamente aculturados. (CONFALONIERE, 1989) 

O atendimento à saúde do indígena é singular e necessita de serviços com equipe de 

referência que acompanhe e atenda as necessidades dos pacientes indígenas durante o 

itinerário diagnóstico e terapêutico. As equipes de saúde organizadas pelo subsistema de 

saúde indígena estão trabalhando para que o perfil de morbimortalidade seja definido com 

maior exatidão e trabalho seja voltado para o acolhimento, à coordenação de cuidados e 

atendimento diferenciado dessa população. (PEREIRA, 2014) 

Depois da criação do subsistema de saúde indígena houve a necessidade de 

desenvolver um sistema de informação específico para os povos indígenas, o mesmo foi 

apontado na I Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio, realizada em 1986. Ao 

final da conferência, foi preconizada a criação de um sistema que fosse capaz de coletar e 

processar regularmente os dados necessários para uma análise epidemiológica e que 

permitisse retratar a dinâmica populacional, levando em conta as particularidades 

socioculturais das centenas de etnias indígenas existentes no país. (SOUSA, 2007) 

O módulo de morbidade do SIASI, desde sua implantação, demonstrou ser bastante 

amplo, pois atendia as diversas áreas e dessa forma poderia ocorrer à correlação dos módulos, 

pois atendia uma especificidade contendo desde dados referentes a consultas realizadas, 

exames efetuados, referência e contra-referência, até os medicamentos administrados com 

seus respectivos custos. (SOUSA, 2007) 
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Apesar de gerar discussões entre alguns autores, hoje, partindo do ponto de vista dos 

serviços de saúde, a deficiência de informação compromete o planejamento e a avaliação de 

programas e ações, limitando sobremaneira a aplicabilidade do instrumental epidemiológico 

na racionalização de recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. GERAL 

 

 

Investigar e analisar as morbidades no período de 2006 a 2012 com as políticas 

públicas envolvendo a saúde do povo indígena Karitiana no município de Porto Velho-RO. 

 

 

 

3.2. ESPECÍFICOS 

 

 Verificar a frequência de casos de morbidades acometidas na população indígena no 

período de 2006 a 2012 registrados no Sistema de Informação da Atenção a Saúde 

Indígena do Distrito Sanitário Especial de Porto Velho- RO. 

 Quantificar a prevalência das morbidades em relação a variável por sexo entre os 

índios Karitiana no período de 2006 a 2012. 

 Descrever a evolução nos locais de atendimentos no período de 2006 a 2012 a partir 

do número de frequências por  nível de complexidade( baixa, média e alta). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo descritivo e retrospectivo, em que se colhem dados sobre 

doenças que ocorreram no passado realizado através de dados secundários (SIASI), traçando 

assim, uma série histórica de eventos descritos. O trabalho de campo foi desenvolvido na 

CASAI, na aldeia central Karitiana junto a equipe de saúde e alguns índios que ali estavam e 

na unidade de análise do DSEI-PVH através do levantamento no relatório das patologias dos 

indígenas do polo base Porto Velho, sendo avaliadas todas as doenças registradas no período 

de 2006 a 2012 da comunidade Karitiana. 

O levantamento documental foi realizado no município de Porto Velho- RO através da 

visita a sede do Distrito Sanitário Indígena- PVH pelo Departamento de Saúde do índio, a 

partir de então foram retiradas do relatório de patologias obtidas pelo SIASI, todas as 

morbidades classificadas pelo grupo de doenças do Código Internacional das Doenças no 

período de 2006 a 2012 ( anos antes , e anos depois da chegada de recursos e compensações 

das Usinas na Região) entre o povo Karitiana 

Optou-se por utilizar algumas informações coletadas na pesquisa amostral do Instituto 

Brasileiro de Geografia Estatística a partir do ano de 2010, pois é a fonte mais recente de 

informações sobre as condições da população indígena, principalmente no que se refere à 

distribuição populacional no Brasil, na região norte, e também a distribuição das terras 

indígenas, constituindo-se instrumentos indispensáveis para a análise. 

 

4.2 CRITÉRIO DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Foram selecionadas as variáveis que correspondem à etnia dos Karitiana pertencente 

ao polo base de Porto Velho. Tal critério se justifica pelo fato de constituírem um dos muitos 

grupos do estado de Rondônia, e por apresentarem um crescimento populacional importante 

para a região, além de ser um povo que  se encontra muito próximo dos serviços de saúde da 

capital Porto Velho, necessitando assim de um acompanhamento integral do Sistema Único 

de Saúde. 

Foram analisadas as morbidades agrupadas em doenças infecciosas parasitárias, 

doenças respiratórias e doenças por causas externas presentes no relatório de patologias, 

sejam elas classificadas como confirmadas ou não confirmadas dos últimos sete anos (2006-

2012), pois os anos analisados no SIASI corresponde a dados mais recentes quanto ao 
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preenchimento das notificações das doenças no sistema digital, o povo Karitiana foi 

beneficiado em 2008 com as compensações sociais fornecidos pelos consórcios construtores 

das Usinas Hidrelétricas no município de Porto Velho, o que pode ou não gerar fatores 

condicionantes ao  número de atendimentos por determinadas doenças. 

Consideraram-se as morbidades mais acentuadas conforme a tabulação dos dados, 

aquelas que quando elencadas de forma decrescente a partir do número de atendimentos 

apresentaram uma frequência maior de atendimento por determinada doença. 

Foram quantificados o número de atendimentos de acordo com a sua classificação de 

complexidade, visto que, o modelo do sistema de saúde brasileiro é centrado na 

hierarquização das ações e serviços de saúde por níveis de complexidade. Isto significa dizer 

que ele se estrutura em níveis de maior ou menor complexidade de ações e serviços de saúde, 

e assim também funciona o subsistema da saúde indígena.  

Foram definidas como critério de exclusão aquelas patologias que não foram 

identificadas como frequentes com relação a sua prevalência em todos os anos, nem as demais 

etnias pertencentes ao polo base de Porto Velho. 

 

4.3 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS   

 

Foram desenvolvidas em cinco etapas. A primeira foi estabelecer contato com a 

coordenação do DSEI/PVH para posterior explanação do objetivo do projeto, e conforme o 

seu autorizo, verificar a disponibilidade da liberação das informações dos relatórios de 

patologias. A segunda foi analisar todos os relatórios anuais das patologias do polo base de 

Porto Velho, que estavam armazenados no programa Excel com as seguintes variáveis: 

município, etnia, sexo, data de nascimento, idade no atendimento, data do atendimento, lugar 

do atendimento, descrição do lugar do atendimento, CID diagnóstico e capítulo CID 

diagnóstico. A terceira foi a seleção das informações consideradas mais relevantes para a 

proposta do tema tais como:etnia,sexo,local do atendimento e CID em capítulos. A quarta foi 

a realização dos cálculos de razões da frequência relativa e absoluta de atendimento realizados 

no polo base de Porto Velho.  

A quinta e última foi ir até a aldeia central Karitiana acompanhada pela equipe de 

saúde da CASAI/PVH para observar as condições da população a partir dos atendimentos 

registrados no SIASI direcionados àquela região central e confrontar os resultados 

justificando assim os números apresentados nas tabelas. 
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As informações foram disponibilizadas através do Departamento de Saúde Indígena 

pelo polo base do DSEI PVH sendo organizados posteriormente em tabelas e gráficos.  

 

4.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Destaca-se o respeito à Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde do 

Ministério da Saúde, a qual estabelece Diretrizes e Normas Reguladoras de Pesquisas 

envolvendo Seres Humanos e à Resolução nº 304/00, também do Conselho Nacional de 

Saúde, que se refere a pesquisas com povos indígenas. 

O projeto de dissertação foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com seres 

humanos da Universidade Federal de Rondônia tendo sido aprovado com o parecer 477.991 de 27 

de novembro de 2013. 
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5. RESULTADOS  

 

5.1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

 

 

5.1.1 Descrição das morbidades dos Karitiana no polo base Porto Velho 

 

 

A tabela 1 mostra que, a amostra foi constituída de 2043 atendimentos registrados, 

sendo 990 direcionados ao sexo masculino, e 1053 ao sexo feminino, distribuídos entre os 

anos 2006 a 2012. O ano de 2006  apresentou o maior índice(30,48%) de doenças infecciosas 

e parasitárias,  no ano de 2007 (10,07%)  ocorreu uma queda importante de número de casos, 

já o ano 2008 apresentou o menor índice(8,83%) entre os seis anos do estudo. Em 2009, o 

número de casos aprestou um equilíbrio (14,44%) nos dados prevalentes comparado ao 

primeiro registro em 2006. Considerando os dados dos anos 2010 (9,59%), 2011 (15,48%) e 

2012(11,11%) verificou-se uma redução relevante com o passar dos anos, conforme pode ser 

observado na tabela. 

 

 

Tabela 1 Distribuição de frequências do número de casos de doenças infecciosas e parasitárias por sexo 

registradas no SIASI do Distrito Sanitário Especial de Porto Velho- RO ocorridos durante os anos de   

2006 a 2012. 

 

                     Sexo   

Anos Masculino  Feminino  Total 

 n % n % N % 

2006 203 20,50 321 30,48 524 25,65 

2007 123 12,43 106 10,07 229 11,21 

2008 91 9,19 93 8,83 184 9,00 

2009 156 15,76 152 14,44 308 14,69 

2010 119 12,03 101 9,59 220 10,77 

2011 101 10,20 163 15,48 264 13 

2012 197 19,89 117 11,11 314 15,37 

Total 990 100 1053 100 2043 100 

Fonte: SIASI,2013. 
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Entendendo melhor a composição dos número de atendimentos conforme o passar dos 

anos, nota-se no gráfico 1 que houve uma diminuição importante do número de casos das 

doenças infecciosas e parasitárias , traçando assim uma curva descendente.Observa-se 

também no gráfico 2 a relação de homens e mulheres acometidos pelas doenças infecciosas e 

parasitárias, o que representam uma oscilação no gráfico, tendo sua maior representatividade 

composta pelo sexo feminino. 

 

 

 

 Fonte: SIASI,2013. 

 

 

Ao se analisar a distribuição das doenças infecciosas parasitárias (tabela 2) segundo 

seus grupos na classificação internacional de doenças (CID-10) que na medida da percepção 

dos usuários de que uma classificação de doenças não seria suficiente para todas as questões 

relacionadas à saúde. Segundo esse conceito, a CID atenderia as necessidades de informação 

diagnóstica para finalidades gerais, nota-se o predomínio das DIP ocasionadas por Helmintos 

(36,51%), seguida pelas doenças infecciosas intestinais de uma forma geral (26,73%) e, 

também as doenças devidas a protozoário (17,08%). As pediculoses, ascaríase e outras 

infestações apresentam um índice elevado de casos (9,44%) durantes os anos observados. Do 

total de doenças observadas as micoses estão presentes em todos os anos (7,54%). Quanto aos 

demais grupos, nota-se que apresentam menos de 1% no total dos anos. 

 
Gráfico 1 Frequências do número de casos de doenças 

infecciosas e parasitárias registradas no SIASI 2006-

2012  

Gráfico 2 Frequências do número de casos  

por sexo de doenças infecciosas e 

parasitárias registradas no SIASI 2006-2012  

 



 

 

Tabela 2. Distribuição de frequências do número de casos de doenças infecciosas e parasitárias por grupo registradas no SIASI do Distrito Sanitário Especial de 

Porto Velho- RO ocorridos durante os anos de 2006 a 2012. 

 
Fonte: SIASI,2013. 

 

DOENÇAS 
 

ANOS TOTAL 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012   

N % n % n % n % n % n % n % n % 

Doenças infecciosas intestinais  166 31,68 115 50,22 116 63,04 74 24,03 19 8,64 37 14,01 19 6,06 546 26,73 

Tuberculose 02 0,38 - - 02 1,08 - - 06 2,73 01 0,38 04 1,27 15 0,73 

 

Outras doenças bacterianas 

 

01 

 

0,20 

 

01 

 

0,43 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

04 

 

1,82 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

06 

 

0,30 

Infecções de transmissão 

predominantemente sexual 

 

03 

 

0,57 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

01 

 

 

0,38 

 

 

02 

 

 

0,64 

 

 

06 

 

 

0,30 

 

 

Outras doenças por espiroquetas 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

06 

 

2,73 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

06 

 

0,30 

Febre por arbovírus e febre 

hemorrágicas virais 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

01 

 

0,38 

 

01 

 

0,32 

 

02 

 

 

0,10 

 

Infecções virais caracterizadas 

por lesões de pele e mucosas 

 

 

01 

 

 

0,20 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

04 

 

 

1,82 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

02 

 

 

0,64 

 

 

07 

 

 

0,34 

Hepatite viral - - - - - - - - - - 01 0,38 - - 01 0,05 

 

Outras doenças por vírus 

 

02 

 

0,38 

 

- 

 

- 

 

01 

 

0,54 

 

04 

 

1,30 

 

02 

 

0,90 

 

01 

 

0,38 

 

- 

 

- 

 

10 

 

0,48 

Micoses 61 11,64 07 3,06 11 5,98 27 8,77 11 5 22 8,33 15 4,77 154 7,54 

 

Doenças devidas a protozoários 

 

59 

 

11,26 

 

55 

 

24,01 

 

44 

 

23,92 

 

21 

 

6,81 

 

64 

 

29,10 

 

41 

 

15,53 

 

65 

 

20,70 

 

349 

 

17,08 

Helmintíases 209 39,88 02 0,88 - - 182 59,09 88 40 124 46,97 141 44,90 746 36,51 

Pediculose, acaríase e outras 

infestações 

 

20 

 

3,81 

 

49 

 

21,40 

 

10 

 

5,43 

 

- 

 

- 

 

14 

 

6,36 

 

35 

 

13,26 

 

65 

 

20,70 

 

193 

 

9,44 

Agentes de infecções bacterianas, 

virais e  outros agentes 

infecciosos 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

02 

 

 

0,90 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

02 

 

 

0,10 

TOTAL 524 100 229 100 184 100 308 100 220 100 264 100 314 100 2043 100 
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Ainda na tabela 2 é possível verificar a distribuição comparativa da frequência de casos 

no decorrer dos anos 2006 a 2012, em que alguns casos demonstraram redução e em outros 

casos demonstraram um aumento com o passar dos anos. Do total de doenças infecciosas 

(2.043), ocorreram 13 grupos registrados, dos quais foi possível identificar a categoria da 

doença que motivou a procura por atendimento, a idade e o lugar do atendimento para se obter 

a classificação do nível de complexidade de 524 episódios das doenças em 2006, 229 episódios 

das doenças em 2007, 184 episódios das doenças em 2008, 308 episódios das doenças em 2009, 

220 episódios das doenças em 2010, 264 episódios das doenças em 2011 e 314 episódios das 

doenças em 2012.  

A composição da população segundo os estratos etários é apresentada na tabela 3. No 

período 2006 - 2012 a faixa etária de 21 a 50 anos representa 25,16% da população atendida 

que adoeceu por doenças infecciosas e parasitárias. No outro extremo da vida a frequência da 

doença foi de 22,52% para a faixa etária menores de 6 anos. O valor mais baixo, 10,96%, 

correspondeu à faixa etária de 51 anos ou mais. 

 

 

Tabela 3.Composição da frequência do número de casos de doenças infecciosas e parasitárias segundo os 

estratos etários registrados no SIASI do DSEI Porto Velho-RO ocorridos durante os anos de 2006 a 2012. 

 

Idade (anos) 2006 - 2012 

n % 

Menor de 6 anos 460 22,52 

6 a 10 anos 339 16,60 

11 a 20 anos 506 24,76 

21 a 50 anos 514 25,16 

51 anos ou mais 224 10,96 

Total 2043 100 

Fonte: SIASI,2013. 

 

 

 



43 

 

 

 

 

A tabela 4 mostra que, o número casos das doenças foi constituído por 1.318 

atendimentos registrados, sendo 790 atendimentos ao sexo masculino, e 528 atendimentos ao 

sexo feminino, distribuídos entre os anos 2006 a 2012. O ano de 2006 apresentou o maior 

índice (27,93%) de doenças do aparelho respiratório e o ano 2008 apresentou o menor índice 

(7,51%). Os anos de 2009 (15,62) e 2011 (15,63) apresentaram resultados semelhantes 

conforme pode ser observado na tabela. 

 

Tabela 4 Distribuição de frequências do número de casos de Doenças do aparelho respiratório por sexo 

registrados no SIASI do Distrito Sanitário Especial de Porto Velho- RO ocorridos durante os anos de 2006 a 

2012. 

 

  Sexo     

Anos Masculino  Feminino  Total 

 n % n % n % 

2006 289 36,59 79 14,97 368 27,93 

2007 76 9,62 57 10,80 133 10,09 

2008 64 8,10 35 6,63 99 7,51 

2009 96 12,15 110 20,83 206 15,62 

2010 84 10,63 80 15,15 164 12,44 

2011 106 13,41 100 18,93 206 15,63 

2012 75 9,50 67 12,69 142 10,78 

TOTAL 790 100 528 100 1318 100 

Fonte: SIASI,2013. 

 

As doenças respiratórias apresentaram um declínio com uma posterior ascensão 

observada através do gráfico 3 , ainda apresenta um número de casos elevados, o que significa 

que continuam afetando grande parte da população indígena. É importante salientar que não 

foram considerados a sazonalidade em que ocorreram os atendimentos. Nota-se no gráfico 4, 

que a mesma linha traçada pelo sexo feminino, é também a mesma traçada pelo sexo 

masculino, tendo  o número de casos sido evidenciados pelo sexo masculino. 
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Fonte: SIASI,2013 

 

 

Ao se analisar a distribuição das doenças do aparelho respiratório (tabela 5) segundo 

seus grupos na classificação internacional de doenças (CID-10) mais frequentes, nota-se o 

predomínio das infecções agudas das vias aéreas superiores perfazendo um total de 75,26%. 

Em relação às doenças ocasionadas pela influeza [gripe] e pneumonia (20,04%), apresentam 

um aumento expressivo no período de 2010 a 2012. A menor contribuição dos grupos foi a de 

infecções do aparelho respiratório não especificado, apresentado uma frequência de 0,30%.

Gráfico 3 Frequências do número de casos de doenças 

do aparelho respiratório registrados no SIASI do 

Distrito Sanitário Especial de Porto Velho- RO 

ocorridos durante os anos de 2006 a 2012 

Gráfico 4 Frequências do número de casos  por 

sexo de doenças do aparelho respiratório 

registradas no SIASI 2006-20012  
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Tabela 5. Distribuição de frequências do número de casos de doenças do aparelho respiratório por grupos registrados no SIASI do Distrito Sanitário Especial de 

Porto Velho- RO ocorridos durante os anos de 2006 a 2012. 

 

 
 ANOS TOTAL 

DOENÇAS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012   

 n % n % n % n % n % n % n % n % 

Infecções agudas das vias 

aéreas superiores 

 

338 

 

91,85 

 

120 

 

90,23 

 

97 

 

97,97 

 

197 

 

95,64 

 

110 

 

67,08 

 

63 

 

30,58 

 

67 

 

47,20 

 

992 
 

75,26 

 

Influenza [gripe] e pneumonia 

 

12 

 

3,27 

 

- 

 

- 

 

02 

 

2,03 

 

08 

 

3,88 

 

44 

 

26,83 

 

135 

 

65,53 

 

63 

 

44,37 

 

264 

 

20,04 

Outras infecções agudas das 

vias aéreas superiores 

 

- 

 

- 

 

02 

 

1,50 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

02 

 

1,40 

 

04 

 

0,30 

Outras infecções agudas das 

vias aéreas inferiores 

 

14 

 

3,80 

 

07 

 

5,27 

 

- 

 

- 

 

01 

 

0,48 

 

01 

 

0,60 

 

01 

 

0,49 

 

01 

 

0,70 

 

25 

 

1,90 

Doenças crônicas das vias 

aéreas inferiores 

 

04 

 

1,08 

 

02 

 

1,50 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

03 

 

1,83 

 

07 

 

3,40 

 

06 

 

4,23 

 

22 

 

1,67 

Doenças pulmonares devidas a 

agentes externos 

 

- 

 

- 

 

01 

 

0,75 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

04 

 

2,44 

 

- 

 

- 

 

01 

 

0,70 

 

06 

 

0,45 

Outras doenças do aparelho 

respiratório 

 

- 

 

- 

 

01 

 

0,75 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

02 

 

1,22 

 

- 

 

- 

 

02 

 

1,40 

 

05 

 

0,38 

TOTAL 368 100 133 100 99 100 206 100 164 100 206 100 142 100 1318 100 

 
Fonte: SIASI,2013 
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A composição dos atendimentos segundo os estratos etários é apresentada na tabela 6. 

No período 2006 - 2012 a faixa etária de crianças menores de 6 anos atendidas representa mais 

da metade(53,67%) do número de atendimentos de uma forma geral, relacionados as doenças 

do aparelho respiratório. As faixas etárias de 6 a 10 anos, 11 a 20 anos e 21 a 50 anos 

apresentam uma média de variável de atendimentos de 13,33%. O  menor índice de prevalência 

registrada foi 6,44%, correspondeu aos atendimentos ocorridos na faixa etária de 51 anos ou 

mais. 

 

 

Tabela 6.Composição da frequência do número de casos de Doenças do Aparelho Respiratório segundo os 

estratos etários registrados no SIASI do DSEI Porto Velho-RO ocorridos durante os anos de 2006 a 2012. 

 

Idade (anos) 2006-2012 

n % 

Menor de 6 anos 706 53,57 

6 a 10 anos 184 13,97 

11 a 20 anos 176 13,35 

21 a 50 anos 167 12,67 

51 anos ou mais 85 6,44 

Total 1318 100 

 

Fonte: SIASI,2013 

 

 

 

A tabela 7 mostra que, dentre os grupos de doenças com a classificação internacional 

das doenças (CID), as doenças por lesões e causas externas de morbidade e de mortalidade vem 

se inserindo no cenário indígena de maneira progressiva. Nota-se que no ano de 2007, o 

número de casos de atendimento por tais doenças representou 3,33%, já em 2011 o número de 

casos registrados e notificados apresentou uma taxa de 46,66%. 
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Tabela 7 Distribuição de frequências do número de casos de Doenças por Lesões Causas externas de 

morbidade e de mortalidade registrados no SIASI do Distrito Sanitário Especial de Porto Velho- RO 

ocorridos durante os anos de 2006 a 2012. 
 

 

  Sexo     

Anos Masculino  Feminino  Total 

 n % n % n % 

2006 07 6,09 04 4,21 11 5,23 

2007 05 4,35 02 2,10 07 3,33 

2008 07 6,09 03 3,16 10 4,77 

2009 04 3,48 01 1,05 05 2,38 

2010 25 21,74 22 23,16 47 22,39 

2011 53 46,08 45 47,37 98 46,66 

2012 14 12,17 18 18,95 32 15,24 

TOTAL 115 100 95 100 210 100 

 

 

 

Fonte: SIASI,2013. 
 

 

 

 

No gráfico 5 são apresentada as frequências com que ocorre as doenças por causas 

externas. É possível observar o traçado ascendente na medida em que o número de casos 

aumenta. Nota-se ainda que o período de 2010 a 2012 apresenta ainda uma maior prevalência 

de casos quando comparado ao ano de 2006. No gráfico 6, é possível observar o predomínio de 

casos que acomete o sexo masculino. 
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Fonte: SIASI,2013. 

 

 

 

A tabela 8 indica a distribuição das lesões por causas externas, tendo as causas externas 

de traumatismos acidentais (79,04%) presentes durante o período de 2006-2012, apresentando 

assim  uma taxa mais frequentes quando comparados às causas de acidentes de transporte 

(4,28%), acidentes (2,38%), complicações de assistência médico cirúrgica (0,96%)  ou outras 

causas não especificadas (0,96%). 

 

Gráfico 05. Distribuição de frequências do número de 

casos de Doenças por Lesões Causas externas de 

morbidade e de mortalidade registrados no SIASI do 

Distrito Sanitário Especial de Porto Velho- RO 

ocorridos durante os anos de 2006 a 2012 

Gráfico 06. Frequências do número de casos por 

sexo de Doenças por Lesões Causas externas de 

morbidade e de mortalidade registradas no SIASI 

2006-20012  
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Tabela 8. Distribuição de frequências do número de casos de Doenças por Lesões Causas externas de morbidade e de mortalidade por 

grupo registrados no SIASI do Distrito Sanitário Especial de Porto Velho- RO ocorridos durante os anos de 2006 a 2012. 

 
 ANOS TOTAL 

DOENÇAS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012   

 n % n % n % n % n % N % n % n % 

Acidentes - - - - - - - - - - 03 3,06 02 6,26 05 2,38 

 

Acidentes de transporte 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

06 

 

6,12 

 

03 

 

9,38 

 

09 

 

4,28 

 

Outras causas externas de 

traumatismos acidentais 

 

 

08 

 

 

72,73 

 

 

07 

 

 

100 

 

 

10 

 

 

100 

 

 

05 

 

 

100 

 

 

45 

 

 

95,75 

 

 

74 

 

 

75,51 

 

 

17 

 

 

53,12 

 

 

166 

 

 

79,04 

 

Eventos (fatos) cuja intenção é 

indeterminada 

 

02 

 

18,18 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

02 

 

4,25 

 

13 

 

13,27 

 

09 

 

28,12 

 

26 

 

12,38 

 

Complicações de assistência 

médica e cirúrgica 

 

01 

 

9,09 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

01 

 

1,02 

 

- 

 

- 

 

02 

 

0,96 

 

Fatores suplementares 

relacionados com as causas de 

morbidade e de mortalidade 

classificados em outra parte 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

01 

 

 

 

1,02 

 

 

 

01 

 

 

 

3,12 

 

 

 

02 

 

 

 

0,96 

TOTAL 11 100 07 100 10 100 05 100 47 100 98 100 32 100 210 100 

 

Fonte: SIASI,2013.
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A composição da população segundo os estratos etários é apresentada na tabela 9. No 

período 2006 - 2012 a faixa etária de 21 a 50 anos representa a maior parte (39,05%) do número 

de atendimentos que se expôs a casos de lesões por causas externas. As faixas etárias de 51 anos 

ou mais, apresentam pouca magnitude de prevalência (16,67%). Quanto a faixa etária de crianças 

menores de 6 anos apresentam a menor porcentagem de prevalência registrada, (16,19%) . 

 

 

 

 

Tabela 9 .Composição da frequência do número de casos de lesões causas externas de morbidade e 

mortalidade segundo os estratos etários registrados no SIASI do DSEI Porto Velho-RO ocorridos durante os 

anos de 2006 a 2012. 

 

Idade (anos) 2006-2012 

n % 

Menor de 6 anos 34 16,19 

6 a 10 anos 31 14,76 

11 a 20 anos 28 13,33 

21 a 50 anos 82 39,05 

51 anos ou mais 35 16,67 

Total 210 100 

 

Fonte: SIASI,2013 

 

 

 

5.1.2 Descrição dos atendimentos por nível de complexidade. 

 

Atenção à Saúde é tudo que envolve o cuidado com a saúde do ser humano, incluindo as 

ações e serviços de promoção, prevenção, reabilitação e tratamento de doenças. No SUS, o 

cuidado com a saúde está organizado em níveis de atenção (Atenção Primária, Média 

Complexidade e Alta Complexidade), buscando uma melhor programação e o planejamento das 

ações e serviços do sistema como pode ser visto na Figura 5 (PORTARIA MS 648/2006) 
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Figura 5. Fluxo dos níveis de complexidade do Subsistema de Saúde Indígena 

 

Fonte: Santos et al. ,2008. 

 

A atenção primária engloba um conjunto de ações de caráter individual ou coletivo, que 

envolvem a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o diagnóstico, o tratamento e a 

reabilitação dos pacientes, realizado pelas especialidades básicas.  

A atenção de média complexidade se opõe por ações e serviços cuja prática clínica 

demanda disponibilidade de profissionais especializados e o uso de recursos tecnológicos de 

apoio diagnóstico e terapêutico. (BRASIL, 2007) 

As ações de Alta Complexidade são o conjunto de procedimentos que envolvem alta 

tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços qualificados. 

(Ministério da Saúde, SUS de A a Z, 2005) 

Os atendimentos a populações indígenas estão alinhados com os mesmos princípios e 

diretrizes norteadores do SUS, ou seja, a partir da sua descentralização baseada no modelo 

assistencial, as equipes de saúde do subsistema são capacitadas para atenderem conforme o nível 

de complexidade. 

Conforme podemos observar no quadro amostral (quadro 2), os números de atendimento 

da atenção básica, na qual contempla os postos de saúde, localizados nas aldeias e seus polos 
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bases superam o número de atendimentos realizados nos níveis de média e alta complexidade, 

que contemplam as policlínicas (serviço de atenção básica do município) e a unidade hospitalar 

de referência do Estado. 

Atualmente e equipe que atende os Karitiana diretamente na aldeia compõe-se de um 

médico (oriundo de Cuba e participante do programa mais médicos), uma enfermeira, uma 

técnica de enfermagem e uma dentista. É importante salientar  que , após a implantação da nova 

política de saúde, que visa uma atenção diferenciada, a aldeia já possui um agente de indígena de 

saúde (AIS), e um agente de saneamento (AISAN) que são moradores da comunidade, e são 

vistos como o elo entre os saberes tradicionais e também entre os membros da comunidade e os 

da equipe. 

Portanto, um ponto de destaque no quadro 2 diz respeito aos níveis de complexidade 

associado ao número de atendimentos.No que tange a baixa complexidade temos o atendimento 

realizados nas aldeias e CASAIS, a aldeia possui um posto de saúde ,lá são registrados os 

atendimentos em mapas de produção e encaminham os usuários para a realização de exames 

complementares, bem como atendimento especializado.A representação de média e alta 

complexidade que o município de Porto Velho e o estado de Rondônia dispõe a população 

indígena Karitiana, estão representados atualmente pela Policlínica Ana Adelaide, Unidade de 

Pronto Atendimento Zona Leste , Hospital Infantil Cosme Damião, Hospital e Pronto Socorro 

João Paulo II, Centro de Medicina Tropical de Rondônia e Hospital de Base Dr: Ary Pinheiro.  

 

 

Quadro 2.Números de atendimentos por nível de complexidade dos Karitiana no período de 2006 a 2012 

 

Anos Nível de Complexidade 

Baixa Média/Alta Total 

2006 1850 664 2514 

2007 1620 785 2405 

2008 1248 611 1859 

2009 1698 487 2185 

2010 1892 705 2597 

2011 2093 996 3089 

2012 1680 657 2337 

 

Fonte : SIASI,2013. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos a partir da análise dos dados são provenientes da busca eletrônica 

nas bases de dados do sistema de informação da atenção à saúde indígena cedido pela divisão de 

atenção à saúde indígena (DIASI) do Distrito Sanitário de Porto Velho- RO e do processo de 

observação em visita à aldeia central Karitiana e a Casa de Apoio à Saúde do Índio comparando-

os com o que se tem publicado. Foram encontrados 3.571 atendimentos registrados, sendo que 

2.043 relacionados a doenças infecciosas parasitárias, 1.318 relacionados a doenças do aparelho 

respiratórios e 210 relacionados a doenças por causas de lesões externas. Para fins de análise, 

foram investigados 03 capítulos (I, X e XX) da Classificação Estatística Internacional de 

Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, frequentemente designada pela sigla CID em 

sua décima edição, bem como seus determinados grupos.  

É importante enfatizar que os resultados deste trabalho não devem ser interpretados como 

possíveis de descrever a trajetória das condições de saúde da população indígena no estado de 

Rondônia e nem a sua abrangência nacional, pois se tratam de dados secundários fornecidos pelo 

SIASI/RO (2006-2012). Ocorre que cada comunidade apresenta suas peculiaridades com relação 

ao estilo de vida e seu contato com a sociedade não indígena. Em outras palavras, através desta 

análise é possível observar que os estudos são específicos e não permitem uma caracterização 

geral do perfil epidemiológico da população acerca das diferenças entre indígenas e não 

indígenas no tocante a todas as morbidades presentes no CID-10. Ainda assim, se observa que a 

situação de saúde indígena Karitiana é marcada por elevadas prevalências de doenças infecciosas 

e parasitárias, doenças respiratórias e a mais recente, as lesões por causas externas.  

Além disso, é evidente a complexidade dos fatores socioeconômicos e ambientais ligados 

ao estado de saúde geral, incluindo as diferentes intensidades e formas de interação dos povos 

indígenas com a sociedade não indígena, a questão da invasão de terras indígenas, a produção de 

alimentos e sustentabilidade, as transformações culturais, sociais, econômicas e de saúde, entre 

outros fatores. 

Consta no artigo 3º da lei 8080/90, de 19 de Setembro de 1990 que ―A saúde têm como 

fatores determinantes e condicionantes entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento 

básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos 

bens e serviços essenciais. Assim, o conceito de saúde estrutura-se em completo bem estar físico, 

cultural, espiritual e emocional. Portanto para se ter saúde é preciso entender que os 
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determinantes sociais fazem parte da saúde e que os condicionantes propiciam o aparecimento de 

patologias.  

Neste contexto, a própria compreensão de saúde e seus fatores determinantes e 

condicionantes sociais, tem um alto grau de subjetividade pela sua concepção histórica, na 

medida em que saúde depende do momento (tempo), condição (causa), situação ou do referencial 

(efeito) que é atribuído e este valor. Não se pode compreender ou transformar a situação de 

saúde de um indígena ou de uma comunidade sem levar em conta, que ―Ela‖ é produzida nas 

relações com o meio físico, psíquico, social, político, econômico, cultural, ambiental com uma 

sociedade externa e diferente do meio em que vivem. (DAMASCENO, 2014) 

 

6.1 RELAÇÃO ENTRE AS DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS E OS 

FATORES DETERMINATES E CONDICIONANTES 

 

Os resultados demonstram que as doenças infecciosas e parasitárias, considerando os 

números absolutos e a sua frequência relativa, representam elevados números de casos, mesmo 

que em determinado período tenha-se reduzido, o fato é que não parece haver uma diminuição 

significativa do número de casos. Quanto ao perfil demográfico, observou-se equilíbrio quanto 

ao sexo dos indivíduos, com pequena predominância masculina, quase sempre acima de uma 

centena de casos. 

Verifica-se coerência quando se observa que as doenças infecciosas intestinais, devidas a 

protozoários e helmintíases respondem pela maioria dos casos. Ou seja, para uma população de 

pouco mais de 300 pessoas praticamente pode-se pressupor que cada pessoa da aldeia tem ao 

longo do ano um diagnóstico presumido neste grupo de doenças. 

Nota-se ainda que, quanto ao perfil demográfico das faixas etárias. O Brasil apresentava 

no passado um padrão no perfil epidemiológico das doenças infecciosas e parasitárias, em que 

seus estratos etários atingiam na maior parte as crianças menores de 6 anos, o que difere da 

análise da tabela 3, em que os mais afetados são a faixa etária de 21 a 50 anos. É claro que fica 

evidente que as crianças continuam com uma elevada prevalência, principalmente nas doenças 

infecciosas intestinais, sendo que os adultos-jovens ficam mais expostos às doenças devidos a 

protozoários, como as malárias. Segundo Santos et al (2008) a malária constitui outra endemia 

amplamente presente nas terras indígenas, sobretudo na Amazônia, onde tem ocasionado surtos 

que resultam em elevadas taxas de mortalidade. 
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Durante episódios de doença, o estado nutricional é com frequência comprometido. Por 

sua vez, uma criança desnutrida adoece mais facilmente e, quando isso ocorre, tende a apresentar 

um quadro clínico mais grave, com maiores chances de morte. (SANTOS ET AL, 2008) 

A população indígena adulta e os contatos cada vez mais frequentes com o homem (ou 

ambiente) urbano, assim como o sedentarismo que tem sido evidenciado nos últimos anos,  

ampliam o universo de fatores que os tornam mais vulneráveis aos microorganismos 

potencialmente enteropatogênicos. 

Em síntese, como se pode observar no Gráfico 1, houve uma tendência de redução das 

morbidades presumidas a partir da implantação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 

Entretanto, verifica-se uma desaceleração (ou estabilização) desta queda nos últimos anos. Tal 

situação pode ser atribuída a uma série de fatores que ainda necessitam ser mais bem 

caracterizados. 

 Dentre eles podem ser mencionados fatores positivos a redução de números de casos, tais 

como a construção das lavanderias, banheiros, serviços de água encanada a partir de poço e 

sistema automatizado (bomba), realizados através do programa de melhoria sanitária domiciliar 

(MSD) desenvolvidos até então, pela FUNASA a partir de 2008 com a construção de 02 MSD’s, 

e em 2010 após a chegada das Usinas Hidroelétricas e suas respectivas compensações sociais  

foram construídas na aldeia central Karitiana mais 02 MSD’s, perfazendo um total de 04 MSD’s 

atualmente. Ainda dentro da aldeia, é possível observar a unidade de saúde que foi construída em 

2008 com recursos do governo federal através do programa VIGISUS e foi ampliada em 2010 

pelas compensações sociais das UHE. 

Dentre os fatores negativos, os quais podem atribuir à estabilização e a permanência de 

altas prevalências das doenças infecciosas e parasitárias, pode ser mencionada que mesmo após a 

implantação da Política Nacional de Atenção aos Povos Indígenas e seu modelo assistencial 

diferenciado, os seus impactos no período do estudo parecem ter sido insuficientes. Pode ser 

observado através de relatos informais na CASAI que em determinado período do estudo houve 

uma elevada rotatividade de profissionais na área técnica de registros das morbidades, o que 

ocasionava uma descontinuidade na organização dos serviços de saúde indígena no nível local. 

Do ponto de vista cultural é entendido que mesmo após grandes evoluções em saúde pública é 

possível observar a relação da comunidade indígena Karitiana e o seu estilo comportamental com 

animais domésticos (cães) e animais silvestres (macacos). 

 Velden (2009) em seu artigo relata que, em seu último recenseamento cerca de 40 

animais habitavam na aldeia central Karitiana, para uma população na época de 270 índios, 
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porém, embora sejam valorizados pela comunidade, as condições em que se apresentam não 

condiz com forma de higiene satisfatória, pois apresentavam feridas e sarnas pelo corpo 

destinando-se a ser potenciais fontes de contaminação para população. Linhares(1992) já 

alertava esse tipo de prática quando afirmou que no seu próprio hábitat, os silvícolas podem, 

eventualmente, estabelecer contato com animais que atuam como reservatórios de patógenos 

dotados de expressiva patogenicidade. 

A revisão da literatura evidencia a importância da redução das doenças infecciosas e 

parasitárias, uma vez que historicamente, o perfil de morbimortalidade indígena no Brasil tem 

sido dominado pelas doenças infecciosas e parasitárias. Coimbra Jr e Santos (2001) afirmam que 

em um passado recente, epidemias de viroses, algumas até desconhecidas chegavam a dizimar 

milhares de indivíduos num curto intervalo de tempo, exterminando aldeias inteiras ou reduzindo 

drasticamente o número de habitantes, o que comprometia a continuidade cultural e social dos 

grupos atingidos. 

As estruturas residenciais se modificaram muito das construções tradicionais. Os modelos 

das casas indígenas são diversificados, sendo casas de madeira, alvenaria, algumas cobertas de 

palhas e outras de telhas de amianto. (SILVA e NENEVÉ, 2008) 

Na aldeia Central, podemos observar mudanças recentes nas estruturas habitacionais, os 

próprios indígenas em contato com a sociedade não índia adquirirem recursos, técnicas e 

materiais para construção de suas casas, porém, o aspecto cultural permeia quando o piso de 

muitas casas ainda não está revestido por cimento, favorecendo o aparecimento de micoses, 

helmintíases e outros tipos de infestações. 

 Em 2010 foram construídas uma escola com estrutura moderna que oferece Ensino 

Fundamental e Médio aos alunos; uma casa para alojamento dos professores e outra para os 

profissionais da área da saúde quando realizam suas visitas com recursos de compensação social 

dos consórcios hidrelétricos que atuam em Rondônia.  

As crianças e jovens Karitiana estão sempre interagindo com a natureza. Parte da aldeia 

central é dividida por um igarapé que dependendo do período climático fica mais cheio, ao ponto 

de atingir o limite da ponte de madeira, os constantes banhos, a presença frequente de animais 

em água e a permanência das crianças com as roupas úmidas são um dos fatores condicionantes 

ao aparecimento de micoses e doenças de pele numa forma geral. 

Os inadequados hábitos de higiene configuram um panorama que prevalece amplamente 

entre os indígenas do Brasil, principalmente na Amazônia. Daí resulta a situação propícia à 

propagação de enteropatógenos bacterianos, viróticos e/ou parasitários. (LINHARES, 1992) 

5
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Quanto à tuberculose a expressão numérica é pequena, mas permanente, o que para os 

índios Karitiana não representa um grave problema de saúde no período do estudo, o que indica 

um trabalho de educação em saúde com os usuários e seus comunicantes, ou falha de registros 

tendo seus casos subnotificados. 

Confrontando o resultado apresentado na pesquisa, Sidon (2009) realizou um estudo 

sobre a tuberculose na população indígena de Rondônia no período de 1997 a 2006 e evidenciou 

que no estado os povos indígenas parecem adoecer mais cedo e com mais frequência em relação 

aos não indígenas, com incidências desproporcionalmente elevadas nos DSEI Porto Velho e 

DSEI Vilhena, particularmente por conta da situação apresentada pelas etnias Suruí, Warí e 

Karitiana. 

Os elevados níveis de incidência e mortalidade por TB estão geralmente associados ao 

baixo nível de desenvolvimento socioeconômico e as insatisfatórias condições de acesso aos 

serviços de diagnóstico e tratamento. Dentro desse contexto, entende-se que, pela proximidade 

da aldeia central Karitiana com o acesso ao serviço de saúde, tanto pelos AIS, quanto pela equipe 

de saúde que referencia a determinado nível de complexidade, os números de casos tenham 

apresentado uma redução importante para saúde pública. 

Esse indicador pode sofrer influência de fatores relacionados à melhoria das ações de 

controle da tuberculose como a busca ativa de casos, uma vez que, através de relatos da equipe 

de saúde da CASAI o indígena tem buscado o atendimento e demonstrado o interesse no 

tratamento, não se identificou nenhum caso de abandono através dos relatórios e mapas de 

produção da equipe. É importante salientar que a frequência relativa da tuberculose na pesquisa 

apresentou menos de 1% do total de grupos analisados nas doenças infecciosas e que, além das 

ações de controle preconizadas pelo Ministério da Saúde/SESAI, a vacinação com a vacina do 

Bacilo de Calmette Guérin (BCG) se faz presente, segundo a equipe que atua na terra indígena 

Karitiana. 

Os hábitos de vida de cada indígena estão relacionados ao processo de saúde/doença para 

adquirir a tuberculose.  A falta de atividades físicas, a alimentação inadequada, o consumo de 

álcool e o tabagismo são alguns dos exemplos que podem interferir neste processo, bem como as 

condições de moradia e os riscos ambientais, como a poluição do solo, da água e do ar (PINTO, 

s/d apud LAZZAROTTO et al,2007). 

Quanto à quase ausência de diagnóstico de hepatite (apenas 01 caso em 2011), os 

resultados indicam que no grupo Karitiana as hepatites virais não circulem efetivamente.. Por se 

tratar de apenas um caso registrado, foi possível verificar nos registros da CASAI junto à equipe 
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técnica que se tratou de um caso de hepatite A já que, no SIASI constava apenas o registro de 

hepatite viral não especificada. 

Braga (2001) acredita que além dos aspectos ecológicos, que venham facilitar a 

circulação desses vírus na região, a formação histórica dos grupos populacionais na Amazônia 

deve também ser considerada na avaliação das condições determinantes, e que populações 

indígenas devam ser incluídas como prioridade no programa de vacinação contra hepatite B 

principalmente em áreas hiperendêmicas. 

O vírus A da hepatite é classificado no grupo das doenças infecciosas, o que bem 

caracteriza sua capacidade de transmissão rápida em condições de baixa higiene e através da 

água e alimentos contaminados. O contato entre familiares na mesma habitação, o confinamento, 

a falta de hábitos de higiene pessoal e coletivo, a manipulação de alimentos por pessoas 

infectadas, propiciam a disseminação do vírus. (NUNES, SOARES e SILVA, 2004). 

 

6.2 RELAÇÃO ENTRE AS DOENÇAS DO APARELHO RESPIRATÓRIO E OS 

FATORES DETERMINANTES E CONDICIONANTES 

 

Quanto ao segundo grupo de doenças apresentadas na tabela 4 destaca-se a alta 

prevalência registrada no ano de 2006. Os demais anos do período do estudo apresentaram uma 

estabilidade em número de casos. Ainda na tabela 4, nota-se o número acentuado de casos 

atribuídos ao sexo masculino, ficando abaixo do sexo feminino apenas no ano de 2009. 

Os fatores determinantes e condicionantes dos resultados apresentados evidenciam que ao 

se considerar o dado demográfico sexo pode-se entender que a vulnerabilidade masculina é 

maior frente à feminina. Em pouco tempo de contato em visita a aldeia e em conversa com a 

equipe de saúde, todos baseados em dados extraoficiais, notou-se que os homens não têm 

práticas alimentares ricas em vitaminas, fibras e minerais, nutrientes essenciais para a 

manutenção do organismo. É importante salientar que quando se fala em alimentos, estamos 

direcionando a frutas da própria região, tais como manga, mamão, banana entre outros, dentro 

dos padrões culturais em que vivem. Observa-se esse tipo de prática em mulheres, crianças e 

adolescentes na faixa etária aproximada de 6 a 15 anos, quando sobem nas árvores e colhem as 

frutas frescas. A pesquisa demonstra uma necessidade urgente de maior conhecimento da 

epidemiologia recente das infecções respiratórias agudas nas populações indígenas. 

No tocante a distribuição por grupos apresentada na tabela 5, é possível verificar os 

registros absolutos das infecções agudas das vias aéreas superiores durante toda a linha do tempo 

patológica da pesquisa, evidenciando sua redução nos anos de 2011 e 2012. Os registros do 

SIASI apresentam a categoria das infecções agudas das vias aéreas superiores como localizações 
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múltiplas e não especificadas, o que se pressupõe tratar de nasofaringite aguda (resfriado 

comum), sinusite aguda, faringite aguda, amigdalite aguda, faringite e traqueíte agudas.  

No que se refere à influenza (gripe) e pneumonia, segundo grupo que apresenta maior 

prevalência do capítulo de doenças respiratórias, sendo que nos quatro primeiros anos do estudo 

(2006, 2007,2008 e 2009) apresentam uma ação controlada, já em nos três últimos (2010,2011 e 

2012) apresenta uma crescente significativa dobrando até o número de casos de um ano para o 

outro. 

As doenças respiratórias agudas se constituem em um problema cotidiano de difícil 

manejo para as equipes de saúde de campo e também para a gestão da saúde indígena. No Brasil, 

como no resto do mundo, devido à grande variedade de cepas do vírus influenza ocasionada pela 

sua alta capacidade de recombinação genética, populações de diversas faixas etárias estão 

susceptíveis ao seu contágio. (RODRIGUES, 2007)  

Partindo dessa premissa, entende-se que mesmo sendo um grupo minoritário que 

contempla o uso da vacina contra gripe, previsto pelo calendário de imunizações no âmbito do 

Programa Nacional de Imunizações (PNI), através da portaria nº 1.498, de 19 de julho de 2013 

(implantada em 2010). Ainda assim, são vulneráveis a outros tipos de vírus da gripe. 

Oliveira (2004) menciona como as consequências são mais graves nos grupos de risco, 

como subnutridos, crianças (mais evidente em menores de 6 anos conforme é observado  tabela 

6), idosos (apesar de demonstrarem um número reduzido na pesquisa), pacientes com 

enfermidades crônicas, com destaque para o sistema cardiorrespiratório, e mulheres grávidas. 

Uma das características da infecção respiratória pelo vírus influenza é a sua prevalência em 

determinados meses do ano, mais especificamente nos meses mais frios. 

Cardoso (2010) corrobora que as doenças respiratórias, sobretudo as infecções 

respiratórias agudas, são responsáveis pela grande parte dos atendimentos ambulatoriais, das 

internações e dos óbitos, principalmente quando se consideram grupos etários específicos, como 

as crianças menores de cinco anos. 

A pneumonia é a complicação mais comum da influenza e alguns fatores como 

envelhecimento, deficiência nutricional, imunossupressão e presença de Doença Pulmonar 

Obstrutiva Congestiva podem comprometer ou dificultar a ação dos mecanismos de defesa do 

organismo contra a infecção viral. (OLIVEIRA, 2004 apud RODRIGUES, 2007). 

 

Este contexto evidencia a necessidade de melhor entendimento dos 

condicionantes e determinantes do adoecimento por esses agravos, a fim de minimizar a 

―medicalização‖ e priorizar intervenções preventivas de caráter individual e coletivo, 
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que contribuam para melhor gestão dos recursos, sobretudo financeiros, aplicados à 

saúde indígena, redução de custos com tratamentos de complicações e hospitalizações 

evitáveis, diminuição da frequência de afastamento dos doentes e seus familiares de 

seus contextos socioculturais, além de redução do risco de morte por agravos 

respiratórios em crianças indígenas e melhoria da qualidade de vida da população. 

(CARDOSO, 2010) 

 

A revisão da literatura evidencia a importância das infecções respiratórias agudas no 

cenário patológico mundial, principalmente no que tange os países em desenvolvimento e as suas 

populações desprovidas socialmente falando, com restrição de acesso aos serviços de saúde e em 

condições vulneráveis de vida. Algumas dessas situações coincidem com aquelas encontradas 

nas aldeias indígenas do Brasil e também no restante da população indígena que vive em 

território brasileiro. (CARDOSO, 2010) 

A maioria dos atendimentos por Doenças do Aparelho Respiratório foi atribuída às 

infecções das vias aéreas superiores (75,26%), seguidas pelas gripes e pneumonias, que 

corresponderam à segunda principal causa de atendimento (20,04%), em um total aproximado de 

1318 atendimentos. Outras causas de atendimento entre as Doenças do Aparelho Respiratório 

foram outras infecções agudas das vias aéreas inferiores (1,6%), doenças crônicas das vias aéreas 

inferiores (1,67%) e outras infecções agudas das vias aéreas superiores (0,30%), devendo ser 

considerada a possibilidade de erros de subnotificação na classificação diagnóstica entre estas 

categorias. 

 

6.3 RELAÇÃO ENTRE AS LESÕES POR CAUSAS EXTERNAS DE MORBIDADE E 

MORTALIDADE E OS FATORES DETERMINANTES E CONDICIONANTES 

 

Gomes e Araújo (2013) definem a relação da epidemiologia das populações indígenas 

brasileiras que se encontra em processo de transição epidemiológica, isso significa que, essa 

população vem apresentando uma evolução progressiva de um perfil de alta morbimortalidade 

por doenças infecciosas por um perfil onde os óbitos ou causas de dooenças mais prevalentes 

ocorrem por doenças crônico-degenerativas associadas às violências.  

Com relação à morbidade por causas externas da população indígena do estado de 

Rondônia, nota-se que esta, é uma temática ainda pouco discutida, e os poucos estudos existentes 

não trata especificamente da comunidade Karitiana ou das comunidades do DSEI Porto Velho, 

comunidades estas que possuem particularidades expressas na sua organização política, cultural, 

social e religiosa.  
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No que concerne às lesões por causas externas, pôde-se notar que eram numericamente 

pequenas para ambos os sexos (apresentando uma tendência maior ao sexo masculino) no 

período de 2006 a 2009, daí a partir de 2010 ocorre uma crescente cinco vezes maior no número 

de atendimentos registrados que ―desacelera‖ apenas em 2012 também para ambos os sexos. 

A maioria dos atendimentos por Doenças por lesões causas externas de morbidade e de 

mortalidade foi atribuída aos grupos de outras causas externas de traumatismos acidentais 

(79,04%), seguidas pelos eventos (fatos) cuja intenção é indeterminada, que corresponderam a 

segunda principal causa de atendimento (12,38%), em um universo aproximado de 210 

atendimentos. Outras causas de atendimento entre as lesões por causas externas foram 

determinadas por acidentes de transporte (4,28%). As demais causas não atingiram 3% dos 

números de atendimentos registrados. 

Na composição da frequência de casos por faixa etária, é possível destacar a população 

jovem- adulta (39,05%) sendo assim, a de maior parte atingida por lesões de causas externas 

entre os anos do estudo. 

Segundo o relato das equipes que trabalham com o povo estudado (Karitiana), a aquisição 

dos benefícios sociais e a venda dos artesanatos são as principais fontes de rendas dos índios, 

diante disso, a presença mais constante do dinheiro alterou o comportamento indígena em 

relação ao consumo de bebidas alcoólicas sem moderação na maior parte dos casos, a aquisição 

de motocicletas e carros teve uma crescente significativa (perceptível em visita à aldeia central), 

a mudança nas estruturas das habitações domiciliares em que o próprio índio quando casa 

participa da construção, a prática esportiva de atividades como jogar futebol entre outras também 

tem causado colisões e acidentes perfazendo assim, um número importante de fatores de riscos 

para acidentes.  

Há, portanto, uma transição nos padrões indígenas comportamentais registrados nos 

últimos anos, as exposições aos riscos físico-biológicos tendem a ocorrer em escala maior, com 

importantes repercussões epidemiológicas, principalmente no que tange os acidentes de 

transporte e outros traumas acidentais. Essa mudança notória nos perfis epidemiológicos é muito 

preocupante do ponto de vista da saúde, já que indica uma mudança muito abrupta no estilo de 

vida individual e coletivo dessa comunidade. 

O surgimento desse grupo de doenças está estreitamente associado a 

modificações na subsistência, dieta e atividade física, dentre outros fatores, acopladas a 

mudanças socioculturais e econômicas. Verifica-se que, concomitante à emergência de 

doenças crônicas não transmissíveis, há um crescente número de relatos sobre a 

ocorrência de suicídio, alcoolismo e drogadicção. Observa-se ainda aumento importante 
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das mortes por causas externas, sejam essas ocasionadas por acidentes automobilísticos 

ou uso de maquinário agrícola, como também por violência (Garnelo, Macedo & 

Brandão, 2003; Santos & Coimbra Jr, 2003). (SANTOS et al,2008) 

 

Por isso, e também por terem melhor acesso a assistência de saúde, apresentam uma 

prevalência reduzida de doenças infecciosas e parasitárias, com origem nos sistemas ecológicos 

naturais. Por conseguinte, tendem a ter, como maiores causas de morbimortalidade, as doenças 

circulatórias; endocrinopatias; neoplasias e lesões associadas à violência social e a acidentes, 

principalmente os de trabalho e trânsito, além de efeitos da poluição atmosférica e sonora. Ou 

seja, o perfil epidemiológico predominante é aquele das sociedades urbanizadas modernas, de 

outras partes do país (extra-amazônicas) e do mundo. (CONFALONIERI, 2005) 

Gomes e Araújo (2009) alertam ainda que além da precariedade de informações no 

sistema de informações registrados pela rede básica de saúde até chegar ao banco de dados do 

SIASI pode provocar uma invisibilização do problema, destacando, por exemplo, a questão da 

violência, que muitas vezes não é notificada, e consequentemente, dificulta a adoção de medidas 

preventivas destas causas. Além disso, existem os casos onde ocorre a exposição às causas 

externas que podem causar algum tipo de lesão, porém não existe a procura por atendimento nos 

serviços de saúde e, consequentemente a não notificação destes casos. 

 

6.4 OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE 

 

Athias e Machado (2001) chamam a atenção para a criação do atual modelo de 

organização dos serviços de saúde para as áreas indígenas, na concepção de Distritos Sanitários, 

com origem nas reuniões das Conferências Nacionais de Saúde, no início da década de noventa, 

baseado no movimento da Reforma Sanitária. Porém, somente na II Conferência Nacional de 

Saúde para os Povos Indígenas (II CNSPI), ocorrida em 1993, este modelo foi referendado pelo 

movimento indígena e por profissionais de saúde que atuam com estas populações. A proposta 

versava a respeito da implantação de um modelo de saúde adequado às áreas indígenas, inserido 

em um subsistema de atenção à saúde ligado ao Sistema Único de Saúde (SUS).  

Desde então, a concepção e o modelo de Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) 

passou a ser reivindicação pelos representantes do movimento indígena organizado, dos 

profissionais de saúde das áreas indígenas, bem como dos pesquisadores envolvidos nessa 

temática. 
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De acordo com a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, os DSEIs 

são organizados por meio de uma rede de serviços básicos de saúde dentro das áreas indígenas, 

que deve estar articulada com serviço de maior complexidade. 

Quanto à descrição dos atendimentos por nível de complexidade apresentados nos 

estudos, verifica-se os elevados números de atendimento de baixa complexidade, caracterizado 

pelo posto de saúde localizado na aldeia Karitiana, porém, destaca-se ainda uma quantidade alta 

(baseado nos números absolutos) de atendimento no nível de média e alta complexidade 

caracterizada pelas policlínicas e hospitais da região em proporção a população assistida na 

aldeia. Segundo relatos da equipe de saúde envolvida no estudo, a necessidade de realização de 

exames complementares e encaminhamento com médicos especialistas ainda permite que esse 

tipo de atendimento seja referenciado a um nível de maior complexidade, o que indica a 

deficiência do serviço de saúde na aldeia. 

O Posto de Saúde seria a unidade mais simples do Distrito Sanitário. Nele atuaria o 

Agente Indígena de Saúde e deveria haver pelo menos um posto de saúde em cada aldeia. É 

possível concluir que persiste um grande número de aldeias sem cobertura assistencial, mesmo 

no nível mais simples de atendimento. (GARNELO e PONTES, 2012) 

A localização da aldeia Karitiana, há cerca de 100 km do município de Porto Velho ,é 

possivelmente um fator determinante para a maior facilidade de acesso da aldeia a cidade e 

posteriormente ao atendimento de saúde. 

Garnelo e Pontes org. (2012) descrevem uma unidade de saúde  aos moldes da Política 

Nacional de Atenção a Saúde Indígena devendo contar com médicos, enfermeiros e técnicos de 

enfermagem, os quais se responsabilizariam pelo atendimento das aldeias geograficamente 

próximas a ele. A vinculação de uma unidade de saúde a um território e população específicos 

constitui aquilo que é chamado em saúde pública de área de abrangência da unidade de saúde. 

Observou-se também a frequente necessidade dos índios em resolver ―alguns problemas 

na cidade‖ (segundo informações colhidas), muitas das vezes não tem veículos de transporte da 

FUNAI disponível, para tanto, os mesmos potencializam uma sintomatologia e referem à 

vontade de se ―tratar‖ na cidade, desviando assim a real atividade fim, diante disso é preciso 

registar a causa de uma doença indeterminada e trazê-los até a CASAI de Porto Velho. 

As Casas de Saúde Indígena são uma especificidade do subsistema de saúde indígena, 

pois esse tipo de unidade não é adotado no SUS como um todo. Sua principal atribuição é o 

apoio ao paciente indígena em trânsito, para exames ou tratamento, substituindo o suporte 

familiar ou social com que os indígenas não contam quando se deslocam para o espaço urbano. 
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Esse perfil de atuação caracteriza a Casa de Saúde do Índio como um modelo misto de albergue 

e centro de atendimento aos casos de doença. (GARNELO e PONTES, 2012) 

A Unidade de Referência Especializada representam um nível organizativo que já está 

fora do Distrito Sanitário, ou seja, essas unidades já são parte dos sistemas municipais e 

estaduais de saúde que devem interatuar com o subsistema de saúde indígena. 

Para Garnelo e Pontes orgs. (2001) o conjunto de condições precárias tem 

prejudicado o alcance de bons níveis de resolução dos problemas de saúde nas próprias 

aldeias. Mesmo limitados, os dados disponíveis demonstram que a qualidade no 

atendimento prestado nos DSEI é insatisfatória, e que agravos à saúde que poderiam ser 

resolvidos nas aldeias e polos-base continuam sendo encaminhados para as cidades. 

Essas remoções superlotam as Casas de Saúde Indígena e oneram desnecessariamente 

as famílias indígenas com remoções que interrompem suas rotinas de subsistência. 
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CONCLUSÃO 

 

As análises conduzidas nesta dissertação evidenciaram que, ao longo dos seis anos do 

estudo houve uma redução significativa nas principais doenças características da comunidade 

indígena Karitiana, tais como as doenças infecciosas e parasitárias e as doenças do aparelho 

respiratório, já as doenças causadas por lesões e causas externas aparece com um crescimento 

intenso nos últimos anos. Essa redução e aumento respectivo estão associados à inserção do 

indígena e sua coletividade a área urbana, contraditoriamente a proximidade com os centros de 

saúde indígena faz com que ocorra o diagnóstico precoce e identifica patologias associadas a 

população não indígena. Foi possível observar também que o tema passou a ocupar um espaço 

importante no plano dos debates de saúde e estratégia ao combate dos índices de mortalidade.  

Os resultados apresentados neste estudo também apontam para a grande necessidade de 

acompanhamento e investimentos no aprimoramento do sistema de informação de atenção a 

saúde indígena com o registro das morbidades, não somente do  DSEI Porto Velho, mas de todos 

os demais presentes no país. É necessário obter dados fidedignos e de acesso público que 

possibilitem traçar o perfil de morbidade das comunidades indígenas e causas de doenças que 

atingem vários grupos étnicos, pois cada população indígena possui suas peculiaridades, entre 

elas o contato com a população não indígena e a localização próxima à rede urbana, que como 

pôde ser observado nesse estudo foi possivelmente considerado um fator de influência na maior 

exposição às causas externas de morbimortalidade.  

Além disso, os sistemas de informações devem expandir as notificações para os outros 

serviços de saúde que prestam atendimento as populações indígenas, dessa forma, mesmo que se 

tenha um alta rotatividade de funcionários que abastecem o banco de dados não ocorre uma 

descontinuidade do serviço. Foi possível observar também que os dados analisados apresentam 

uma oscilação de um ano para o outro, alguns até de maneira abrupta o que nos leva a entender  

que o serviço demonstra uma fragilidade nos seus dados, o que deixa evidente a subnotificação 

de alguns casos senão todos. 

É possível notar que muitos casos de doenças infecciosas e parasitárias permaneceram 

ativos ao longo dos anos, mesmo que tenham sido investidos melhorias sanitárias, promoção em 

saúde, participação ativa do agente indígena de saúde e do agente indígena de saneamento, que 

por apresentarem maior vínculo com a comunidade se esperava um entendimento melhor de cada 

indivíduo com as práticas de higiene que influenciam o aparecimento ou não de patógenos 

infecciosos e, consequentemente, houvesse uma maior amplitude na redução dessas morbidades.  
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Apesar das indagações quanto aos registros no SIASI, os dados obtidos neste estudo 

apontaram que os jovens adultos apresentam maior vulnerabilidade as doenças infecciosas e 

parasitárias, seguido das crianças menores de 6 anos que já são classificadas por outras pesquisas 

como as mais vulneráveis na área de saúde indígena. No caso das doenças respiratórias as 

crianças menores de 6 anos apresentaram uma disparidade considerada frente as outras faixas 

etárias, o que reafirma um  dos grandes desafios para se combater a mortalidade infantil da 

população indígena. Apresentou maior exposição as lesões por causas externas de morbidade e 

mortalidade o grupo jovem-adulto sendo mais especificamente aos traumatismos acidentais. 

Modificar uma situação de saúde inadequada encontrada durante a investigação é 

considerado um processo complexo, pois implica introduzir mudanças no estilo de vida dos 

indivíduos da comunidade. Neste contexto histórico de implementação do subsistema de saúde 

indígena, pôde-se e ainda podemos encontrar inúmeras dificuldades, pois é sabido que devem ser  

preservados os princípios culturais que guiam o comportamento dos seus membros e, ao mesmo 

tempo, deve-se prestar a assistência, orientar e adequar a situação da melhor maneira possível. 

A saúde indígena nos últimos anos vem apresentando uma evolução importante tanto 

para quem é assistido, quanto para quem participa do serviço, o fato de funcionar de maneira 

descentralizada e regionalizada assim como implantado no SUS, favorece no recebimento de 

recursos, investidos principalmente na estrutura física já que grande parte dos recursos humanos 

é subsidiada pelas organizações não governamentais. Todavia, problemas de gerenciamento e 

questões políticas assim como no SUS, às vezes em proporção até maiores têm levado a 

resultados aquém do esperado. Não podemos nos orgulhar ainda dos indicadores de 

morbimortalidade da população indígena, pois estão muito superiores quando correlacionados 

com a população não indígena. 

 Alguns anos já se passaram da criação dos DSEI, é preciso que se reveja algumas frentes 

de ação e é preciso que se ouça mais os usuários. No passado não muito recente os índios 

lutaram por suas terras e contra grandes epidemias que dizimaram um grande contingente de 

índios e aldeias. Atualmente grande parte já adquiriram de volta suas terras, línguas e lutam pela 

preservação dos seus costumes Não será tolerado nos anos atuais que os indicadores de 

morbimortalidade indígena persistam não somente desfavoráveis, mas que doenças com 

obesidade, cardiopatias, alcoolismo seguidos de violência e acidentes automobilísticos dizimem 

a parte que restou de uma sociedade socialmente desfavorecida e ainda discriminada.  

Espera-se que com o presente estudo haja um interesse e ampliação maior dos estudos 

sobre as causas de doenças na população indígena sejam em nível de atendimento ambulatorial 
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(atenção básica) ou em nível de internação hospitalar (referência especializada), algo ainda muito 

pouco discutido no Brasil, cada estudo traz consigo sua relevância textual e estatística, o que 

servirá de grande utilidade para análises comparativas acerca das tendências de morbidade e do 

funcionamento dos serviços de atenção à saúde voltados para os povos indígenas no país. 

Assim, como considerações finais deste estudo, pode-se enfatizar que os indígenas no 

Brasil estão atravessando um constante e complexo período de transição epidemiológica, mesmo 

que as doenças infecciosas e parasitárias e as doenças do aparelho respiratório  persistam como 

importantes patologias no cenário de saúde indígena,  É notório também a magnitude das 

doenças crônicas não transmissíveis e de lesões e causas externas. Mesmo que se disponha de 

uma maior quantidade de informações no presente, a qualidade é ainda altamente questionável o 

que se reflete como vimos nas elevadas porcentagens de alguns grupos de doenças e outros, 

porém, não apresentaram nenhum caso, ou tornou-se irrelevante no universo de 

aproximadamente de 400 Karitiana que habitam na aldeia central. 

A estratégia de articulação entre os sistemas médicos indígenas e o sistema oficial de 

saúde contribuirá para qualificar a atenção prestada aos povos indígenas, uma das medidas recém 

adotadas para contribuir com a melhora no serviço de saúde indígena foi a chegada dos médicos 

em algumas aldeias pelo programa mais médicos, implantado pelo governo federal, o que nos 

evidencia que futuramente deve-se realizar um novo perfil de morbimortalidade nas áreas que 

contemplam esse serviço.  

Por último, uma vez referida à importância de melhora das condições ambientais e de 

vida para que os indicadores de saúde pertençam a um limiar aceitável, os povos indígenas do 

Brasil inserem-se no processo de formulação de políticas públicas,  

na medida em que requer a construção conjunta entre profissionais de saúde e comunidades 

indígenas para melhoria in loco ( nas aldeias) de estrutura de saneamento e conscientização das 

consequências de portar doenças crônica não transmissíveis e de traumas fatais. 
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