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RESUMO 

 

 

A tuberculose constitui-se como problema prioritário de saúde pública no Brasil, sendo um 

dos agravos que acometem com maior freqüência e severidade os povos indígenas, atingindo 

determinadas etnias em níveis preocupantes. Uma adequada análise das medidas a serem 

adotadas para o controle da doença é de suma importância, haja vista, a abrangência e 

prevalência da tuberculose em nosso país e o escasso conhecimento acerca da moléstia entre 

os povos indígenas. O presente estudo visou mapear a incidência de tuberculose, de acordo 

com as Terras Indígenas e municípios do estado de Rondônia, a fim de analisar as diversas 

situações de risco que estão submetidos os povos indígenas nesses territórios. Além disto, 

objetivou mostrar, a partir de uma abordagem espacial, a possibilidade de implantação de um 

sistema de vigilância de base territorial para aprimorar as estratégias do Programa Nacional de 

Controle da Tuberculose (PNCT) nas áreas indígenas. Para o alcance dos objetivos, foram 

georreferenciados todos os casos novos de tuberculose notificados no SINAN, com 

estratificação em municípios e Terras Indígenas de residência. Os dados foram analisados de 

forma agrupada em três categorias: indígenas, não indígenas e população geral. Realizou-se o 

mapeamento do coeficiente de incidência por municípios entre a população geral (indígenas e 

não indígenas), entre os indígenas, entre os não indígenas e por Terras Indígenas. Foram 

analisados 52 municípios e 20 Terras Indígenas do estado de Rondônia. O coeficiente de 

incidência médio de tuberculose para a população geral no período de 1997 a 2006 foi de 

37,38/100.000, enquanto para os não indígenas foi de 35,57/100.000 e para os indígenas foi 

de 258,25/100.000 habitantes. Com o emprego da sobreposição dos coeficientes de 

incidência, segundo as Terras Indígenas e os municípios, foi possível notar que as maiores 

incidências foram registradas nas regiões Centro-Oeste e Leste do estado, ao longo de todo o 

período analisado. O presente estudo demonstrou que uma abordagem espacial diferenciada, 

incluindo na análise os polígonos referentes às Terras Indígenas, pode ser mais eficaz como 

instrumento de identificação de situações de risco para a tuberculose, contribuindo 

sobremaneira para o planejamento em saúde por base territorial. Sugere-se que os métodos 

empregados neste estudo sejam replicados em outros estados, no sentido de contribuir para 

melhorar a compreensão sobre mecanismos envolvidos na distribuição espacial da tuberculose 

e adaptar as ações desenvolvidas pelo PNCT à realidade das sociedades indígenas brasileiras. 

 

Palavras-chave: Tuberculose, Vigilância Epidemiológica, Saúde Indígena, Sistemas de 

Informação em Saúde, Georreferenciamento.  
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ABSTRACT 

 

 

Tuberculosis is a priority problem in public health in Brasil being one of the most frequently 

and severe disease among indigenous people that reach some ethnic groups at high levels. It's 

very important to adopt convenient analisys to control the disease due to its range and 

prevalence in Brasil and also because of the lack of knowledge concerning the disease among 

the indigenous people. The aim of this study is to map the tuberculosis cases considering the 

indigenous territories and brazilian county limits of Rondônia state in order to analyze the 

diverse situations of risk in which the indigenous peoples of these territories are submitted. 

Moreover, its goals are to describe, from a spatial procedure, a monitoring system 

implantation possibility based on territorial basis to improve the National Program of 

Tuberculosis Control (PNCT) strategies to indigenous areas. To reach the objectives, the new 

cases of tuberculosis notified in the SINAN had been georreferenced, with stratification in 

cities and indigenous territories. The data had been analyzed in a grouped way in three 

classes: indigenous, non indigenous and whole population. The mapping of the incidence 

coefficient for cities consider the whole population become fullfilled (indigenous and non 

indigenous), only the indigenous, only the non indigenous and the territories. 52 cities and 20 

indigenous territories in Rondônia state had been analyzed. The average tuberculosis 

incidence coefficient for the whole population in the period 1997 - 2006 was 37,38/100.000, 

while for the non indigenous was 35,57/100.000 and for the indigenous was of 

258,25/100.000 inhabitants. Overlapping the incidence coefficients, according to indigenous 

territories and the cities, was possible to notice all that the biggest incidences had been 

registered in the Center-West and East areas of the state, throughout the analyzed period. The 

present study demonstrated excessively that a differentiated spatial procedure, including the 

referring limits of the indigenous territories in the analysis, can be more efficient as an 

instrument to identify risky situations for the tuberculosis, contributing for health planning. 

One suggests that the methods used in this study are disseminated in other states, in a way to 

contribute with the improvement of involved mechanisms in the space distribution of the 

tuberculosis understanding and to adapt the actions developed by the PNCT concerning 

Brazilian aboriginal societies reality. 

 

Key Words: Tuberculosis, Epidemiological monitoring, indigenous health, Health 

Information Systems, Georeference. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade, diferentemente do que se poderia imaginar, os povos indígenas no 

Brasil encontram-se localizados em praticamente todo território nacional, com exceção dos 

estados do Rio Grande do Norte e Piauí. 
2
  

Segundo dados do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI) da 

Fundação Nacional de Saúde (Funasa) os 225 povos indígenas contemporâneos no Brasil 

correspondiam a 482.184 mil pessoas no ano de 2007. Foi estimado que cerca de 120 mil 

indígenas viviam em capitais do país e em áreas urbanas próximas. 
1, 2, 3

 

As Terras Indígenas (TIs) pertencentes a Amazônia Legal representam 98,63% da 

extensão total das TIs do país, enquanto os 1,37% restantes espalham-se ao longo das regiões 

Sudeste, Sul, Mato Grosso do Sul e Nordeste. É importante ressaltar que as 580 TIs do Brasil, 

encontram-se em diferentes estágios no processo de regularização fundiária. 
2
 

Em termos gerais, os povos indígenas enfrentam situações com distintos níveis de 

tensão social, ameaças e vulnerabilidade. A expansão das frentes econômicas (extrativismo, 

trabalho assalariado temporário, projetos de desenvolvimento, entre outros) vem ameaçando a 

integridade dos indígenas, seus territórios, saberes, sistemas econômicos e organização social 

tradicionais. 
2,

 
3 

Em relação ao cenário de adoecimento e morte, a Secretária Executiva do Ministério 

da Saúde
4
 (MS) informa que o perfil epidemiológico dos povos indígenas é marcado por 

elevadas taxas de incidência e mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias, com 

destaque para os agravos respiratórios, imunopreveníveis, malária e tuberculose (TB).  

A TB, segundo Escobar et al.
5
, permanece como um grave problema de saúde pública 

no Brasil sendo um dos agravos que acomete com maior frequência e severidade as 

comunidades indígenas. O perfil da doença entre os povos indígenas consolida problemáticas 

distintas quanto à prevalência e ao controle, e em determinadas etnias manifesta-se por meio 

de indicadores preocupantes. 
6, 7 

O presente estudo visou mapear a incidência de TB, de acordo com as TIs do estado 

de Rondônia, a fim de analisar as diversas situações de risco a que estão submetidos os povos 

indígenas nesses territórios. Além disto, objetivou mostrar, a partir de uma abordagem 
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espacial, a possibilidade de implantação de um sistema de vigilância de base territorial para 

aprimorar as estratégias do Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) nas TIs. 

 

1.1. A tuberculose como problema contemporâneo 

 

Anualmente, ocorrem em torno de oito milhões de casos novos e quase três milhões de 

mortes por TB em todo o mundo. Nos países desenvolvidos é mais frequente entre as pessoas 

idosas, nas minorias étnicas e em imigrantes estrangeiros. Nos países em desenvolvimento, 

estima-se que ocorram 95% dos casos e 98% das mortes causadas pela doença, ou seja, mais 

de 2,8 milhões de mortes por TB e 7,5 milhões de casos novos, atingindo a todos os grupos 

etários, com maior predomínio nos indivíduos economicamente ativos (15-54 anos). 
8 

De acordo com dados do Ministério da Saúde
8
 a TB não apresenta variações cíclicas 

ou sazonais de importância prática. A prevalência observada é maior em áreas de grande 

concentração populacional e precárias condições socioeconômicas e sanitárias. A distribuição 

da doença é mundial, com tendência decrescente da morbidade e mortalidade nos países 

desenvolvidos. 

Trata-se de uma doença infecciosa que atinge principalmente o pulmão. Possui como 

agente etiológico mais comum o Mycobacterium tuberculosis e possui o homem como seu 

principal hospedeiro. É transmitida de pessoa a pessoa, principalmente pelo ar, através da 

tosse, fala e espirro. A infecção pelo bacilo da TB pode ocorrer em qualquer idade, mas no 

Brasil geralmente acontece na infância. Após a infecção pelo M. tuberculosis, transcorrem, 

em média, 4 a 12 semanas para a detecção das lesões primárias. A maioria dos novos casos de 

doença pulmonar ocorre entre 12 e 24 meses após a infecção inicial. A probabilidade de o 

indivíduo vir a ser infectado, e de que essa infecção evolua para a doença, depende de 

múltiplas causas, destacando-se, dentre estas, as condições socioeconômicas e algumas 

condições médicas (diabetes mellitus, silicose, uso prolongado de corticosteróide ou outros 

imunossupressores, neoplasias, uso de drogas e infecção pelo HIV). 
8 

Na atualidade, a TB configura-se como um problema de saúde prioritário no Brasil 

que, juntamente com outros 21 países em desenvolvimento, alberga 80% dos casos mundiais 

da doença. Como a TB é uma doença com profundas raízes sociais, relacionada a má 

distribuição de renda e à pobreza, estas taxas variam de acordo com as regiões e, inclusive, 

dentro das mesmas regiões.
8 
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Segundo Bierrenbach et al.
9
 aproximadamente 80 mil casos novos de TB por ano e 

cerca de 5 mil mortes pela doença são notificados no Brasil. No ano de 2004 foram 

notificados 74.540 casos novos, correspondendo ao coeficiente de incidência de 41,0/100 mil 

habitantes, dos quais 52,8% apresentaram-se na forma pulmonar bacilífera.  

Quanto à localização espacial no território nacional, a TB não apresenta distribuição 

homogênea entre as diferentes regiões geopolíticas do Brasil. Estudos realizados por Hijjar
10

 e 

Ruffino-Netto
11

, demonstraram estreita relação entre as taxas de morbimortalidade e as 

condições socioeconômicas da população, concentrando-se as maiores incidências da doença 

nas periferias das grandes cidades da região Sudeste e nos bolsões de pobreza da região Norte. 

 

1.2. A tuberculose e os povos indígenas 

 

A TB constitui-se como um dos principais problemas de saúde pública para os povos 

indígenas do continente americano.
12

 Embora precários, os dados disponíveis indicam taxas 

de incidência altíssimas, superiores em muito àquelas encontradas entre a população não 

indígena do país.
3
 Entre os Yanomami de Roraima, por exemplo, o coeficiente de incidência 

anual de TB passou de 450/100 mil habitantes em 1991 para 881,4/100 mil habitantes em 

1994. 
3, 13

  

Dados epidemiológicos referentes ao ano de 1998 do Departamento de Saúde da 

Funai
14

 indicaram que a TB foi responsável por 22,7% do total dos óbitos indígenas 

registrados por doenças infectoparasitárias (2,2% dos óbitos por todas as causas), ou seja, 

duas vezes a taxa mundial de mortalidade específica por TB. 
3
  

Segundo Amarante & Costa
15

 o processo de integração dos povos indígenas à 

sociedade nacional, transformou a TB em doença endêmica de difícil controle entre este 

segmento da população, manifestando-se por meio de incidências significativamente maiores 

que as observadas na população geral do país. Atividades de mineração, extração de madeira, 

agropecuária, aliadas ao intenso intercâmbio de pessoas entre as cidades e as aldeias, 

incumbem-se, ainda hoje, de disseminar a TB entre os povos indígenas. 

Estudos realizados recentemente demonstraram que existem indícios de que os povos 

indígenas de Rondônia apresentam riscos de adoecer e morrer superiores aos dos demais 

habitantes do Estado.
5
 Em investigação realizada por Basta et al.

6
 entre o grupo Suruí de 

Rondônia, foi possível identificar indicadores epidemiológicos alarmantes quando 

comparados a de outros segmentos populacionais indígenas e não indígenas. O coeficiente de 
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incidência médio de TB verificado entre os Suruí no decênio de 1991 a 2002 foi de 

2.518,9/100 mil habitantes, destacando-se que houve concentração de casos em duas aldeias 

da TI Sete de Setembro.  

Em levantamento de dados realizado entre os povos indígenas no Brasil, Garnelo et 

al.
16

 identificaram em sete Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) o maior número de 

casos de TB notificados para o ano de 2000. Todos os distritos indicados encontram-se 

sediados na região da Amazônia Legal, e apresentaram os seguintes coeficientes de 

incidência: a) Araguaia – 1448,6/100 mil habitantes; b) Vilhena, – 540,2/100 mil; c) Porto 

Velho – 537,9/100 mil; d) Maranhão – 534,2/100 mil; e) Kayapó/Pará – 490,3/100 mil; f) 

Yanomami – 333,0/100 mil; g) Alto Purus – 302,1/100 mil. Em alguns casos, a construção de 

gradientes de risco evidenciou coeficientes de incidência de TB superiores em mais de 1.000 

vezes àqueles encontrados para a população geral brasileira. 

 A comparação por macro-região geográfica demonstrou que os 25 DSEI localizados 

na Amazônia Legal (incluindo o Araguaia que abrange Mato Grosso e Goiás) tiveram 

coeficiente médio de incidência de TB de 229,83/100 mil, ao passo que a incidência média 

para a população geral da região Norte não ultrapassou 36,5/100 mil e da região Centro-

Oeste, 30,4/100 mil para ano de 2000. Destaca-se, portanto, que os coeficientes distritais 

quando informados, são superiores aos encontrados nas Unidades Federadas do País, para 

população geral. 
16

  

 Vale ressaltar que o trabalho de Garnelo et al.
16

 foi o primeiro a enfatizar a dimensão 

espacial da incidência de TB em populações indígenas por DSEI no Brasil. Nesta análise é 

pertinente salientar a importância da vigilância epidemiológica por base territorial nos 

distritos sanitários como melhor forma de gerenciar e aprimorar o controle de TB nos 

territórios indígenas. 
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CAPÍTULO 2 

 

O CONTROLE DA TUBERCULOSE 

 

2.1. O Programa Nacional de Controle da Tuberculose 

 

O propósito do Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) é reduzir a 

transmissão do bacilo da TB na população, através das ações de diagnóstico precoce e 

tratamento adequado dos casos. As metas internacionais estabelecidas pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e pactuadas pelo governo brasileiro são a descoberta de 70% dos 

casos de TB estimados, o tratamento e a cura de 85% dos mesmos e reduzir as taxas de 

abandono a 5% dos casos. O PNCT se propõe a intensificar a identificação de sintomáticos 

respiratórios, examiná-los com a baciloscopia e implementar o registro dos mesmos na rede 

laboratorial do SUS. 
8 

O PNCT está integrado na rede de Serviços de Saúde do Sistema Único de Saúde 

(SUS). De acordo com o Ministério da Saúde
17 

o PNCT deve ser desenvolvido por intermédio 

de um programa unificado e executado em conjunto pelas esferas federal, estadual e 

municipal. Deverá estar subordinado a uma política de programação e ações com padrões 

técnicos e assistenciais bem definidos, garantindo desde a distribuição gratuita de 

medicamentos e outros insumos necessários até ações preventivas e de controle do agravo. 

Em tese, isto permitiria o acesso universal da população às suas ações.  

O PNCT reconhece a importância de horizontalizar o combate à TB, estendendo-o 

para todos os serviços de saúde do SUS. Portanto, visa a efetiva descentralização do controle 

da TB e sua integração no processo de trabalho da atenção básica, incluindo o Programa 

Saúde da Família (PSF), para garantir a efetiva ampliação do acesso ao diagnóstico e 

tratamento. 
8
  

No ano de 2004, o PNCT definiu 290 municípios prioritários para o controle da TB 

no país, e na região Norte foram priorizados vinte e cinco municípios. Na atualidade, o estado 

de Rondônia possui quatro municípios prioritários para o controle da TB: 1) Ariquemes; 2) 

Cacoal; 3) Guarajá-Mirim e 4) Porto Velho. 
17, 18

 

No estado de Rondônia a cobertura do PNCT corresponde a 51,1% dos municípios. E 

em 66,7% deles encontra-se implantado a estratégia de tratamento supervisionado. Segundo a 
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Secretaria Estadual de Saúde de Rondônia, em 2005 foram registrados 545 casos novos de 

TB no SINAN. As incidências foram de 35,5/100 mil habitantes para TB em todas as formas 

e de 20,4/100 mil habitantes para os casos bacilíferos. A coorte de tratamento, considerando 

os casos diagnosticados em 2005 nos municípios prioritários, mostrou cura de 68,1%. O 

abandono foi de 7,5%, as taxas de óbitos foram 3,3% e de transferência de 16,0%. Em 5,1% 

dos casos não havia informação sobre o encerramento no SINAN. 
18 

Segundo Escobar et al.
5
 a distribuição de casos de TB em Rondônia, tal como no 

âmbito nacional, não apresenta uniformidade. As taxas de incidência e prevalência 

apresentam enormes variações entre municípios, assim como diferentes estratos 

socioeconômicos e grupos étnicos.  

 De acordo com Souza et al.
19

 é importante e necessária a estruturação de um sistema 

de vigilância para TB que contemple intervenções de base territorial, como forma de melhor 

identificar seus determinantes, e assim contribuir para melhorar o resultado dos tratamentos 

instituídos de acordo com o propósito do PNCT. 

 

2.2. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

 

 O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) foi concebido pelo 

Centro Nacional de Epidemiologia, com o apoio técnico do Departamento de Informática do 

SUS (DATASUS), para ser operado a partir das unidades de saúde, considerando o objetivo 

de coletar e processar dados sobre agravos de notificação em todo o território nacional, desde 

o nível local. É alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de 

doenças e agravos constantes da lista nacional de doenças de notificação compulsória, mas é 

facultado a estados e municípios incluir outros problemas de saúde regionalmente 

importantes. 
18 

 Laguardia et al.
20

 enfatizam que o sistema deveria ser utilizado como a principal fonte 

de informação para estudar a história natural de um agravo ou doença e estimar sua magnitude 

como problema de saúde na população, detectar surtos ou epidemias, bem como elaborar 

hipóteses epidemiológicas a serem testadas em ensaios específicos. 

O SINAN é a principal fonte de dados do sistema de informação epidemiológica da 

TB nas instâncias federal, estadual e municipal. Sua regulamentação está presente nas Normas 

Operacionais Básicas do Sistema Único de Saúde (NOB/SUS 01/96
21

 e NOAS/SUS 

01/2001
22

) onde são definidas as atribuições das três esferas de governo na gestão, 



 20 2

0

 

estruturação e operacionalização do sistema de informação epidemiológica informatizada, a 

fim de garantir a alimentação permanente e regular os bancos de dados de base nacional. 
23 

 Segundo o Ministério da Saúde
8 

a entrada de dados no SINAN ocorre pela utilização 

de formulários padronizados: Ficha Individual de Notificação (FIN), Ficha Individual de 

Investigação (FII). Além dessas fichas, o sistema também possui planilha e boletim de 

acompanhamento de surtos, reproduzidos pelos municípios, e os boletins de acompanhamento 

de hanseníase e TB, emitidos pelo próprio sistema. A impressão, distribuição e numeração 

desses formulários são de responsabilidade do estado ou município. O sistema conta, ainda, 

com módulos para cadastramento de unidades notificadoras, população e logradouros, dentre 

outros. 

 Casos de hanseníase e TB, além do preenchimento da ficha de 

notificação/investigação, devem constar do boletim de acompanhamento, visando a 

atualização de seu acompanhamento até o encerramento para avaliação da efetividade do 

tratamento. 
8 

No Brasil, desde 1999, por meio da Portaria GM nº. 3.947/1998
24

 incluiu-se o campo 

raça/cor em todos os sistemas e bases de dados do Ministério da Saúde, de acordo com 

atributos adotados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No 

recenseamento nacional, o preenchimento desse campo ocorre apenas no formulário aplicado 

a uma amostra da população, e é realizado mediante resposta fechada do entrevistado que 

deve se auto-classificar segundo uma das alternativas: branca, preta, amarela, parda ou 

indígena. 
25

  

Se tal procedimento ocorresse no momento da notificação de um agravo no SINAN, 

seria possível a identificação de casos de TB em indígenas. No entanto, pelo fato de ser um 

campo de preenchimento não obrigatório o dado encontra-se parcialmente disponível para 

consulta pública nas bases do Departamento de Informática do SUS (DATASUS). 
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CAPÍTULO 3 

 

A ATENÇÃO À SAÚDE INDÍGENA 

 

3.1. A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas 

 

A partir de 1999 a Fundação Nacional de Saúde ficou responsável pela atenção 

integral à saúde dos povos indígenas. Esse compromisso foi ratificado em março de 2006, por 

ocasião da 4ª Conferência Nacional de Saúde Indígena. 
26 

Em conformidade com a determinação do Decreto n° 3.156, de 27 de agosto de 1999
27

 

(artigo 3º): “O Ministério da Saúde estabelecerá as políticas e diretrizes para a promoção, 

prevenção e recuperação da saúde do índio, cujas ações serão executadas pela Fundação 

Nacional de Saúde – Funasa”. O artigo 1º do referido Decreto
27

 estabelece: “A atenção à 

saúde indígena é dever da União e será prestada de acordo com a Constituição e com a Lei 

nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, objetivando a universalidade, a integralidade e a 

equanimidade dos serviços de saúde”. 

A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, aprovada pela Portaria 

MS nº 254 de 31 de janeiro de 2002
28

, tem como objetivo garantir aos povos indígenas o 

acesso à atenção integral à saúde, de acordo com os princípios e diretrizes do SUS. Propõe 

contemplar as diversidades sociais, culturais, geográficas, históricas e políticas de modo a 

favorecer a superação dos fatores que tornam os povos indígenas mais vulneráveis aos 

agravos à saúde de maior magnitude e transcendência entre os brasileiros. É reconhecida a 

eficácia de sua medicina e o direito desses povos à sua cultura. A referida política ainda prevê 

a existência de uma atuação coordenada, entre diversos órgãos e ministérios, no sentido de 

viabilizar as medidas necessárias ao alcance de seu propósito. 
3
  

Os direitos indígenas têm sede constitucional e são de competência federal, cabendo 

ao Ministério da Saúde a responsabilidade pela gestão e direito da Política Nacional de 

Atenção à Saúde dos Povos Indígenas.
 3

  

A Portaria nº 2.656, de 17 de outubro de 2007
29

 considera que “cabe ao Ministério da 

Saúde, a organização da atenção integral à saúde dos povos indígenas, no âmbito nacional, 

conjuntamente com Estados e Municípios, respeitando as especificidades étnicas e culturais 

garantindo o acesso dos índios e das comunidades indígenas ao Sistema Único de Saúde 
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(SUS) compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde, por meio dos 

mecanismos já existentes de financiamento e da reestruturação da política de incentivos”. 

 O artigo 1º da referida Portaria nº 2.656/2007
29

 determina que “o planejamento, a 

coordenação e a execução das ações de atenção à saúde às comunidades indígenas dar-se-á 

por intermédio da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), com a efetiva participação do 

controle social indígena em estreita articulação com a Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) 

do Ministério da Saúde, e complementarmente pelas Secretarias Estaduais (SES) e 

Municipais de Saúde (SMS), em conformidade com as políticas e diretrizes definidas para 

atenção à saúde dos povos indígenas”. 

Embora os papéis institucionais estejam claramente definidos no arcabouço da 

legislação brasileira, o tema da responsabilidade pela gestão à saúde indígena permanece 

candente. 

No momento encontra-se em tramitação no Congresso Nacional um Projeto de Lei, 

enviado em setembro de 2008, que dispõe sobre a criação no âmbito do Ministério da Saúde, 

uma Secretaria de Atenção Primária que entre outras atribuições assumiria a saúde indígena, 

retirando a sua gestão da Funasa.  

Concomitantemente a isto, foi assinada pelo Ministro da Saúde a Portaria nº 1.922 de 

11/09/08
30

, com o objetivo de criar grupo de trabalho para “discutir e apresentar proposta de 

ações e medidas a serem implantadas no âmbito do Ministério da Saúde no que se refere à 

gestão dos serviços de saúde oferecidos aos povos indígenas”.  A definição que a Funasa 

deixará de ser o órgão responsável pelas ações de saúde indígena teoricamente está dada, 

porém ainda não está claro como isto ocorrerá.  

Apesar de prever a manutenção dos DSEI, com autonomia financeira e administrativa, 

a transferência dessa competência diretamente ao Ministério da Saúde encontra resistências 

por parte de alguns representantes indígenas, devido ao temor de uma municipalização dos 

serviços de atenção à saúde. 

A Fundação Nacional do Índio (Funai) é o órgão indigenista oficial, vinculado ao 

Ministério da Justiça, responsável pela coordenação das ações do governo federal destinadas a 

assegurar os direitos constitucionais dos povos indígenas no país. 
3 

Entre suas principais atribuições da Funai está a garantia dos territórios indígenas, por 

meio de uma política de demarcação, fiscalização e retirada de invasores, ação que assume 

relevância primordial entre os fatores determinantes de saúde e qualidade de vida destas 

populações. Na atualidade, a Funai tem como função realizar o acompanhamento das ações de 

saúde desenvolvidas pela Funasa em caráter complementar. 
3 



 23 2

3

 

3.2. O Distrito Sanitário Especial Indígena 

 

 A criação dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) ocorreu por meio da 

Portaria Funasa nº 852/1999
31

, decorrente do instituído pela Lei nº 9.836/1999
32

. No mesmo 

ano, foram criados 34 DSEI, distribuídos em todo o território nacional.  

O artigo 1º da Portaria nº 852/1999
31

 estabelece: “Ao Distrito Sanitário Especial 

Indígena – DSEI compete atuar como unidade de execução das ações destinadas à promoção, 

proteção e recuperação da saúde do índio, objetivando o alcance do equilíbrio bio-psico-

social, com o reconhecimento do valor e da complementariedade das práticas da medicina 

indígena, segundo as peculiaridades e o perfil epidemiológico de cada comunidade”. 

Segundo Athias & Machado
33

, a noção de Distrito Sanitário Indígena está centrada na 

organização da prestação de serviços de saúde pertinentes a cada realidade étnica, de forma 

que as ações decorrentes sejam eficazes para determinada população indígena, sendo 

fundamental a participação das diversas instâncias organizativas indígenas na formulação das 

políticas do setor. As experiências deveriam apontar os problemas no nível organizativo, cuja 

resolução deveria ser encontrada no local. 

O DSEI configura-se como um modelo de organização de serviços, orientado para um 

espaço etno-cultural dinâmico, geográfico, populacional e administrativo bem delimitado. 

Contempla um conjunto de atividades técnicas, visando medidas racionalizadas e qualificadas 

de atenção à saúde, promovendo a reordenação da rede de saúde e das práticas sanitárias e 

desenvolvendo atividades administrativo-gerenciais necessárias à prestação da assistência, 

com controle social. 
3 

 De acordo com a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde
4
 o DSEI é uma unidade 

organizacional da Funasa e deve ser entendido como uma base territorial e populacional sob 

responsabilidade sanitária claramente identificada, constituindo um conjunto de ações de 

saúde necessários à atenção básica, articulado com a rede do SUS, para referência e contra-

referência, composto por equipe mínima necessária para executar suas ações e com controle 

social por intermédio dos Conselhos Locais e Distrital de Saúde.  

As unidades distritais possuem, em tese, uma rede de serviços de atenção básica 

instalada dentro das TIs, integrada, hierarquizada e articulada com a rede do SUS. Nas áreas 

indígenas, a atenção básica se dá por meio das equipes multidisciplinares, compostas por 

médicos, enfermeiros, odontólogos, auxiliares de enfermagem, agentes indígenas de saúde 

(AIS) e agentes indígenas de saneamento (AISAN). 
34
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 A definição territorial dos DSEI levou em consideração os seguintes critérios: a) 

população, área geográfica e perfil epidemiológico; b) disponibilidade de serviços, recursos 

humanos e infra-estrutura; c) vias de acesso aos serviços instalados em nível local e à rede 

regional do SUS; d) relações sociais entre os diferentes povos indígenas do território e a 

sociedade regional; e) distribuição demográfica tradicional dos povos indígenas. 
3 

Os territórios distritais foram definidos num processo de construção com as 

comunidades indígenas, profissionais e instituições de saúde. A definição destas áreas se 

pautou não apenas por critérios técnico-operacionais e geográficos. Houve também respeito a 

cultura, as relações políticas e a distribuição demográfica tradicional dos povos indígenas. 

Portanto, os limites dos distritos assim concebidos não necessariamente coincidem com os 

limites de estados e/ou municípios onde estão localizadas as TIs. 
4
   

 

3.3. O Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena 

 

O Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI) foi criado no âmbito 

do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, a partir de 1999. Visou melhorar a 

disponibilidade e o acesso às informações sobre saúde, fundamentais para o planejamento, 

operação e avaliação das ações. 
34 

Segundo o artigo 19-G da Lei nº 9.836/99
32

: “O Subsistema de Atenção à Saúde 

Indígena deverá ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado”. O artigo 

19-F da mesma Lei estabelece: “Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a 

realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado 

para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e 

global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, 

habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração 

institucional”. 

O Acompanhamento e Avaliação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos 

Indígenas têm como base o SIASI. Os aspectos a serem acompanhados e avaliados deverão 

incluir a estrutura, o processo e os resultados da atenção à saúde dos povos indígenas. O 

SIASI deverá subsidiar os órgãos gestores e de controle social quanto à indispensável 

compatibilidade entre o diagnóstico situacional dos problemas de saúde identificados e as 

prioridades estabelecidas nos níveis técnico, social e político, visando a coerência entre ações 

planejadas e efetivamente executadas. 
3
 No entanto, o SIASI não tem fornecido os resultados 
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esperados por ocasião de sua concepção, pois os módulos originalmente desenhados não estão 

implantados em todos os DSEI. 

O SIASI foi concebido para funcionar em módulos, assim estruturados: a) 

demográfico; b) morbidade; c) imunização; d) saúde bucal; e) nutrição; f) acompanhamento à 

gestação; g) recursos humanos, infraestrutura e saneamento. No entanto, na atualidade, apenas 

os módulos demográfico, de morbidade e de imunização estão em funcionamento em 

diferentes graus de implantação nos DSEI. 
34 

As principais limitações do SIASI referem-se aos instrumentos de coleta, à 

capacitação dos recursos humanos, à ausência de interface com os demais sistemas nacionais 

de informação em saúde, à dificuldade de acesso às informações e a não utilização das 

informações para o planejamento das ações. 
34 

Sousa et al.
34

, no entanto, enfatizam que apesar das inúmeras limitações identificadas, 

tanto na concepção quanto na operacionalização, há que se reconhecer que o SIASI apresenta 

potencialidades. Dentre elas, destaca-se a integralidade, ou seja, o fato de se propor a agregar, 

em um único sistema, uma multiplicidade de informações necessárias para o conhecimento da 

realidade de saúde dos povos indígenas.  

Outro aspecto positivo refere-se às possibilidades de análise, permitindo a 

desagregação de dados no nível de aldeias e etnias, e até mesmo de unidade familiar e 

indivíduo. O sistema disponibiliza dados sobre a composição das famílias, permitindo realizar 

a transferência de dados entre aldeias, ou até mesmo entre DSEI. Ainda quanto às 

potencialidades, o SIASI é um sistema relativamente simples, de fácil manuseio, podendo ser 

operacionalizado e analisado nas instâncias locais. 
34

 

As inúmeras potencialidades do SIASI descritas acima podem colaborar para a 

realização de estudos que se propõe a efetuar análises de operacionalização e integração entre 

diferentes sistemas de informação em saúde. Esta pertinência do sistema é sem dúvidas, um 

fato colaborador para efetivação do estudo aqui proposto.
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CAPÍTULO 4 

 

TERRITORIALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ESPACIAL EM SAÚDE 

 

4.1. Terras Indígenas e Territorialização 

 

No período de janeiro de 2001 a julho de 2006 foram homologadas 81 TIs, somando 

quase 20 milhões de hectares. Dessas, 21 TIs (9.412.964 ha) receberam decreto presidencial 

nos últimos anos do governo de Fernando Henrique, e outras 60 TIs (10.503.922 ha), no 

primeiro governo Lula. Vale ressaltar que esta situação formal não corresponde 

necessariamente à situação real já que muitas TIs, embora formalmente demarcadas, 

homologadas e registradas, encontram-se invadidas. 
2, 35 

Na atualidade a Amazônia Legal (AC, RO, AM, RR, PA, AM, TO, MT e a parte oeste 

do Maranhão) abarca uma população de aproximadamente 20 milhões de pessoas (IBGE) e 

uma extensão de 500.631.680 ha, ou 5 milhões de km
2 

, dos quais 21,36% são TIs. Esse 

percentual de TIs representa 98,63% da extensão total das TIs no país, sendo que os 1,37% 

restantes espalham-se ao longo das regiões Nordeste, Sudeste, Sul e Mato Grosso do Sul, 

onde foram reconhecidas TIs de pequenas extensões, conforme Figura 1.
2 

O parágrafo primeiro do artigo 231 da Constituição Federal de 1988 define como TIs: 

“terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, 

as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos 

ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, 

segundo seus usos, costumes e tradições”. 
36 

Segundo o artigo 20 da Constituição Federal, essas terras são bens da União, 

inalienáveis e indisponíveis. Aos índios, conforme o já referido no artigo 231, são 

reconhecidos direitos originários e imprescritíveis sobre elas, quais sejam os de posse 

permanente e usufruto exclusivo das riquezas dos solos, dos rios e dos lagos nela existentes. 

35,
 
36 

As atividades de identificação e delimitação de TIs decorrem do disposto no artigo 

231 da Constituição Federal, na Lei nº 6.001/1973, no Decreto nº 1.775/1996 e pelo requerido 

na Portaria nº 14/MJ/1996. 
36, 37, 38, 39 
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O processo de reconhecimento e demarcação das TIs foi regulamentado por meio do 

disposto no Decreto 1.775/1996, que dispõe sobre o procedimento administrativo de 

demarcação de TIs. A Portaria nº14/MJ/1996, decorrente do decreto, fixou os procedimentos 

para a identificação dos limites das TIs ainda não demarcadas. 
38,39 

As determinações legais existentes são por si só, suficientes para garantir o 

reconhecimento dos direitos indígenas sobre as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, 

independentemente da sua demarcação física. Porém, a ação demarcatória é fundamental e 

urgente enquanto ato governamental de reconhecimento, visando a precisar a real extensão da 

posse indígena a fim de assegurar a proteção dos limites demarcados e permitir o 

encaminhamento da questão fundiária nacional. 
40 

 

Figura 1: Localização geográfica das Terras Indígenas do Brasil. 

 

Segundo o Instituto Socioambiental
2
, na atualidade, vivem na Amazônia Legal 170 

povos indígenas, com uma população aproximada de 300 mil índios em TIs e em núcleos 

urbanos próximos delas, representando 1,1% da população da região.  

O poder público, segundo Moken & Barcellos
41

, ao planejar suas ações de saúde sobre 

populações específicas, pode entender, através do território, seu campo de atuação formal 

sobre os espaços, que por sua vez, devem ser observados permanentemente, pois os territórios 
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modificam-se conforme as dinâmicas das relações sociais, mudando ou não a correlação de 

forças existentes.  

A diversidade que emerge de diferentes olhares sobre o território regional contribui 

para uma melhor aproximação à realidade e para a identificação de alternativas múltiplas, 

diversificadas e localizadas, para a resolução dos problemas priorizados coletivamente. 
42

  

Moken & Barcellos
41

 enfatizam que territorializando as condições concretas de vida e 

de saúde de grupos populacionais específicos, eles próprios e as autoridades de saúde podem 

reconhecer a situação de saúde, possibilitando assim elaborar práticas de saúde promotoras de 

melhor qualidade de vida. 

 Mendes
43

 enfatiza que o território processo transcende à sua redução a uma superfície 

solo e às suas características geofísicas, para instituir-se como território de vida pulsante, de 

conflitos de interesses, de projetos e de sonhos. O território além de constituir-se como 

território-solo é, também, território econômico, político, cultural e sanitário. O território-

processo, além de nunca pronto, não admite simetrias.  

O território, ainda segundo Moken & Barcellos
41

, é na maior parte das vezes, utilizado 

como estratégia para a coleta e organização de dados sobre ambiente e saúde, mas deve 

manter claro que os processos sociais e ambientais transcendem esses limites. 

Portanto, o primeiro passo para o desenvolvimento de ações em saúde é a delimitação 

dos territórios e a identificação dos poderes instituídos dentro destes territórios. A idéia de 

que estes territórios são fechados e autônomos é completamente artificial. Portanto, esta 

territorialização serve, primeiramente, para organizar as práticas de trabalho da vigilância em 

saúde. 
41

  

 

4.2. A Análise Espacial e Saúde 

 

 A análise espacial é composta por um conjunto de procedimentos encadeados cuja 

finalidade é a escolha de um modelo inferencial que considere explicitamente o 

relacionamento espacial presente no fenômeno. Os procedimentos iniciais da análise incluem 

o conjunto de métodos genéricos de análise exploratória e a visualização dos dados, em geral 

através de mapas. Essas técnicas permitem descrever a distribuição das variáveis de estudo, 

identificar observações atípicas (outliers) não só em relação ao tipo de distribuição, mas 

também em relação aos vizinhos, e buscar a existência de padrões na distribuição espacial. 

Através desses procedimentos é possível estabelecer hipóteses sobre as observações, de forma 

a selecionar o melhor modelo suportado pelos dados. 
44 
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 Segundo Santos et al.
45

 a distribuição espacial de agravos possibilita determinar 

padrões da situação de saúde de uma área, evidenciar disparidades espaciais que levam à 

delimitação de áreas de risco para mortalidade ou incidência de eventos mórbidos. É possível 

mapear indicadores básicos de saúde, mortalidade, doenças de notificação compulsória e 

analisar acidentes relacionados ao trabalho. Além disso, os padrões espaciais de distribuição 

de determinado agravo são indicadores da maneira como cada território está estruturado 

demográfica, social e ambientalmente.
43 

Através da análise da difusão geográfica e exposição a agentes específicos pode-se 

gerar e analisar hipóteses de investigação, planejar e programar atividades de prevenção e 

controle de doenças em grupos homogêneos, segundo determinados riscos, e também 

monitorar e avaliar intervenções direcionadas. 
45 

 

4.3. Geoprocessamento e Sistemas de Informação Geográfica aplicados à Saúde Pública 

 

 Saúde Pública e ambiente estão intrinsecamente influenciados pelos padrões de 

ocupação do espaço: não basta descrever as características das populações, é necessário 

localizar o mais precisamente possível onde estão acontecendo os agravos, que serviços as 

populações estão procurando, o local de potencial risco ambiental e as áreas onde se 

concentram situações sociais vulneráveis. 
45 

O termo Sistemas de Informação Geográfica (SIG) é aplicado para sistemas que 

realizam o tratamento computacional de dados geográficos e armazenam a geometria e os 

atributos dos dados que estão georreferenciados, isto é, localizados na superfície terrestre e 

representados numa projeção cartográfica. 
44 

Segundo Santos et al.
45

 o planejamento e avaliação de programas, estudo do contexto 

socioeconômico, vigilância em saúde e as demais atividades essenciais à reorientação das 

ações do setor saúde são beneficiadas pela incorporação da distribuição espacial dos eventos.  

Os mapas de saúde são feitos em programas simples de geoprocessamento, 

permitindo, entre outras funções, a comparação de taxas de incidência ou mortalidade em 

diferentes lugares, gerando hipóteses sobre causas. 
43

 No entanto, Ximenes et al.
46

 alertam 

que o geoprocessamento em saúde vem sendo incorporado, basicamente, como ferramenta de 

visualização de eventos de saúde em mapas, sem definição de uma proposta epidemiológica 

conceitual de vigilância do espaço. 
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Atualmente existem diversos trabalhos que abordam as inúmeras potencialidades da 

aplicação da análise espacial na saúde pública. Estudo realizado por Hokeberg et al.
47

 

utilizaram o Sistema de Informações Geográficas visando relacionar a distribuição dos óbitos 

evitáveis pela assistência básica, ao grau de acesso aos serviços de saúde, com o propósito de 

avaliar o atendimento à saúde prestado aos índios Kaingáng do Rio Grande do Sul.  

 No mesmo sentido, Garnelo et al. 
16

 efetuaram uma análise espacial das notificações 

de TB, malária e mortalidade infantil de indígenas distribuídos nos 34 DSEI em todo o Brasil. 

Nesta investigação, os autores realizaram o georreferenciamento de aldeias e elaboração de 

mapas temáticos contendo informações epidemiológicas e de organização social das etnias, 

exprimindo as desigualdades no plano local.  

A aplicação do geoprocessamento e SIG nos estudos epidemiológicos configura-se, na 

atualidade, como método ao auxílio para a organização e planejamento, proporcionando 

suporte a tomada de decisão por parte das autoridades em saúde ao que concerne as medidas 

de intervenção com base na vigilância territorial.
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CAPÍTULO 5 

 

CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA E OBJETIVO DA PESQUISA 

 

5.1. Situação problema 

 

 Com base nas informações demográficas e epidemiológicas disponíveis atualmente no 

Brasil, não é possível aprofundar análises acerca das condições de saúde dos povos 

indígenas. 

 O Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI) não supre as equipes 

de saúde com informações consistentes e congruentes com as necessidades e 

peculiaridades da população atendida. 

 A não acessibilidade atual do SIASI para consulta pública impossibilita a tarefa de 

avaliar seus limites e potencialidades. 

 

5.2. Hipótese de estudo 

 

 Os coeficientes de incidência e prevalência de TB, de forma geral, são maiores nas TIs 

do que em outras unidades territoriais. 

 O uso do geoprocessamento propicia o cruzamento de indicadores epidemiológicos 

entre si, facilita a inserção de dados intersetoriais e apóia recortes que expressem as 

relações entre as condições de vida e os níveis de saúde e doença em diferentes 

populações. 

 O geoprocessamento constitui-se como uma ferramenta viabilizadora para análise 

sociodemográfica e da organização dos serviços, assim como, pode contribuir para 

elucidar as diferenças observadas no perfil epidemiológico dos distintos grupos 

étnicos, atendidos no âmbito do subsistema de saúde indígena. 

. 
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5.3. Objetivo geral 

 

O presente estudo visou mapear a incidência de TB, de acordo com as TIs do estado 

de Rondônia, a fim de analisar as diversas situações de risco a que estão submetidos os povos 

indígenas nesses territórios. Além disto, objetivou mostrar, a partir de uma abordagem 

espacial, a possibilidade de implantação de um sistema de vigilância de base territorial para 

aprimorar as estratégias do Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) nas TIs. 

 

5.3.1. Objetivos específicos 

 

 Mapear a distribuição dos coeficientes de incidência de TB nas TIs e municípios do 

estado de Rondônia. 

 Desenvolver diagnóstico situacional de risco sanitário para a população indígena, por 

TIs e municípios do estado de Rondônia. 

 Propor a utilização do SIG como ferramenta para auxílio na compreensão, 

distribuição, controle e prevenção da TB. 

 

5.4. Justificativa 

 

 Conforme informado anteriormente, no Brasil desde 1999, institui-se o campo raça/cor 

em todos os sistemas de informação do Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº. 

3.947/1999
24

, de acordo com atributos adotados pelo IBGE. Tal procedimento propiciaria a 

notificação identificada dos agravos de notificação, em particular a TB, em indígenas no 

SINAN.  

No entanto, pelo fato de ser um campo de preenchimento não obrigatório poucas vezes 

o dado está disponível para consulta pública nas bases do DATASUS. Logo, se pautássemos a 

identificação dos casos de TB em indígenas apenas no preenchimento do campo raça/cor da 

ficha de notificação teríamos uma visão parcial do problema. 

Por outro lado, diversos estudos 
48, 49, 50, 51, 52

 apontam que a classificação dos sujeitos 

segundo “raça/etnicidade” tem se constituído em uma categoria de análise bastante difundida 

em pesquisas epidemiológicas voltadas para a temática das desigualdades em saúde. No 
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Brasil essa abordagem é ainda incipiente, e segundo alguns autores 
53, 54

, é necessário 

priorizar estudos que contribuam com o tema, principalmente no campo das doenças 

endêmicas negligenciadas.  

Além disto, a Portaria nº 1.729 de 1/10/2002
55

 estabeleceu dentro do Programa 

Nacional de Controle da Tuberculose, o Projeto Nacional de Avaliação e Monitoramento 

destinado a promover a realização de estudos e pesquisas relativas à situação epidemiológica 

da TB no Brasil e as ações desenvolvidas para seu controle.  
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CAPÍTULO 6 

 

ABORDAGEM METODOLÓGICA E CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

6.1. Caracterização da área de estudo 

  

 O estado de Rondônia (RO) possui como capital a cidade de Porto Velho, encontra-

se localizado na região Norte do país, tendo como fronteira: Bolívia (S e O), os estados do 

Acre (O), Amazonas (N) e Mato Grosso (L). Possui área equivalente a 237.576,167 Km
2
, 52 

municípios, população estimada para 2007 de 1.453.756 habitantes, Figura 2. 
56 

O estado possui 20 TIs homologadas e uma em identificação, distribuídas entre 28 

etnias.
2, 57

 Comporta dois DSEI: Porto Velho e Vilhena que abrangem em sua extensão 

territorial os estados de Mato Grosso (MT) e Amazonas (AM).
58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Localização territorial dos municípios do estado de Rondônia. 
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6.2. Delineamento do Estudo e Instrumentos de Investigação 

 

  Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo que se baseou na análise 

retrospectiva dos casos novos de TB notificados no SINAN, dentre os residentes nos 

municípios de Rondônia (RO), no período de 1997 a 2006. Complementarmente, utilizou-se o 

método de análise espacial em saúde com foco na estratificação por municípios e TIs para o 

mapeamento dos casos selecionados.  

 Para análise espacial foi utilizado o software Livre gvSIG®, versão 1.1.2 e o 

software ArcView GIS®9.1 para confecção dos mapas. 

 

 6.3. População de Estudo e Fonte dos Dados Secundários 

 

Os dados relativos aos casos de TB foram obtidos junto ao SINAN proveniente da 

Coordenação Estadual do Controle de Hanseníase e Tuberculose da Secretária Estadual de 

Saúde do estado de Rondônia.  

A população de estudo foi constituída pelos casos novos de TB, de residentes nos 

municípios do estado de RO, notificados ao SINAN no período de 1997 a 2006. 

Consideraram-se, portanto, os casos inscritos no referido sistema no período de 01/01/1997 a 

31/12/2006.  

Foi considerado como caso novo de TB: a) qualquer notificação em que a variável 

“tipo de entrada” estivesse preenchida com as categorias de “caso novo” ou “não sabe”; b) 

desde que a variável de encerramento não estivesse preenchida como a categoria de “mudança 

de diagnóstico”. 
59

  

Foram incluídos todos os casos novos de TB disponíveis na base do SINAN para o 

período analisado, e foram excluídos os registros duplicados. Os casos novos foram 

analisados de forma agrupada quanto à classificação: indígena, não indígena e população 

geral (indígena e não indígena). No grupo de não indígenas, foram incluídas as outras 

categorias de raça/cor, a saber: branco, preto, amarelo, pardo e ignorado. 

Uma particularidade observada entre os indígenas em Rondônia é que habitualmente o 

sobrenome se sobrepõe à etnia (Ex. José Suruí). Em decorrência disto, e devido ao 

preenchimento insatisfatório do campo raça/cor, o procedimento de classificação étnica dos 

doentes para fins deste trabalho se deu com base na consulta ao campo de identificação do 
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nome-sobrenome, e nos campos referentes ao endereço de residência e da unidade 

notificadora, disponíveis no SINAN. Este método foi aplicado em diferentes contextos e é 

amplamente utilizado em pesquisas epidemiológicas de recorte étnico/racial.
52,60

 A 

classificação aqui empregada foi realizada de forma independente por dois pesquisadores que 

têm experiência prévia com trabalhos desta natureza. De acordo com a estatística Kappa, a 

concordância desta classificação foi considerada ótima (0,97).  

Nos casos em que houve discordância, as mesmas foram resolvidas por consenso após 

consulta complementar realizada aos profissionais das Coordenações Regionais da Funasa e 

da Funai. Este procedimento contribuiu para dirimir as dúvidas e possibilitou a classificação 

dos casos identificados como indígenas. 

A classificação dos casos de TB de acordo com a TI de origem foi realizada por meio 

de consulta aos campos “nome” e “endereço” dos indivíduos no módulo demográfico do 

SIASI, disponível na Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde em Rondônia. 

Por meio desta consulta foi possível identificar as aldeias, as TIs e os municípios de 

residência dos casos de TB classificados como indígena no SINAN. 

 

6.4. Fonte de Dados Cartográficos e Territorialização 

 

 As bases cartográficas em formato Shape File do estado de Rondônia e TIs do Brasil 

foram adquiridos junto ao IBGE e no Departamento de Assuntos Fundiários da Funai (DAF), 

respectivamente. 
61, 62 

 Para que houvesse a confecção de uma nova malha digital com as TIs pertencentes 

aos limites territoriais do estado de RO foi sobreposto a malha do estado a malha pertinente as 

TIs do Brasil. Foram selecionados os polígonos pertencentes às TIs de RO e a partir da 

extensão “exportar a SHP” do software gvSIG®, versão 1.1.2 foi confeccionado uma nova 

malha digital em formato Shape File das TIs. Para critério de análise foram excluídos as TIs 

em processo de regularização fundiária, totalizando 20 TIs, conforme  Figura 3. 

 Com base neste processo as unidades territoriais do estado de RO foram totalizadas 

em 72 estratos espaciais, subdivididos em 52 municípios e 20 TIs, correspondendo portanto, 

as unidades territoriais analisadas neste estudo. 
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Figura 3: Localização das Terras Indígenas do estado de Rondônia. 

 

 

6.5. Análise dos dados 

 

As TIs e os municípios do estado de Rondônia foram considerados como unidades 

básicas de análise. O georreferenciamento dos casos novos de TB foi realizado com base no 

município de residência dos povos indígenas e não indígenas, constante no banco de dados do 

SINAN e pelas TIs classificadas como local de residência da população indígena. 

Para análise das TIs foram considerados todos os casos novos correspondentes sem 

discriminar por município de residência, haja vista, que diversas TIs abrangem mais de um 

município em sua extensão territorial. 

 Como denominador dos coeficientes para as TIs, foram utilizados dados 

populacionais disponíveis no Instituto Socioambiental.
2
 Para os demais anos foram realizadas 

estimativas populacionais por meio de cálculos de progressão geométrica com taxa média 

anual de crescimento de 4,5% ao ano, conforme estudo realizado pelo IBGE.
63 

 Os denominadores utilizados para o cálculo dos coeficientes dos municípios foram 

estimados segundo os dados provenientes do Censo Demográfico 2000. Os coeficientes 

médios de incidência foram calculados por meio do somatório do número de casos novos 



 38 3

8

 

observados no período, dividido pelo somatório das populações no mesmo período, por 

100.000 habitantes. 

 Com base nesta análise, foi construída uma série histórica dos coeficientes de 

incidência de TB entre as populações das TIs e dos municípios do estado de Rondônia 

correspondente  ao período de 1997 a 2006. Posteriormente, para a confecção dos mapas 

temáticos utilizou-se os coeficientes de incidência médios de TB entre os seguintes períodos: 

1997 a 1999, 2000 a 2002, 2003 a 2006 e 1997 a 2006.  

 

6.6. Limitações do Estudo 

 

O estudo se baseia na análise espacial do coeficiente de incidência de TB em TIs e 

municípios do estado de Rondônia. Para a análise do coeficiente de incidência de TB não 

foram avaliados critérios de diagnósticos, formas clínicas, e tratamentos instituídos, tampouco 

foi considerada a situação de encerramento dos casos. 

Estudos que se apóiam em dados secundários de notificação, de forma geral, 

apresentam como limitações problemas relacionados à cobertura, à oportunidade, e ao sub-

registro de casos, que em alguma medida podem contribuir para subestimar os indicadores 

observados. 

Em decorrência da coleta não sistemática de informações e da baixa representatividade 

dos povos indígenas nos censos demográficos nacionais e nos sistemas nacionais de 

informação em saúde foram utilizadas diferentes fontes de dados para o cálculo dos 

denominadores dos coeficientes de incidência de TB. Além disto, utilizou-se uma taxa de 

crescimento anual constante de 4,5% para estimar a população indígena. Estes fatos podem ter 

contribuído também para enviesar as estimativas de incidência apresentadas. 

 

6.7. Aspectos Éticos 

 

Este projeto é parte de uma investigação mais ampla denominada “Tuberculose entre 

os povos indígenas de Rondônia”, foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola 

Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (CEP/ENSP) com Parecer nº 14/07. Portanto, o 

projeto encontra-se em pleno acordo com a Resolução CNS/MS nº 196/96
64

, do Conselho 

Nacional de Saúde, que regulamenta a realização de pesquisas envolvendo seres humanos, e à 

Resolução CNS/MS nº 304/2000
65

, que diz respeito à temática especial: pesquisas envolvendo 

populações indígenas. 
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CAPÍTULO 7 

 

RESULTADOS 

 

Em Rondônia, no período de 1997 a 2006, foram notificados 6.295 casos de TB entre 

a população residente (indígenas e não indígenas), com uma média de 630 casos por ano, 

tendo sido observada redução de casos no ano de 2006. Quando esses casos foram 

distribuídos por classificação étnica, observou-se que 94% (n=593) correspondiam aos não 

indígenas e 6% (n=36) aos indígenas. O ano de 2001 apresentou a menor proporção de casos 

em não indígenas (92%), conforme demonstrado na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1: Casos de tuberculose notificados, segundo população geral (indígena e não indígena), não 

indígena, indígena e ano, Rondônia, 1997-2006. 

 

 

 Total de casos 

 

População 

Geral Não Indígena Indígena 

Ano N % N % N % 

1997 713 100 670 94 43 6 

1998 686 100 653 95 33 5 

1999 643 100 605 94 38 6 

2000 617 100 579 94 38 6 

2001 659 100 608 92 51 8 

2002 613 100 571 93 42 7 

2003 630 100 602 96 28 4 

2004 602 100 571 95 31 5 

2005 612 100 580 95 32 5 

2006 520 100 495 95 25 5 

Total 6295 - 5934 - 361 - 

Média 630 100 593 94 36 6 
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7.1 Caracterização dos casos novos de tuberculose, segundo estado de residência 

 

No período de 1997 a 2006, foram notificados 5.283 casos novos de TB entre a 

população residente (indígenas e não indígenas) no estado, com média de 528 casos novos mo 

período. Entre a população não indígena foram notificados 4.986 casos novos (94%), com 

média de 499 casos novos no período. Na população indígena foram notificados 297 casos 

novos no período (6% do total), com uma média de 30 casos novos ao ano, não tendo sido 

observado alteração relevante de um ano para o outro, conforme demonstrado na Tabela 2.  

 

 

Tabela 2: Casos novos de tuberculose notificados, segundo população geral (indígena e não indígena), não 

indígena, indígena e ano, Rondônia, 1997-2006. 

 

 

 Casos Novos 

 

População 

Geral Não Indígena Indígena 

Ano N % N % N % 

1997 606 100 566 93 40 7 

1998 565 100 539 95 26 5 

1999 528 100 503 95 25 5 

2000 518 100 485 94 33 6 

2001 552 100 518 94 34 6 

2002 518 100 480 93 38 7 

2003 532 100 507 95 25 5 

2004 512 100 485 95 27 5 

2005 525 100 496 94 29 6 

2006 427 100 407 95 20 5 

Total 5.283 - 4.986 - 297 - 

Média 528 100 499 94 30 6 

 

 

O coeficiente de incidência médio de tuberculose para a população geral de Rondônia 

no período de 1997 a 2006 foi de 37,38/100.000 habitantes, enquanto para os não indígenas 

foi de 35,57/100.000 e para os indígenas foi de 258,25/100.000 habitantes (Tabela 3). Nota-se 

também que a variabilidade nos indicadores de incidência foi pequena para a população geral 

e para os não indígenas. No entanto, entre os indígenas pelo fato do número de casos ser 

relativamente pequeno quando comparados aos da população geral e não indígena, observou-

se uma flutuação considerável, principalmente nos anos de 2001 e 2002. Mesmo assim, pode-

se observar uma tendência à redução no período, conforme apresentado no Gráfico 1. 
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Tabela 3: Coeficientes de incidência, segundo população geral (indígena e não indígena), não indígena, 

indígena e ano, Rondônia, 1997-2006. 

 

 

 Coeficiente Incidência 

Ano População Geral Não Indígena Indígena 

1997 45,89 43,17 427,42 

1998 42,15 40,51 265,84 

1999 38,81 37,25 244,62 

2000 37,51 35,39 308,99 

2001 39,38 37,25 304,64 

2002 36,41 34,02 325,82 

2003 36,84 35,41 205,12 

2004 34,93 33,38 212,00 

2005 35,29 33,64 217,89 

2006 28,28 27,21 143,80 

Média 37,38 35,57 258,25 

 

 

 

 
Gráfico 1: Coeficientes de incidência de tuberculose (por 100.000 habitantes) segundo todas as formas na 

população geral (indígena e não indígena), com linha de tendência logarítmica, Rondônia, 1997-2006. 
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7.2. Incidência de tuberculose na população geral de Rondônia, segundo município de 

residência 

 

A análise espacial do coeficiente de incidência da população geral de Rondônia 

demonstrou que no primeiro triênio estudado de 1997 a 1999 o município de Guajará-Mirim 

destacou-se dentre os demais por evidenciar taxa de incidência média na faixa de 121 a 450 

casos novos por 100.000 habitantes. No mesmo período os municípios de Porto Velho e 

Pimenteiras do Oeste, apresentaram coeficientes médios na faixa de 61 a 120/100.000 

habitantes, conforme Figura 4a.  

Em relação ao triênio de 2000 a 2002, observou-se redução nas incidências médias nos 

municípios de Guajará-Mirim e Pimenteiras do Oeste, por passarem para a faixa de 61 a 

120/100.000 habitantes e 0 a 30/100.000, respectivamente. O município de Porto Velho, no 

entanto, permaneceu com incidência média na faixa de 61 a 120/100.000 habitantes (Figura 

4b). 

No quadriênio correspondente ao período de 2003 a 2006 observou-se manutenção nos 

coeficientes de incidência em Guajará-Mirim e Porto Velho nas faixas de 61 a 120/100.000 

habitantes, e piora nos indicadores nos municípios de Candeias do Jamari e Vale do Anari 

(Figura 4c). 

A despeito das flutuações observadas nos três períodos estudados, a análise do decênio 

de 1997 a 2006 demonstrou que Guajará-Mirim e Porto Velho foram os municípios com as 

maiores incidências de TB em Rondônia. Os coeficientes médios de incidência observados 

nessas localidades situaram-se na maior parte do tempo na faixa de 61 a 120/100.000 

habitantes, colocando-as em situação desfavorável quando comparadas às médias observadas 

em Rondônia e no Brasil (Figura 4d). 
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Figura 4: Coeficientes de incidência de tuberculose na população geral (indígena e não indígena) do estado 

de Rondônia segundo municípios, nos anos de 1997 a 2006. 

 

 

4a) Coeficientes de incidência de tuberculose na população geral  (indígena e não indígena), 1997-1999. 

 

 
 

 
 

4b) Coeficientes de incidência de tuberculose na  população geral (indígena e não indígena), 2000-2002. 
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4c) Coeficientes de incidência  de tuberculose na  população geral (indígena e não indígena), 2003-2006. 

 

 
 

 

 

4d) Coeficientes de incidência de tuberculose na  população geral (indígena e não indígena), 1997-2006. 
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7.3. Incidência de tuberculose na população não indígena de Rondônia, segundo 

município de residência 

 

No que diz respeito ao triênio de 1997 a 1999, a população não indígena de Rondônia 

apresentou coeficientes de incidência de TB na faixa de 61 a 120/100.000 habitantes em três 

municípios: Porto Velho, Guajará-Mirim e Pimenteiras do Oeste (Figura 5a). 

No triênio de 2000 a 2002, Porto Velho e Guajará-Mirim permaneceram com 

coeficientes na faixa de 61 a 120/100.000. Pimenteiras do Oeste, entretanto, apresentou 

redução na incidência de TB, situando-se na faixa de 0 a 30 casos novos por 100.000 

habitantes (Figura 5b). 

A análise do quadriênio de 2003 a 2006 demonstrou que houve uma expansão da 

endemia de TB nos municípios de RO. Pois, além de Porto Velho e Guajará-Mirim, Candeias 

do Jamari e Vale do Anari apresentaram incidência em torno de 61 a 120 casos novos/100.000 

habitantes (Figura 5c). 

Da mesma maneira que se distribuiu a incidência de TB no decênio de 1997 a 2006 

entre os municípios de Rondônia para a população geral, a análise do período para a 

população não-indígena identificou em Guajará-Mirim e Porto Velho incidências médias na 

faixa de 61 a 120 casos novos de TB para cada grupo de 100.000 habitantes, mantendo esses 

municípios em situação preocupante (Figura 5d). 

Vale destacar que quando se removem os casos de TB notificados entre os indígenas, 

reduze-se o impacto dos indicadores de incidência de TB sobre os municípios. 
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Figura 5: Coeficientes de incidência de tuberculose na população não indígena estado de Rondônia 

segundo municípios, nos anos de 1997 a 2006. 

 
 

5a) Coeficientes de incidência de tuberculose  na  população não indígena , 1997-1999. 

 

 
 

 

5b) Coeficientes de incidência de tuberculose  na  população não indígena, 2000-2002. 
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5c) Coeficientes de incidência de tuberculose na  população não indígena, 2003-2006. 

 

 
 

 

 

5d) Coeficientes de incidência de tuberculose na  população não indígena, 1997-2006. 
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7.4. Incidência de tuberculose na população indígena de Rondônia, segundo município 

de residência 

 

No triênio correspondente a 1997 e 1999, observou-se que Guajará-Mirim, Cacoal e 

Pimenta Bueno apresentaram incidências superiores a 451 casos novos por 100.000 

habitantes. Já Porto Velho, Candeias do Jamari, Ji-Paraná, Espigão d’Oeste, Vilhena, São 

Miguel do Guaporé e Costa Marques apresentaram incidências médias na faixa de 121 a 

450/100.000 habitantes (Figura 6a). 

Em relação ao triênio de 2000 a 2002 foi observado incidências médias superiores a 

451/100.000 habitantes em Cacoal, Seringueiras e Alta Floresta d’Oeste. Porto Velho, 

Guajará-Mirim e Espigão d’Oeste apresentaram uma redução nos indicadores, com 

incidências na faixa de 121 a 450/100.000 habitantes. Neste período, destaca-se que os 

municípios de Nova Mamoré e Jaru que no período anterior apresentavam indicadores de TB 

em baixos níveis para a população indígena ali residente, passam a apresentar incidências na 

faixa de 121 a 450/100.000 habitantes. O mesmo fenômeno observou-se em Chupinguaia que 

passou a apresentar incidências de TB na faixa de 61 a 120/100.000 habitantes para a 

população indígena. Já em Vilhena a situação foi inversa e houve redução na incidência para a 

faixa de 61 a 120/100.000 habitantes (Figura 6b). 

No quadriênio de 2003 a 2006, Cacoal permaneceu com incidências superiores a 

451/100.000 habitantes. Nova Mamoré juntamente com Governador Jorge Teixeira passam a 

integrar o conjunto de municípios onde as incidências médias de TB entre os indígenas 

ultrapassam a casa dos 451 casos novos para cada grupo de 100.000 habitantes. Neste 

período, Porto Velho e Vilhena demonstraram um redução em seus coeficientes de incidência, 

passando para 61 a 120/100.000 e para 0 a 30/100.000 habitantes, respectivamente (Figura 

6c). 

No que pese a grande flutuação observada nos indicadores ao longo do período em 

estudo, a análise do decênio de 1997 a 2006 revelou que Cacoal permaneceu com incidências 

médias de TB, entre os indígenas, superiores a 451/100.000 habitantes nos três períodos 

considerados. Os municípios de Seringueiras e Nova Mamoré também apresentaram 

incidências superiores a 451/100.000 habitantes como média do período em estudo. Os 

municípios de Porto Velho, Guajará-Mirim, Governador Jorge Teixeira, Jaru, Ji-Paraná, 

Espigão d’Oeste e Pimenta Bueno apresentaram coeficientes médios na faixa de 121 a 

450/100.000 habitantes (Figura 6d). 
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Figura 6: Coeficientes de incidência de tuberculose na população indígena do estado de Rondônia segundo 

municípios, nos anos de 1997 a 2006. 

 
6a) Coeficientes de incidência de tuberculose na  população indígena, 1997-1999. 

 

 
 

 

 

6b) Coeficientes de incidência de tuberculose na  população indígena, 2000-2002. 
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6c) Coeficientes de incidência de tuberculose na  população indígena, 2003-2006. 

 

 
 

 

 

6d) Coeficientes de incidência de tuberculose na  população indígena, 1997-2006. 
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7.5. Incidência de tuberculose na população indígena de Rondônia, segundo Terras 

Indígenas 

 

Sob outra perspectiva de análise espacial, no período de 1997 a 1999 foi possível notar 

que as TIs Karitiana, Igarapé Ribeirão, Igarapé Lage, Rio Negro Ocaia, Pacáas Novas, 

Sagarana e Sete de Setembro apresentaram incidências médias de TB superiores a 451 casos 

novos por 100.000 habitantes. As TIs Uru-Eu-Wau-Wau, Rio Branco, Igarapé Lourdes e 

Roosevelt apresentaram incidências na faixa de 121 a 450/100.000. Já a TI Rio Guaporé 

apresentou incidências entre 61 a 120/100.000 e as demais TIs apresentaram indicadores mais 

discretos com incidências girando em torno de 0 a 30/100.000 habitantes (Figura 7a). 

Entre o período de 2000 a 2002 as TIs Igarapé Lage e Pacáas Novas apresentaram 

melhorias nos indicadores e as incidências reduziram-se para faixa de 121 a 450/100.000. Na 

TI Sagarana a redução foi mais expressiva e as incidências caíram para a faixa de 0 a 

30/100.000. As TIs Uru-Eu-Wau-Wau e Roosevelt permaneceram com os coeficientes entre 

121 a 450/100.000 habitantes. As TIs Rio Branco e Igarapé Lourdes demonstraram piora em 

seus indicadores e as incidências passaram para faixa de 451/100.000 (Figura 7b). 

A análise do quadriênio correspondente ao período de 2003 a 2006 demonstrou que as 

TIs Karitiana, Igarapé Ribeirão, e Sete de Setembro permaneceram com as incidências 

superiores a 451/100.000 habitantes. Já as TIs Sagarana e Karipuna demonstraram piora nos 

indicadores, e foram incluídas na faixa de incidência superior a 451/100.000 habitantes. Na TI 

Rio Branco não foram notificados casos neste período. Nas TIs Roosevelt, Igarapé Lourdes e 

Tubarão Latundê observou-se redução nas incidências, passando para as faixas de 61 a 

120/100.000, 121 a 450/100.000 e 0 a 30/100.000 habitantes, respectivamente (Figura 7c).  

No que pese a grande flutuação observada nos indicadores ao longo do período em 

estudo, a análise do decênio de 1997 a 2006 revelou que as TIs Sete de Setembro, Karitiana e 

Igarapé Ribeirão apresentaram incidências médias de TB superiores a 451/100.000 habitantes 

nos três períodos considerados. As TIs Paccáas Novas, Rio Branco, Uru-Eu-Wau-Wau, Rio 

Negro Ocaia e Igarapé Lourdes apresentaram coeficientes médios na faixa de 121 a 

450/100.000 habitantes. As TIs Rio Guaporé, Tubarão Latundê e Roosevelt apresentaram 

coeficientes médios na faixa de 61 a 120/100.000 habitantes. Nas seis Terras Indígenas 

remanescentes não foram notificados casos de TB ao longo de todo o período analisado 

(Figura 7d).
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Figura 7: Coeficientes de incidência de tuberculose segundo Terras Indígenas do estado de Rondônia, nos 

anos de 1997 a 2006. 

 
7a) Coeficiente de incidência de tuberculose  nas  Terras Indígenas, 1997-1999. 

 

 
 
7b) Coeficientes de incidência de tuberculose  nas  Terras Indígenas, 2000-2002. 
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7c) Coeficientes de incidência de tuberculose nas  Terras Indígenas, 2003-2006. 

 

 
 

 

7d) Coeficientes de incidência  de tuberculose nas  Terras Indígenas, 1997-2006. 
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7.6. Incidência de tuberculose na população indígena e não-indígena de Rondônia: 

Sobreposição das Terras Indígenas aos municípios de residência  

 

Na perspectiva de um sistema de vigilância de base territorial, que incorporou na 

análise os polígonos referentes às Terras Indígenas, foi possível desnudar as áreas de maior 

risco para a tuberculose em Rondônia.  

Com o emprego da sobreposição dos coeficientes de incidência, segundo as TIs e os 

municípios, foi possível notar que as maiores incidências foram registradas nas regiões 

Centro-Oeste e Leste do estado, ao longo de todo o período analisado. 

A análise do período correspondente ao decênio de 1997 a 2006 revelou que os 

municípios de Guajará-Mirim e Porto Velho apresentaram incidências elevadas quando 

comparadas aos padrões verificados no estado e no país, na faixa de 61 a 120/100.000 

habitantes. No entanto, por meio da sobreposição dos dados, pode-se verificar que os 

indicadores das TIs Igarapé Lage e Sagarana situadas no município de Guajará-Mirim e as TIs 

Karitiana e Karipuna situadas no município de Porto Velho apresentaram incidências acima 

de 451/100.000. As TIs Pacáas Novas e Rio Negro Ocaia expressaram incidências na faixa de 

121 as 450/100.000, superiores às observadas em Guajará-Mirim (Figura 8d). 

O mesmo fenômeno percebido em Guajará-Mirim e Porto Velho pôde ser constatado 

também em Cacoal e Nova Mamoré. No entanto, ressalta-se que os gradientes de incidência 

observados entre municípios e TIs foram ainda mais contrastantes. Enquanto para população 

geral de Cacoal e Nova Mamoré as incidências médias situaram-se na faixa de 31 a 

60/100.000, nas TIs Sete de Setembro, Igarapé Ribeirão e Karipuna verificaram-se 

incidências acima de 451/100.000 (Figura 8d).  

Nos três períodos analisados pôde-se notar claramente que mesmo que o município 

tenha apresentado coeficientes de incidência elevados, as incidências notificadas nas TIs 

foram, de forma geral, mais elevadas que as observadas na população geral (Figuras 8a, 8b e 

8c).  
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Figura 8: Coeficientes de incidência de tuberculose nos municípios e Terras Indígenas do estado de 

Rondônia, nos anos de 1997 a 2006. 

 

 

8a) Coeficientes de incidência de tuberculose nos municípios e  Terras Indígenas, 1997-1999. 

 

 
 

 

8b) Coeficientes de incidência de tuberculose nos municípios e  Terras Indígenas, 2000-2002. 

 

 
 



 56 5

6

 

 
8c) Coeficientes de incidência de tuberculose nos municípios e  Terras Indígenas, 2003-2006. 

 

 
 

 

 

8d) Coeficientes de incidência nos municípios e  Terras Indígenas, 1997-2006. 
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CAPÍTULO 8 

 

DISCUSSÃO 

 

 Segundo Bierrenbach et al.
66

, o controle da TB depende fundamentalmente da: a) 

realização de maneira eficiente e rotineira das atividades de identificação precoce dos casos 

novos; b) rápida intervenção em grupos de maior risco; c) adesão adequada ao tratamento; e 

d) prevenção do óbito, especialmente nas áreas de maior transmissão da doença. Além disso, 

é indiscutível a relevância de uma vigilância epidemiológica efetiva para orientar decisões 

adequadas. 

 Ainda segundo Bierrenbach et al.
9
, no Brasil uma das fontes para o estudo da 

morbimortalidade por TB são os dados provenientes dos sistemas de informação em saúde, 

coordenados pelo Ministério da Saúde (MS). Nos últimos anos, o MS tem concentrado 

esforços para melhorar seus sistemas de informação, inclusive com a inclusão da variável 

raça/cor, o que em médio prazo poderá fornecer dados sobre a situação de saúde de diferentes 

grupos étnicos.  

 Apesar de algumas limitações, os dados de morbidade por TB confirmam que a 

cobertura e a qualidade dos dados do SINAN permitem a realização de análises 

epidemiológicas detalhadas, comparando regiões geográficas e diferentes grupos 

populacionais. Essas informações embasam a tomada de decisões gerenciais por parte do 

PNCT, em seus níveis nacional, estadual e municipal. 

 Nessa pesquisa, buscou-se conhecer a situação epidemiológica da TB no estado de 

Rondônia, mediante descrição de sua distribuição espacial na população, de acordo com 

municípios de residência constantes na ficha de notificação do SINAN, e Terras Indígenas 

classificadas como local de residência com auxílio do SIASI. É interressante salientar que a 

análise espacial em saúde, no contexto da vigilância de base territorial em Terras Indígenas, 

proporcionou desnudar as áreas com maior risco para transmissão da tuberculose. A aplicação 

do geoprocessamento com a sobreposição das Terras Indígenas aos municípios contribuiu 

para elucidar as diferenças observadas no perfil epidemiológico entre os distintos grupos 

étnicos.  

O número total de casos novos de TB notificados em residentes de Rondônia para o 

decênio de 1997 a 2006 foi de 5.283, sendo que destes 297 (5,6%) foram em indígenas. 
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Quando se analisa a média anual de notificações, tanto para a população geral do estado (528 

casos novos ao ano) como para a população indígena (30 casos novos ao ano), nota-se que as 

flutuações foram pequenas no período sob estudo, embora tenha se observado uma tendência 

à redução nas notificações ao longo do tempo. 

Todavia, quando se analisam os indicadores de TB no estado, nota-se que sua 

distribuição não foi uniforme, e os coeficientes de incidência variaram de forma expressiva 

entre municípios e Terras Indígenas. Em alguns casos como o observado em Cacoal, por 

exemplo, destaca-se que a incidência média de TB na população geral do município situou-se 

na faixa de 31 a 60 casos novos por 100.000 habitantes. No entanto, quando se analisou o 

indicador de incidência para a TI Sete de Setembro foi possível constatar média acima de 

451/100.000 para o mesmo período. Este fato chama atenção para uma exposição mais 

acentuada ao bacilo na TI Sete de Setembro em comparação a outras áreas daquela localidade, 

delineando desta forma uma área de risco sanitário para transmissão da TB. 

O fenômeno acima descrito pôde ser observado também em outras localidades, tais 

como nos municípios de Guajará-Mirim, Porto Velho e Nova Mamoré, onde houve acentuada 

discrepância entre os indicadores de incidência na população geral em comparação as 

encontradas nas Terras Indígenas. 

As nuances ora descritas devem provocar reflexões às autoridades sanitárias locais e à 

coordenação estadual de controle da tuberculose e hanseníase. Pois, na perspectiva tradicional 

de mapeamento dos casos de TB notificados no estado, teríamos apenas quatro municípios 

como prioritários às ações de controle da endemia: Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim e 

Porto Velho. Vale lembrar que em Ariquemes não existem TIs.  

Quando se utiliza o sistema de vigilância de base territorial em Terras indígenas, 

conforme proposto nesta investigação, demonstra-se claramente que as áreas de risco se 

ampliam e modificam sua configuração. O fato de os limites das Terras Indígenas não 

coincidirem com os limites territoriais do estado e dos municípios impõe novos desafios para 

o controle da TB em Rondônia. 

Não obstante, causa certa estranheza que alguns municípios e TIs não tenham 

notificado casos de TB em todo o período analisado. Nesse sentido, Braga
67

 ressalta que 

algumas hipóteses têm sido geradas a partir da avaliação do comportamento epidemiológico 

da TB. Se a TB é determinada por precárias condições socioeconômicas, espera-se que o 

baixo nível de vigilância dos serviços oferecidos a determinados grupos populacionais seja 

uma explicação plausível para a inexistência de casos notificados.  
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As evidências assinaladas neste estudo delineiam um cenário que claramente aponta os 

povos indígenas como grupo mais vulnerável ao adoecimento por TB em Rondônia. Estes 

achados indicam a necessidade das autoridades em saúde promoverem uma ampla avaliação 

sobre as estratégias atualmente empregadas no controle da TB entre os povos indígenas no 

Brasil. 
68

  

Nesse sentido, é imperioso que as Secretarias Municipais de Saúde, os Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas e a Coordenação Estadual de Controle da TB e Hanseníase em 

Rondônia, com o apoio do PNCT estabeleçam um diálogo profícuo para aperfeiçoar as 

estratégias de controle da TB oferecidas à população. 

 Finalmente, sugere-se que os métodos empregados neste estudo sejam replicados em 

outros estados, no sentido de contribuir para melhorar a compreensão sobre os mecanismos 

envolvidos na distribuição espacial da TB e adaptar as ações desenvolvidas pelo PNCT à 

realidade das sociedades indígenas brasileiras. 
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CAPÍTULO 9 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com base nos achados provenientes desta investigação pode-se concluir que os povos 

indígenas no estado de Rondônia carecem de maior atenção no que se refere ao adequado 

controle da TB.  

 O emprego do Sistema de Informação Geográfica permitiu identificar grupos 

populacionais prioritários, bem como delimitou o problema às Terras Indígenas. Este 

procedimento propiciou o conhecimento da heterogeneidade da distribuição da TB entre as 

populações de indígenas e não indígenas, e possibilitou demonstrar com clareza as áreas de 

maior risco sanitário para transmissão de TB no estado. 

A partir desses achados, sugere-se aos gestores da área da saúde que ao desenharem 

políticas e programas para o controle de doenças endêmicas, em especial a TB, contemplem a 

análise espacial em saúde e proponham a utilização de um sistema de vigilância de base 

territorial que incorpore no mapeamento dos agravos a sobreposição dos polígonos referentes 

as Terras Indígenas aos municípios. 

Considera-se também que a análise espacial em saúde constitui-se como uma 

ferramenta importante para a tomada de decisão, possibilitando a expressão da diversidade 

etnoepidemiológica que se oculta nas abordagens totalizantes dos sistemas convencionais de 

informação em saúde. 

O simples mapeamento dos coeficientes de incidência de TB em Rondônia permitiu 

refinar o foco de atenção para áreas prioritárias que carecem de intervenção. Enfim, se 

utilizado na rotina da vigilância epidemiológica este procedimento seria útil para delinear 

estratégias apropriadas para enfrentar o problema da TB e contribuir para que as medidas 

adotadas pelo PNCT fossem priorizadas nessas áreas, cooperando desta maneira para um 

cenário mais favorável ao controle da TB na região.  
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