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RESUMO: A fim de expandir o conhecimento sobre o panorama das doenças 

respiratórias aguas em comunidades indígenas do polo base Caraparú I pertencente 

ao Distrito Especial Sanitário Indígena Leste de Roraima, este estudo tem como 

objetivo analisar e relatar o comportamento das principais doenças respiratórias 

agudas referentes à incidência e controle desta moléstia. Baseado em dados da 

literatura foi realizada análise segundo faixa etária, sexo, estado de residência, 

forma clínica. No Brasil há cerca de 500.000 indígenas, representantes de 210 povos 

com elevadas taxas de adoecimento e morte pelas IRA. As IRA tem acometido 

crianças de qualquer idade, mas mais crianças pequena causando óbitos em crianças 

menores dum ano fato notável devido às condições de vida desta população.  Na 

atualidade, evidências indicam que os indígenas são o grupo mais vulnerável ao 

acometimento de doenças e requer maior atenção à saúde. Colaborar para 

melhorias nos programas de prevenção das IRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Palavras chaves: 

DSEI: Distrito Sanitário Especial Indígena 

IRA: Infecções Respiratória Aguda.  

EMSI: Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena. 

AIS: Agente Sanitário de Saúde Indígena      
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INTRODUÇÃO 

As infecções respiratórias agudas (IRA) são um dos principais problemas de saúde que 

afetam crianças menores de cinco anos de idade ao redor do mundo, com uma 

incidência similar entre os países. No entanto a incidências das formas graves, como as 

pneumonias clínicas (pneumonia e bronquiolite), internações e mortalidade, são 

heterogêneas, sendo muito mais importante nos países em desenvolvimento. Mais de 

150 milhões de casos novos dessas formas graves por ano, 95 % da incidência mundial 

em menores de cinco anos, ocorrem nesses países. Mesmo dentro dos países existem 

diferenças entre regiões, como é o caso do norte e nordeste no Brasil, e entre classes 

sociais, acometendo um maior número de crianças pouco favorecidas socialmente, 

incluindo minorias étnicas, como é o caso dos povos indígenas. Além da relação direta 

com a mortalidade, é alto o impacto das infecções respiratórias sobre o crescimento e 

desenvolvimento das crianças, com repercussões que podem persistir por toda a vida. 

O Brasil está entre os países com maior número anual de casos de pneumonia e 

bronquiolite em menores de cinco anos (1,8 milhão), sendo que as IRA são a causa de 

mais da metade das internações e são responsáveis por 10 a 15% dos óbitos, 80% dos 

quais por pneumonia. Em indígenas, no Sul e Sudeste do Brasil, as taxas de 

mortalidade em menores de cinco anos (54,8/1.000) e de mortalidade infantil 

(35,6/1.000) superam as taxas nacionais, com 85,7% dos óbitos infantis concentrados 

no período pós-natal. O risco de morte por IRA responde por mais da metade do risco 

de morte por todas as causas em indígenas menores de cinco anos (Cardoso, 

2010).(1;2) 

Entre as populações indígenas as IRA estão entre as doenças mais frequentes na 

população, principalmente nas crianças. É, junto com as doenças diarreicas, a principal 

causa de morte em crianças menores de dois anos de idade, não esquecendo que a 

desnutrição caminha de braços dados com pneumonia e a diarreia na gênese desses 

óbitos.( 1;2;3 ) 

As IRA correspondem a um conjunto de doenças infecciosas que atacam o sistema 

respiratório, são causadas principalmente por vírus respiratórios, como o vírus sincicial 

respiratório, ou bactérias, especialmente Streptococcus pneumoniae e Haemophilus 

influenzae. Quanto a sua localização, as IRA podem ser divididas em Infecções 

Respiratórias Agudas Altas também conhecidas com Infecções de Vias Aéreas 

Superiores – IVAS (nasofaringites, amigdalites, otites, sinusites e laringites) e Infecções 

Respiratórias Agudas Baixas (bronquiolites, pneumonias)(1 ) 

Mundialmente, há similaridade na incidência da IRA (morbidade) entre os países (ricos 

e pobres), com média variando de 4 a 7 episódios por ano por criança, podendo esta 

variar entre 6 e 9 episódios nas crianças menores de 1 ano (Graham, 1990). 

Entretanto, observam-se expressivas diferenças quanto à gravidade dos eventos, 



havendo uma concentração de casos de pneumonia e de óbitos (sobretudo por 

pneumonia) em países mais pobres e em desenvolvimento.(2;3;4;5 ) 

A IRA é a principal causa de mortalidade em crianças menores de cinco anos no 

mundo. A mortalidade devida às IRA é principalmente atribuível aos casos de 

pneumonia clínica (especialmente pneumonias e bronquiolites). A distribuição mundial 

da mortalidade por IRA se relaciona, naturalmente, com a incidência de pneumonia 

clínica ao redor do mundo e com o contingente de crianças. Estimativas de 

mortalidade calculadas para a década de 1980 atribuíam 2,6 milhões de óbitos em 

menores de um ano e 1,4 milhão de óbitos em crianças de um a quatro anos no 

mundo, anualmente às IRA, que ocorreriam de forma heterogênea entre países (Rudan 

et al., 2008). Estimativas relativas a períodos mais recentes apontam que 95% das 10 

milhões de mortes anuais em crianças menores de cinco anos ocorrem em países em 

desenvolvimento. A pneumonia se configura como causa atribuível a 19% a 21% 

desses óbitos (Chatkin e Machado, 2004), atingindo valores absolutos da ordem de 2 

milhões de óbitos anuais. A distribuição proporcional de óbitos por pneumonia e 

outras causas em crianças menores de cinco anos, segundo as regiões definidas pela 

Organização Mundial de Saúde( 1;4;6 ) 

 No Brasil, estes agravos têm sido os mais prevalentes entre crianças menores de cinco 

anos, sendo responsáveis por 30% a 50% das consultas ambulatoriais e por mais de um 

terço das internações hospitalares (Chatkin & Machado, 2004). Observou-se 

substancial redução das hospitalizações por pneumonia no período de 1998 a 2005 

entre menores de 14 anos, mas elas permaneceram fortemente concentradas entre 

crianças menores de cinco anos, correspondendo a 80% das hospitalizações em 

menores de 14 anos (Diretrizes brasileiras em pneumonia adquirida na comunidade, 

2007). Em 1981, o Ministério da Saúde já apontava que os grupos etários mais jovens, 

sobretudo os menores de cinco anos, mostravam-se mais vulneráveis a ocorrência de 

doenças respiratórias, sendo à época, a taxa de mortalidade específica por IRA no 

Brasil da ordem de 414 óbitos/100 mil menores de um ano e de 112,5 óbitos/100 mil 

menores 19 de 5 anos (Ministério da Saúde, 1994). Essas taxas eram superiores às 

observadas em outros países. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), o Brasil estaria posicionado em 85o lugar entre 192 países, ainda no ano 

2000, no que se refere ao nível de mortalidade de menores de cinco anos, muito 

embora a série histórica da TMI estimada para o país tenha demonstrado significativa 

queda, equivalente a 33,4%, ao longo dos últimos vinte anos, variando de 85,6 por mil 

nascidos vivos em 1980 para 28,6 por mil nascidos vivos em 2001 (Victora & César, 

2003). Em sua maioria, esses óbitos são atribuídos às infecções do trato respiratório 

inferior, principalmente pneumonias bacterianas (Ministério da Saúde, 1994).( 3;7 ) 

Diante desse contexto delineado por diversos autores das áreas das ciências sociais e 

da saúde, fica patente que até recentemente era bastante desfavorável a situação dos 

direitos das populações indígenas brasileiras frente à sociedade nacional. Contudo, 

foram grandes os avanços obtidos nos últimos anos na questão indígena, sobretudo no 

âmbito da saúde, uma das áreas consideradas primordiais para redução da pobreza e 



para se atingir a igualdade entre indivíduos e grupos populacionais. Partindo do 

extremo representado pela ausência quase absoluta de inserção sócio-política e de 

assistência, no começo do século XX, passando pelos programas específicos de 

proteção ao índio, sob tutela da FUNAI, pelas mudanças propostas na VIII Conferência 

Nacional de Saúde, pelo início da participação de indígenas e indigenistas em 

instâncias de controle social (Conferências Nacionais de Proteção à Saúde dos Povos 

Indígenas), pela divisão de responsabilidades entre instituições ligadas aos Ministérios 

da Justiça (FUNAI) e da Saúde (FUNASA), e finalmente pela 6 estruturação de um 

Subsistema de atenção à Saúde Indígena gerido pela FUNASA e articulado ao Sistema 

Único de Saúde (SUS), construiu-se paulatinamente uma teia de relações 

interinstitucionais e uma mobilização social em favor do resgate da identidade étnica e 

dos direitos dos povos indígenas. A partir da Constituição Federal de 1988, onde se 

definiu que saúde “é um direito de todos e dever do Estado”, estabeleceu-se os 

princípios do SUS e aprovou-se capítulo inovador, reconhecendo e garantindo 

proteção à organização social, costumes, crenças e tradições indígenas. Desta maneira, 

legitimou-se o direito dos povos indígenas à atenção à saúde de forma integral e 

diferenciada, contrapondo-se à tutela estabelecida pelo Estatuto do Índio. Em 1990, o 

SUS foi regulamentado através das Leis Orgânicas da Saúde (nº 8.080 e 8.142), mas 

somente em 1999 a Lei Arouca acrescentou dispositivos à Lei nº 8.080, instituindo o 

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, organizado sob a forma de 34 Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) articulados aos SUS (Fundação Nacional de Saúde, 

2002; Chaves et al., 2006 

Portanto, as IRA configuram-se como um problema de saúde pública de extrema 

relevância, sobretudo nos países em desenvolvimento, como o Brasil, e em grupos 

etários específicos, como nas crianças menores de cinco anos, assim como em grupos 

menos favorecidos socioeconomicamente. ( 5;7 ) 

As Doenças do Aparelho Respiratório (Grupo X –CID10) se constituíram na segunda 

principal causa de atendimento ambulatorial da população indígena brasileira, no ano 

de 2002, segundo consolidado dos 614.822 atendimentos realizados pelas Equipes de 

Saúde Indígena da FUNASA em todo o país (FUNASA, 2002). O número de 

atendimentos por doenças respiratórias corresponde a 29,8% dos atendimentos 

registrados no ano, sendo superado apenas pelo grupo das doenças infecciosas e 

parasitárias (DIP: 35,8%). (7 ) 

Em nossa região situada da Serra Raposa no município Uiramutá com uma população 

indígena em sua totalidade da etnia Macuxí com um clima frio úmido e com muita 

chuva durante o inverno também as doenças respiratórias são frequentes afetando 

muito as crianças. Sendo motivo de remoção e óbito. Só no ano passado duas crianças 

foram óbito por Pneumonia o que me motivo a fazer um projeto de investigação para 

ver as principais causas ou fatores de risco que favorecem a aparição e agravamento 

das doenças respiratórias.  

 



 

 

III. OBJETIVOS  

Geral: Analisar a magnitude das Infecções respiratórias agudas (IRA) na população indígena 

(Macuxí ) menores de 5 anos residente em 10 aldeias do polo base Caraparú I  do Distrito 

Especial Sanitário Indígena Leste de Roraima no Brasil.  

Especifico.  

1- Relacionar as IRA com as condições ambientais das vivendas e as comunidades. 

2- Relacionar o comportamento das principais infecções respiratórias  

3- Relacionar as complicações das IRA e o tempo de atendimento pelo equipe de saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 MÉTODOLOGIA 

 Desenho de estudo 

Realizou-se um estudo descritivo de corte longitudinal em crianças menores de 5 anos da etnia 

Macuxí das 10 aldeias do polo base Caraparú I Pertencente ao DSEI Leste de Roraima.      

 População e área de estudo 

Foram elegíveis para o estudo as crianças indígenas com idade inferior a 5 anos residentes em 

10 aldeias e acampamentos dispersos no território que se estende na Serra Raposa 

pertencente ao município de Uiramutá do Estado de Roraima.  

Se estudaram variáveis como: 

A ventilação: Considerando Habitações com mala ventilação aquelas não tenham janelas ou só 

possuem uma janela.  

Habitações ou quartos  superlotados aqueles onde durmam mais de cinco pessoas.   

 Coleta de Dados  

Por intermédio das visitas às aldeias para fazer o atendimento nas consultas, visitas domiciliais, 

realizou-se contato com as comunidades indígenas e com as Equipes Multidisciplinares de 

Saúde Indígena, a fim de se explicar os objetivos da pesquisa. Os enfermeiros das Equipes de 

Saúde foram convidados a participar do estudo, como entrevistadores de campo (Anexo 1). 

Os casos foram selecionados de forma prospectiva, a partir da data do início do estudo 

(Primeiro de Dezembro de 2016) 

A partir da seleção dos casos, os responsáveis pelas crianças eram contatados pelos 

entrevistadores visando obtenção de consentimento livre e esclarecido individual 

(responsável). Nesse momento, um questionário padronizado previamente elaborado era 

aplicado a um dos responsáveis legais das crianças (preferencialmente a mãe, em seguida o pai 

ou outro responsável legal). Todas as entrevistas deveriam ser realizadas nas consultas ou em 

visitas domiciliais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Quadro #1  
Relação de pacientes. Idade- Sexo  

Idade 

Sexo 

Total Masculino Feminino 

# % # % 

<1 ano 
     1-2 anos 
     3-5 anos 
     Total 
      

 

 

Quadro # 2 
Habitações Comuns Superlotadas 

   Idade Sim 
 

Não 
 

Total 

 
# % # % 

 < 1 ano 
     1-2 anos 
     3-5 anos 
     Total 
      

 

 

Quadro # 3 

Habitações Comuns com pouca ventilação 
 

Idade 
Sim 

 
Não 

 
Total 

# % # % 
 < 1 ano 

     1-2 anos 
     3-5 anos 
     Total 
      



 

 
 
 

Quadro # 4 
 Relação das IRA por Idade 

Doenças 
< 1 Ano 1-2 Anos 3-5 Anos Total 

# % # % # % 

 Nasofaringite Ag 
       Otite Meia Aguda 
       Amigdalite Aguda 
       Sinusite Aguda 
       Pneumonia  
       Bronquiolite 
        

 

 

 

Quadro # 5 

 Tempo de Avaliação pela Equipe de Saúde 

Idade 
Mais de 3 dias Menos de 3 dias Total 

# % # % 

 < 1 Ano 
     1-2 Ano 
     3-5 Ano 
     Total 
     

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultados Esperados.  

Dentro dos resultados eu espero encontrar o grupo de idade das crianças menores de 

5 cinco anos a sofrer mais comumente o com maior severidade as doenças 

respiratórias agudas.  Assim como determinar como tem influências os fatores 

ambientais tais como a mal ventilação e os quartos superlotados nas comunidades 

indígenas. 

Também como afeita sua cultura em priorizar sua medicina tradicional ( priorizar 

avaliação do Pagé ) mais que nossa avaliação porque esta demora na avaliação pelo 

equipe de saúde foi o que condiciono o agravamento e óbito por Pneumonia de duas 

criança no ano passado. 

Fazer mais consciente ainda o papel preventivo da Equipe Multidisciplinar de Saúde 

indígena fazendo mais ênfases no papel dos Agentes Indígena de Saúde dentro das 

comunidades assim como o adestramento no reconhecimento dos principais sintomas 

de alarmas das doenças respiratórias agudas y outras doenças comuns que afetam as 

populações indígenas mais comumente as crianças menores de cinco anos.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Considerações Finais. 

1- As infecções respiratórias são ainda um problema de saúde na população 

infantil indígena afetando quase o 100 % das crianças menores de cinco anos 

de duas a quatro vezes ao ano. E sendo a principal causa de morbi- mortalidade 

neste grupo etário. 

2- As condições socioeconômicas baixa e os fatores ambientais ligado à pobreza 

como o hacinamento mal ventilação tem estreita com IRA e suas complicações  

3- A Pneumonia não foi não muito frequente em nosso estudo mas quando 

aparece foi causa do 50 % de óbitos em crianças menores de 1 ano. 

4- O tempo de avaliação das crianças pela equipe de saúde determino na aparição 

das complicações das IRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recomendações.  

 

1- Implementar cursos ou atividades de capacitação aos AIS e as lideranças 

indígenas em relação aos sintomas de alarmas das doenças agudas. Assim 

como incrementar as palestras, conversas com a população. 

2- Melhor as condições higiênicas pessoal como tapar a boca ao tossir, o 

hacinamento e estruturais das vivendas em relação à ventilação.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFIA 

 

1- Alvim CG. Saúde da criança e do adolescente: doenças respiratórias / Cristina Gonçalves 

Alvim e Laura Maria de Lima Belizário Facury Lasmar - Belo Horizonte: Coopmed; Nescon 

UFMG, 2009. 

2-Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Coordenação Materno-infantil. 

Assistência e Controle das Infecções Respiratórias Agudas, Ministério da Saúde, Secretaria de 

Assistência à Saúde, 

3-Coordenação Materno-infantil, Brasília: Ministério da Saúde, 1994. 

4-Brasil, Ministério da Saúde. Secretaria de atenção à Saúde. Departamento de Ações 

Programáticas e Estratégicas. Manual AIDIPI criança / Ministério da Saúde, Secretaria de 

atenção à Saúde. Departamento de Ações 

5-Programáticas e Estratégicas, Organização Pan-Americana de Saúde – Brasília: Ministério da 

Saúde, 2014. 

6-Cardoso AM. A persistência das infecções respiratórias agudas como problema de Saúde 

Pública, Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 26(7):1270-1271, jul, 2010. 

7-Diretrizes brasileiras em pneumonia adquirida na comunidade em pediatria 2007. J Bras 

Pneumol,2007;33(Supl 1):S 31-S 50. 

8-Minas Gerais. Secretaria de Estado da Saúde. Atenção à Saúde da Criança. Maria Regina 

Viana et al. Belo Horizonte: SAS/DNAS, 2004. 

9-Nascimento-Carvalho CM, Souza-Marques H, Recomendação da Sociedade Brasileira de 

Pediatria para antibioticoterapia em crianças e adolescentes com pneumonia comunitária, Rev 

Panam Salud Publica,2004;15(6):380–87. 

10-Nascimento-Carvalho CM. Antibioticoterapia ambulatorial como fator de indução da 

resistência bacteriana: uma abordagem racional para as infecções de vias aéreas. J Pediatr, Rio 

de Janeiro, 2006; 82(5 Suppl): 146-52, 

11-Pitrez PMC.; Pitrez JLB. Infecções agudas das vias aéreas superiores – diagnóstico e 

tratamento ambulatorial.J Pediatr, Rio de Janeiro, 2003; 79 (7): 77-86. 

12-Portela MFP.; Sant’anna CC.; Campos Júnior D. Pneumonia em crianças e adolescentes 

indígenas internados em Brasília-DF. Brasil: estudo de casos Pulmão RJ 2005;14(4):283-288. 

13-São Paulo, Secretaria Municipal de Saúde. Caderno Temático da Criança. São Paulo, 2003. 

14-Sih TM.; Bricks LF. Otimizando o diagnóstico para o tratamento adequado das principais 

infecções agudas em otorrinopediatria: tonsilite, sinusite e otite média, Revista Brasileira de 

Otorrinolaringologia, 74 (5) Setembro/Outubro 2008. 


