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RESUMO: Este estudo consiste na caracterização epidemiológica da 

malária em populações indígenas incluídas no DSEI (Distrito 

Sanitário Especial Indígena) de Porto Velho e Vilhena, nos anos de 

2001 e 2002. Neste biênio foram notificados 845 casos de malaria, 

sendo 794 (94,0%) registrados no DSEI de Porto Velho. Dos nove 

Pólos-Base considerados, três apresentaram IPAs elevados a saber, 

os Pólos de Guajará-Mirim, Humaitá e Porto Velho, com IPAs de 

98,9, 67,3 e 82,8/1000 habitantes respectivamente. Dentre o total de 

casos registrados, 683 (80,8%) foram atribuídos à espécie 

Plasmodium vívax, 154 (18,2%) ao P. falciparum e 8 (1,0%) para 

infecção mista. Não houve diferença acentuada na distribuição dos 

casos de malária entre os sexos. O grupo etário que concentrou a 

maioria dos casos foi o de 5 a 14 (39,6%) anos, seguido pelo de 15 a 

49 (37,5%). Estes resultados indicam que os indígenas em Rondônia 

encontram-se sob elevado risco de contrair malária, reforçando a 

necessidade de que medidas de controle específicas sejam 

desenvolvidas e implementadas em áreas indígenas.  
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SUMMARY: This study relates to the epidemiological 

characterization of malaria in enclosed indigenous populations in the 

DSEI (Special Sanitary Indigenous District) of Porto Velho and 

Vilhena between 2001 e 2002. During this period 845 cases of 

malaria were reported, 794 (94,0%) of wich were in the DSEI of 

Porto Velho. Of nine most important Pólos-Base, three presented 

high IPAs of 98,9, 67,3 and 82,8 per 1000 inhabitants respectively. 

Of the total registred cases, 683 (80,8%) were attributed to the 
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species Plasmodium vívax, 154 (18,2%) to P. falciparum and 8 

(1,0%) to cross infection. There was no variation in the distribution 

of cases of malaria between males and females though there were a 

higher number of cases in the 5-14 (39,6%) age group followed by 

37,5% for the 15-49 age group. These results indicate that the 

indigenous population of Rondônia runs a high risk of contracting 

malaria thus reinforcing the necessity development and 

implementation of control measures in indigenous areas. 

 

KEY WORDS: Malaria; Indigenous health; Epidemiology. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente a quase totalidade dos casos de malária 

notificados no Brasil ocorre nos estados que constituem a Amazônia 

Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Maranhão, Mato Grosso, 

Rondônia, Roraima e Tocantins). Segundo dados da Fundação 

Nacional de Saúde (FUNASA), em 2001 foram registrados 368.870 

casos de malária no país, sendo que 368.046 (99,8%) foram 

verificados nesta região. Neste mesmo ano, Rondônia registrou 

44.004 casos correspondendo a 12% do total de casos para esta 

mesma área.  

O elevado número de casos verificados na região amazônica 

deve-se, principalmente, a movimentos populacionais internos, 

intervenções ambientais ocasionadas por projetos agropecuários, 

atividade garimpeira residual, distribuição de terra pelo INCRA 

resultando em assentamentos, malária periurbana e em zonas 

ribeirinhas nas quais concentra-se um contingente populacional 

considerável de indígenas. 

É também na região amazônica que se concentra a maior 

parte dos 300 mil índios existentes no Brasil (cerca de 60% do total) 

e nesta região a malária não só foi, como ainda é uma das mais 

importantes causas de morbi-mortalidade entre estes povos 

(IANELLI, 2000). 

Em decorrência da combinação de determinantes biológicos 

(imunidade de grupo), culturais (tipo de habitação, relações com a 

sociedade nacional), sociopolíticos (acesso aos serviços de saúde), e 

geográficos (localização em áreas de difícil acesso e favoráveis à 



 

transmissão), a malária em áreas indígenas apresenta comportamento 

epidemiológico diferenciado (IANELLI, 2000). 

Em áreas indígenas da Amazônia a malária é classificada 

como sendo de incidência variável, ao passo que o restante deste 

território é classificado em áreas de: altíssima incidência, alta 

incidência, incidência epidêmica, baixa incidência, muito baixa 

incidência e áreas livres de malária, denotando o pouco 

conhecimento acerca da doença em terras indígenas (IANELLI, 

2000). 

Estatísticas geradas na Casa do Índio (CASAI) de Guajará-

Mirim em Rondônia, revelam que durante a metade da década de 90 

cerca de 40% dos atendimentos foram ocasionados pela malária e 

12% das internações na CASAI de Porto Velho foram devido a esta 

endemia (ESCOBAR & COIMBRA JR., 1998). Entretanto, é 

possível que esses números representem valores inferiores aos reais, 

uma vez que o atendimento assistemático realizado nessas áreas 

favorece a subnotificação. 

Apesar dos estudos epidemiológicos realizados em 

Rondônia, poucas avaliações têm sido feitas acerca da malária em 

populações indígenas. Este trabalho busca iniciar estudos que 

caracterizem esta doença nas populações indígenas da área de 

abrangência do Distrito Sanitário Especial Indígena de Porto Velho e 

Vilhena. 

 

POPULAÇÃO E MÉTODOS 

 

População estudada 

 

Do ponto de vista étnico a população indígena do Estado de 

Rondônia apresenta-se bem heterogênea, com cerca de 30 diferentes 

etnias (Aikaná, Amondáwa, Arára, Arikapú, Aruá, Gavião, Jabuti, 

Juma, Kanoê, Karipúna, Karitiána, Kasupá, Kwasá, Latundê, 

Makuráp, Pakaanóva, Parintintín, Suruí, Tuparí, Urueuwauwáu, 

Warí, Zoró, entre outras). 

A população indígena vivendo em área de reserva é estimada 

em cerca de 7.000 indivíduos, o que corresponde a 0,5% da 

população geral do Estado. As cerca de 100 aldeias estão distribuídas 

em 17 dos 52 municípios do Estado. Fazem parte também da área de 



 

abrangência dos dois Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) 

sediados no Estado de Rondônia cerca de 1.400 indivíduos vivendo 

em 13 aldeias no Amazonas e 3700 distribuídos em 80 aldeias no 

Mato Grosso (FUNASA 2002). 

O DSEI de Porto velho é composto pelos Pólos-Base de Alta 

Floresta D’ Oeste, Guajará-Mirim, Humaitá (sediado no Amazonas), 

Ji-Paraná e Porto Velho. O DSEI de Vilhena é formado pelos Pólos-

Base de Aripuanã, Juína, (estes dois sediados no Mato Grosso) 

Cacoal e Vilhena.  

Cada Pólo-Base cobre um conjunto de aldeias e funciona 

como uma unidade de referência para os agentes de saúde atuantes 

nessas aldeias. Sua localização pode variar de acordo com a 

realidade de cada local, podendo localizar-se em uma comunidade 

indígena ou num município de referência, neste caso correspondendo 

a uma unidade básica de saúde do município (FUNASA, 2002). 

Existem ainda postos de saúde nas aldeias nos quais atuam 

os Agentes Indígenas de Saúde (AIS) e Casas de Saúde do Índio 

(CASAI). Estas facilitam o acesso da população ao atendimento 

secundário e/ou terciário e servem de apoio entre a aldeia e a rede 

serviços do SUS. 

 

Métodos utilizados 

 

Os dados utilizados nesta pesquisa foram obtidos junto ao 

DSEI de Porto Velho. Neste trabalho foi feita uma descrição da 

situação epidemiológica da malária em áreas indígenas pertencentes 

ao DSEI de Porto Velho e Vilhena, nos anos de 2001 e 2002. A 

caracterização desta endemia foi conduzida considerando as 

seguintes variáveis: DSEI, Pólo-Base, espécie de plasmódio, sexo e 

faixa etária. 

Para o cálculo do Índice Parasitário Anual (IPA) para os 

Pólos-Base foi utilizada a mesma população para os anos de 2001 e 

2002, pois o Sistema de Informações de Saúde Indígena (SIASI) não 

dispõe destas informações. 

 

 

 

 



 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No biênio 2001-2002, foram notificados 845 casos de 

malária para as áreas indígenas pertencentes aos DSEI de Porto 

Velho e Vilhena. Deste total, 794 (94,0%) foram registrados para o 

DSEI de Porto Velho. No ano de 2002 houve redução no número de 

casos para ambos os distritos analisados (Tabela 1).  

 
TABELA 1: Casos de malária registrados em áreas indígenas do DSEI de 

Porto Velho e Vilhena nos anos de 2001 e 2002, Rondônia. 

DSEI 
2001 2002 2001-2002 

n % n % n % 

Porto Velho 446 92,7 348 95,6 794 94,0 

Vilhena 35 7,3 16 4,4 51 6,0 

TOTAL 481 100,0 364 100,0 845 100,0 
Fonte: Fundação Nacional de Saúde: Divisão de Vigilância Epidemiológica 

e Ambiental em saúde (DIVEP), 2001/2002. 

 

Ao considerar a distribuição da malária conforme risco 

observou-se que, no período, dos nove Pólos-Base analisados, três 

apresentaram IPAs elevados: 98,9, 67,3 e 82,8 por mil habitantes 

para os Pólos de Guajará-Mirim, Humaitá e Porto Velho, 

respectivamente, evidenciando a necessidade de uma maior atenção a 

essas áreas. Curiosamente no ano de 2001 o Pólo-Base de Vilhena 

apresentou risco zero, o que mais parece estar associado à falta de 

notificação do que propriamente à inexistência de casos.  

Foi também visualizado que a distribuição dos casos de 

malaria nestas áreas não se dá de forma homogênea, pois, como pode 

ser visto na Tabela 2, a incidência de malária entre os Pólos-Base 

varia de forma expressiva o que indica que estes povos estão 

expostos a diferentes fatores ambientais de importância na 

transmissão da malária. 

Infecções assintomáticas, áreas de difícil deslocamento dos 

indígenas suspeitos para a realização do diagnóstico precoce e a 

baixa aderência à terapêutica são fatores que podem também estar 

contribuindo para a transmissão do parasita em determinadas áreas.  



 

Tabela 2: Casos de malária registrados em áreas indígenas dos Pólos-Base 

do DSEI de Porto Velho e Vilhena nos anos de 2001 e 2002, segundo IPA, 

Rondônia. 

PÓLO-BASE 
IPA 

2001 2002 2001-2002 

Alta Floresta D` Oeste 29,6 

124,5 

31,0 

10,2 

65,6 

3,3 

10,8 

14,2 

0,0 

31,7 

73,4 

103,6 

2,4 

100,0 

36,8 

1,9 

0,8 

0,7 

30,7 

98,9 

67,3 

6,3 

82,8 

20,1 

6,4 

7,5 

0,3 

Guajará-Mirim 

Humaitá 

Ji-Paraná 

Porto Velho 

Aripuanã 

Cacoal 

Juína 

Vilhena 

TOTAL 46,2 35,0 40,6 

Fonte: Fundação Nacional de Saúde: Divisão de Vigilância Epidemiológica 

e Ambiental em saúde (DIVEP), 2001/2002. 

 

Entre o total de casos positivos registrados para o período em 

questão, 683 (80,8%) foram atribuídos à espécie P. vívax, 154 

(18,2%) ao P. falciparum e 8 casos (1,0%) foram positivos para 

infecção mista (P. vívax + P. falciparum), conforme tabela 3. A 

predominância do P. vívax foi constatada nos dois anos analisados. 

 
TABELA 3: Casos de malária registrados em áreas indígenas, segundo 

espécie de plasmódio nos anos de 2001 e 2002, Rondônia. 

ESPÉCIE DE PLASMÓDIO 
2001 2002 2001-2002 

n % n % n % 

P. vívax 385 80,0 298 81,9 683 80,8 

P. falciparum 93 19,3 61 16,8 154 18,2 

P. falciparum + P. vívax 3 0,7 5 1,3 8 1,0 

TOTAL 481 100,0 364 100,0 845 100,0 
Fonte: Fundação Nacional de Saúde: Divisão de Vigilância Epidemiológica 

e Ambiental em saúde (DIVEP), 2001/2002. 

 



 

Para o biênio em estudo, verificou-se que não houve 

diferença acentuada na distribuição dos casos de malária entre os 

sexos, onde o percentual encontrado para o sexo masculino foi de 

53,3% e 46,7% para o feminino, como pode ser visto na tabela 4. A 

ocorrência quase que eqüitativa do número de casos entre homens e 

mulheres deve estar relacionados ao tipo de trabalho exercido por 

estes, com as mulheres atuando na coleta de alimento e plantio de 

subsistência e os homens principalmente na caça e pesca, estando 

ambos em exposição semelhante ao risco de contrair a doença. Além 

do que o mosquito anofelino vetor da malária é abundantemente 

encontrado às margens dos rios, açudes e igarapés, principalmente ao 

amanhecer e ao pôr do sol (SÁ, 2003). Portanto, diariamente, 

adultos, mulheres e crianças indígenas expõem-se ao ataque dos 

anofelinos, pois no período em que a densidade anofélica encontra-se 

elevada, os indivíduos vão banhar-se, pescar, coletar água para uso 

doméstico, etc (OLIVEIRA, 1989). 

 
TABELA 4: Casos de malária registrados em áreas indígenas, segundo sexo 

nos anos de 2001 e 2002, Rondônia. 

SEXO 
2001 2002 2001-2002 

N % n % n % 

Masculino 254 52,8 196 53,8 450 53,3 

Feminino 227 47,2 168 46,2 395 46,7 

TOTAL 481 100,0 364 100,0 845 100,0 
Fonte: Fundação Nacional de Saúde: Divisão de Vigilância Epidemiológica 

e Ambiental em saúde (DIVEP), 2001/2002. 

 

De forma semelhante, a ocorrência de malária entre os 

grupos etários de 5 a 14 e 15 a 49 não evidenciaram diferença 

significativa no período considerado. O percentual revelado para 

estas faixas etárias foi de (39,4%) e (37,1%) respectivamente (Tabela 

5). Entretanto, fica difícil mensurar o risco a que estas populações 

estão expostas ao considerar variáveis como sexo e faixa etária, pois 

não foi possível a obtenção de dados demográficos estratificados 

para estas variáveis, pois estes ainda não estão disponíveis. 

 

 



 

TABELA 5: Casos de malária registrados em áreas indígenas, 

segundo faixa etária nos anos de 2001 e 2002, Rondônia. 

FAIXA ETÁRIA 
2001 2002 2001-2002 

n % n % n % 

<1 6 1,2 5 1,3 11 1,4 

1 a 4 90 18,7 59 16,2 149 17,6 

5 a 14 200 41,6 135 37,1 335 39,6 

15 a 49 165 34,3 152 41,8 317 37,5 

50 + 20 4,2 13 3,6 33 3,9 

TOTAL 481 100,0 364 100,0 845 100,0 
Fonte: Fundação Nacional de Saúde: Divisão de Vigilância Epidemiológica 

e Ambiental em saúde (DIVEP), 2001/2002. 

 

CONCLUSÕES 

 

Os resultados demonstram que a população indígena da área 

de abrangência do DSEI de Porto Velho encontra-se sob elevado 

risco de contrair malária, e que esta exposição não se dá de forma 

homogênea, pois há áreas onde o risco é maior do que em outras. 

Pôde-se também constatar que o principal agente causal da 

malária nas áreas indígenas consideradas foi o Plasmodium vívax, e 

que aparentemente homens e mulheres encontram-se sob risco 

semelhante de contrair malária. Além disto, a distribuição 

predominante dos casos nas faixas etárias de 5 a 14 e 15 a 49 anos 

apontam para uma possível relação entre ambiente e risco de se 

contrair malária.  

Estes resultados contribuem para o conhecimento da malária 

nestas populações, contudo revelam a superficialidade dos dados 

existentes, pois não levam em consideração variáveis importantes 

como a distribuição dos casos de malária por aldeias e etnias, o que 

contribuiria para a compreensão da complexidade indígena, 

revelando, portanto, a necessidade de registros mais detalhados, para 

que análises mais acuradas possam ser realizadas.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ESCOBAR, A. L. Epidemiologia da tuberculose na população 

indígena Pakaánova (Wari’). Rio de Janeiro, 2001. 147p. Tese 



 

(Doutorado em Saúde Pública). Escola Nacional de Saúde 

Pública/Fundação Oswaldo Cruz, ENSP/FIOCRUZ. 

ESCOBAR, A. L., COIMBRA Jr., C.E.A. Considerações sobre as 

Condições de Saúde das Populações das Áreas Indígenas Pakaánova 

(Wari) e do Posto Indígena Guaporé, Rondônia. Documento de 

Trabalho Nº 1, Porto Velho: Centro de Estudos em Saúde do Índio de 

Rondônia, Universidade Federal de Rondônia/Rio de Janeiro: 

Departamento de Endemias Samuel Pessoa, Escola Nacional de 

Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz, 1998.  

IANELLI, R. V. Epidemiologia da Malária em Populações Indígenas 

da Amazônia. In: BARATA, R. B, BRICEÑO-LEON, R. (Orgs.). 

Doenças Endêmicas: abordagens sociais, culturais e 

comportamentais. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2000. Cap. 20, p. 355-

374. 

FUNASA (Fundação Nacional de Saúde). Boletim eletrônico 

epidemiológico: rubéola e síndrome da rubéola congênita em Rio 

Branco, Acre, 2000. Ano 02, Nº 02, 10 de abril de 2002, p. 1-14. 

FUNASA (Fundação Nacional de Saúde). Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas. http://www.funasa.gov.br/ind/ind01.htm. 

Acesso em: 9 de nov. 2002. 

MOURA, R. C. S. Expectativa de vida dos povos indígenas 

brasileiros. Anais do XXXII Congresso da Sociedade Brasileira de 

Medicina Tropical, 1996. apud IANELLI, R. V. Epidemiologia da 

malária em populações indígenas da Amazônia. In: BARATA. R.B., 

BRICENÕ-LEÓN, R. (Org.). Doenças endêmicas: abordagens 

sociais, culturais e comportamentais. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 

2000. Cap. 20, p. 355-374. 

OLIVEIRA, R. L. Some observations on the mosquitoes of indian 

settlements in Xingu national park, Mato Grosso state, Brazil, with 

emphasis on malaria vectors. Revista. Brasileira de Biologia, Rio de 

Janeiro, 49(2):393-397, 1989.  

SÁ, D. R. Malária em terras indígenas habitadas pelos Wari`, no 

estado de Rondônia, Brasil: estudo epidemiológico e entomológico. 

2003. Dissertação. Escola Nacional de Saúde Pública, ENSP. 



 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS POPULAÇÕES 

INDÍGENAS NO ESTADO DE RONDÔNIA: 

MORBIDADE, PRÉ-NATAL E PARTO EM MULHERES 

INDÍGENAS ATENDIDAS NA CASAI/ PORTO VELHO. 

 
Jesem Douglas Yamall Orellana
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RESUMO: Este trabalho busca contribuir para o conhecimento do 

perfil epidemiológico, do pré-natal e do parto na mulher indígena em 

idade reprodutiva, atendida na Casa de Saúde do Índio (CASAI) de 

Porto Velho. Foram investigados 1291 registros de morbidade a 

partir dos registros existentes, entre 1998 e 2001, classificando-os 

conforme a CID-10. Realizaram-se entrevistas com profissionais que 

trabalham com o pré-natal e parto. Os motivos de atendimento mais 

freqüentes foram: doenças infecciosas e parasitárias (Cap. I), com 

31,7%; sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de 

laboratoriais não classificados em outra parte (Cap. XVII), com 

22,1%; doenças do aparelho geniturinário (Cap. XIV), com 11,1%; 

fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os 

serviços de saúde (XXI), com 10,8%; doenças do aparelho 

respiratório (Cap. X), com 10,8%. A assistência ao pré-natal e parto 

tem se restringido ao atendimento da demanda espontânea. A 

prioridade no atendimento é a resolução de eventuais queixas 

apresentadas. Chama-se atenção para o desenvolvimento de estudos 

mais aprofundados sobre a saúde das indígenas em idade 

reprodutiva. 
 

PALAVRAS CHAVE: Epidemiologia; Saúde 

Reprodutiva; Saúde Indígena. 
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SUMMARY: This work searchs to contribute for the knowledge of 

the profile epidemiologist, the prenatal one and the childbirth in the 

aboriginal woman in reproductive age, taken care of in the Nursing 

home of the Indian (CASAI) of Porto Velho. 1291 registers of 

morbidade from the existing registers had been investigated, between 

1998 and 2001, classifying them as the Cid-10. Interviews with 

professionals who work with the prenatal one and childbirth had 

been become fullfilled. The more frequent reasons of attendance had 

been: infectious and parasitic illnesses (CAP I), with 31,7%; 

symptoms, signals and abnormal findings of clinical examinations 

and laboratoriais not classified in another part (CAP XVII), with 

22,1%; illnesses of the geniturinário device (CAP XIV), with 11,1%; 

factors that influence the state of health and the contact with the 

health services (XXI), with 10,8%; illnesses of the respiratory device 

(CAP X), with 10,8%. The assistance to prenatal and the childbirth if 

have restricted to the attendance of the spontaneous demand. The 

priority in the attendance is the resolution of eventual presented 

complaints. Attention for the development is called deepened studies 

more on the health of the aboriginals in reproductive age. 

 

WORDS KEY: Epidemiology; Reproductive health; Aboriginal 

health. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Estimativas indicam que na época da chegada dos europeus 

ao Brasil havia mais de 1.000 povos autóctones, somando entre 2 a 4 

milhões de pessoas. Hoje, são cerca de 218 povos, que falam mais de 

180 línguas diferentes e totalizam aproximadamente 350 mil 

indivíduos. A maior parte desses povos distribui-se por milhares de 

aldeias, situadas no interior de 589 Terras Indígenas, de norte a sul 

do território nacional (Ricardo, 2001). 

O processo de colonização das terras brasileiras e a 

dominação da maior parte dos povos indígenas, redundaram no 

desmantelamento da sua estrutura social, cultural e demográfica. 

Quanto ao perfil de saúde desses povos, os reflexos da investida 

colonizadora se fizeram sentir de imediato. Por exemplo, o 



 

aparecimento de grandes epidemias de doenças infecciosas e 

parasitárias que em muito contribuíram para a acelerada redução 

populacional desses povos (Coimbra Jr. et alii., 2000). 

Tradicionalmente, poucos países se interessam na 

coleta e análise de informações rotineiras referentes a 

estatísticas vitais ou dos serviços de saúde por grupo étnico. 

Apesar disto, sabe-se que há sérias desigualdades no que se 

refere à saúde e à assistência de saúde prestada as populações 

indígenas das Américas (OPS, 1997). 

Muito pouco se conhece sobre o perfil mórbido dos 

povos indígenas que habitam o Estado de Rondônia. Estudos 

mais aprofundados e específicos sobre a epidemiologia de 

algumas doenças vêm apontando para perfis de saúde locais 

preocupantes. Por exemplo, o posto ocupado pelas doenças 

infecto-contagiosas como tuberculose, doenças infecto-

parasitárias e mais recentemente as doenças sexualmente 

transmissíveis, preocupam e afligem esses povos (Escobar et 

alii., 2001; Haverroth et alii., 2003; Fontbonne alii., 2001). 
Se há carência de informações sobre o perfil epidemiológico 

dos povos indígenas em geral, esta é maior ao procurar identificar 

questões atinentes a saúde da mulher indígena em idade reprodutiva, 

em especial no Estado de Rondônia. 

Em inquérito realizado entre 90 mulheres Suruí em idade 

reprodutiva residentes no Estado de Rondônia, detectou-se que 42% 

delas apresentaram leucorréia, 56% com ectopias cervicais, 12% com 

cicatriz cervical, 7% com cancro luético e 7% com dispareunia. Já no 

exame citopatológico, os exames mostraram infecções mistas por 

Trichomonas, Candida/Gardnerella em aproximadamente 10% das 

mulheres. 

Ishak & Ishak (2001), em estudo soroepidemiológico 

realizado junto a comunidades indígenas residentes em nove Estados 

da Amazônia, inclusive no Estado de Rondônia, estudando os 

Karitána, Suruí e Cinta Larga, detectou uma alta taxa de transmissão 

por Chlamídea, situação preocupante, uma vez que seus hábitos 

culturais favorecem a disseminação de patógenos usualmente 

transmitidos pela via sexual. Portanto, a disseminação das infecções 



 

sexualmente transmissíveis nessas comunidades é vista como uma 

séria ameaça à sua perpetuação em função do risco de infertilidade 

que estas acarretam. 

No tocante a informações relativas ao pré-natal e parto nas 

mulheres indígenas de Rondônia, inexistem estudos que abordem 

especificamente essa temática. 

Em face às considerações acima, esta pesquisa teve 

como objetivo caracterizar o perfil de morbidade, o pré-natal e 

a situação de atenção ao parto das mulheres indígenas em idade 

reprodutiva que buscaram atendimento através da CASAI de 

Porto Velho
*
. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Foram identificados 5297 casos de atendimentos a partir do 

Relatório Geral de Enfermagem e das Fichas de Consulta Médica da 

CASAI de Porto Velho relativos ao quadriênio de 1998-2001.  

Grande parte das informações sobre morbidade foi gerada na 

própria CASAI. Os demais dados foram fruto de registros dos 

encaminhamentos realizados pelas enfermeiras à rede assistencial do 

SUS. 

A CASAI de Porto Velho é referência para as populações 

indígenas oriundas dos DSEI’s de Porto Velho, Vilhena e em 

algumas ocasiões, para os DSEI’s do Alto e Médio Rio Purus que 

abrangem parte do Estado do Amazonas e Acre, mais 

especificamente as regiões fronteiriças do Estado de Rondônia. Estes 

buscam por serviços de saúde de média e alta complexidade. No 

entanto, a maioria dos grupos étnicos estudados é oriunda de aldeias 

pertencentes ao Pólo-Base de Porto Velho e Humaitá.  

                                                 
*
 As Casas de Saúde do Índio (CASAI´s), configuram como unidades de 

referência, servindo de apoio entre a aldeia e a rede de serviços do SUS. Por 

norma devem executar ações de apoio, como: alojamento; transporte; 

alimentação; e encaminhamentos durante o período que o indígena transita 

no sistema de referência e contra-referência do SUS. 

 



 

Os registros foram armazenados em fichas cadastrais, 

transferidos para banco de dados estruturados em Excel, os quais 

foram complementados com informações demográficas disponíveis 

no SIASI para se obter dados relativos a sexo e idade. 

Posteriormente, foram selecionados os registros relativos às mulheres 

em idade reprodutiva, aqui consideradas dos 12 aos 49 anos de idade, 

totalizando 1291 registros.  

Os motivos de atendimento foram classificados de acordo 

com a Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), (OMS, 2000). Variáveis 

como ano, etnia, causa de atendimento e idade foram analisadas 

utilizando-se o programa estatístico SPSS-Versão 9.0. 

As entrevistas foram realizadas junto a três enfermeiras da 

CASAI, uma enfermeira e uma médica da Policlínica Ana Adelaide, 

sendo que estas duas últimas foram as responsáveis pelo pré-natal de 

baixo risco nas mulheres indígenas durante o ano de 2002 na cidade 

de Porto Velho. Respeitaram-se os cuidados éticos recomendados 

pela Resolução 196/CNS. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O elevado número de registros de morbidade encontrados na 

CASAI de Porto Velho referentes às mulheres indígenas Tenhárim e 

Karitiána talvez se deva à proximidade territorial, à facilidade de 

acesso à rede assistencial do SUS e ao tamanho da população desses 

grupos étnicos. Não pode ser ignorado que o grupo indígena mais 

expressivo numericamente em Rondônia (Wari’) é atendido 

preferencialmente em Guajará Mirim. 

Quanto às informações obtidas junto aos profissionais 

de saúde referentes ao pré-natal e parto, estas dizem respeito 

quase que exclusivamente às etnias Karitiána e Kasupá, em 

função de serem estes os grupos étnicos que mais vêm 

utilizando os serviços oferecidos pela CASAI. 
A notável concentração de mulheres com idades entre os 12 

e 19 anos acometidas por doenças infecto-parasitárias (Tabela 1) e a 

manutenção desse perfil de saúde traz à tona a fragilidade dos 

serviços de saúde oferecidos a esses grupos, o que para Coimbra Jr. 



 

et alii. (2001) reflete a má qualidade de vida e as precárias condições 

de saúde e saneamento a que estas populações estão submetidas. 

O grupo etário de 12 a 19 anos também mostrou 

expressiva concentração no capítulo XV da CID-10 – gestação, 

parto e puerpério. Esses dados indicam que as mulheres 

indígenas estudadas, tornam-se mães relativamente cedo, o que 

vai de encontro à afirmação de Coimbra Jr. & Garnelo (2003). 
 

TABELA 1. Distribuição dos motivos de atendimento da mulher indígena 

em idade reprodutiva por faixa etária, CASAI de Porto Velho, 1998-2001. 

 CAP. CID –10 

Faixa Etária  

 12 |-- 15 15 |-- 20 20 |-- 30 30 |-- 40 40 |-- 50 Total 

I N 77 75 84 96 35 367 

 % 21 20 23 26 10 100 

II n - 2 - 3 - 5 

 % - 40 - 60 - 100 

III n 4 11 7 12 2 36 

 % 11 31 19 33 6 100 

IV n - 1 - - 1 2 

 % - 50 - - 50 100 

IX n 2 1 - 10 3 16 

 % 13 6 - 62 19 100 

VI n - 1 - 3 2 6 

 % - 17 - 50 33 100 

VII n 3 2 3 - 2 10 

 % 30 20 30 - 20 100 

VIII n 4 2 5 - 3 14 

 % 29 14 36 - 21 100 

X n 13 27 17 13 11 81 

 % 16 33 21 16 14 100 

XI n 3 3 1 2 - 9 

 % 34 33 11 22 - 100 

XII n 2 8 13 2 - 25 

 % 8 32 52 8 - 100 

XIII n 3 6 6 6 6 27 

 % 11 23 22 22 22 100 

XIV n 17 22 45 31 13 128 

 % 13 17 36 24 10 100 

XIX n 4 1 4 6 1 16 

 % 25 6 25 38 6 100 

XV n 8 5 6 11 - 30 

 % 27 17 20 36 - 100 



 

XVIII n 34 61 68 62 32 257 

 % 13 24 27 24 12 100 

XX n 1 1 2 1 - 5 

 % 20 20 40 20 - 100 

XXI n 19 41 38 28 4 130 

 % 15 31 29 22 3 100 

Total  194 270 299 286 115 1164 

 

Outro achado que chamou atenção foi o destaque das 

doenças do aparelho geniturinário como terceiro motivo de 

atendimento (Tabela 2), onde se encontram incluídas afecções como: 

doenças inflamatórias dos órgãos pélvicos femininos, inclusive as 

infecções urinárias; os transtornos não inflamatórios do trato genital 

feminino as doenças renais; e as doenças da mama, como mastites e 

displasias mamárias benignas. Muitas dessas afecções comprometem 

a qualidade de vida deste grupo, dado o período reprodutivo em que 

se encontram, sendo passíveis de prevenção e controle diante de 

adequada assistência pré-natal (Tanaka, 1994). 

 
TABELA 2. Distribuição dos motivos de atendimento na CASAI de Porto 

Velho, 1998-2001. 

Motivos de atendimento CID - 10 n % 

Doenças infecciosas e parasitárias I 409 31,7 

Sint.sinais, achados anor.de exam. clín.e de labor., ñ classif. outra parte XVIII 285 22,1 

Doenças do aparelho geniturinário XIV 143 11,1 

Fatores que influen. o estado de saúde e o contato com serviç. de saúde XXI 140 10,8 

Doenças do aparelho respiratório X 87 6,7 

Doenças do sangue e dos órgãos hematop. e alguns transt. imunitários III 39 3,0 

Gravidez, parto e puerpério XV 36 2,8 

Doenças da pele e do tecido subcutâneo XII 30 2,3 

Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo XIII 29 2,2 

Doenças do aparelho circulatório IX 18 1,4 

Lesões envenenamentos e algumas outras consequê. de causas externas XIX 18 1,4 

Doenças do ouvido e da apófise mastóide VIII 14 1,1 

Doenças do aparelho digestivo XI 11 0,9 

Doenças do olho e anexos VII 10 0,8 

Neoplasias II 7 0,5 

Doenças do sistema nervoso VI 6 0,5 

Causas externas de morbidade e de mortalidade XX 6 0,5 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas IV 3 0,2 

Total  1291 100 

 



 

O PAISM busca a humanização da assistência pré-natal 

oferecida à mulher brasileira, sem explicitar as especificidades 

apresentadas pelas mulheres indígenas, especialmente no que 

se refere à assistência pré-natal e ao parto que, da mesma forma 

como outras práticas de saúde desenvolvidas em área indígena, 

vem tendo um caráter pontual, individualizado, imediatista e 

centrado na demanda espontânea, como bem enfatizam Athias 

& Machado (2001). 

A gravidez sofre influências multifatoriais, as quais vão 

desde aquelas de ordem biológica até as características sociais, 

culturais e econômicas, além de acesso à qualidade técnica dos 

serviços de saúde disponíveis a população como Laurenti & 

Buchala (1997) enfatizam. No entanto, os pressupostos básicos 

de humanização da assistência pré-natal não vêm sendo 

atendidos pelos serviços oferecidos à mulher indígena, já que 

elas são automaticamente recortadas de uma realidade cultural, 

social e econômica, sem que isto seja levado em consideração. 
Se de um lado o Ministério da Saúde vem recomendando o 

parto humanizado para a mulher brasileira, o que se observa nas 

instituições de saúde responsáveis pela atenção à saúde dos povos 

indígenas é uma assistência caracterizada por práticas que 

desrespeitam os costumes e a cultura desses povos, especialmente os 

das mulheres Karitiána e Kasupá. Estas, em determinadas ocasiões, 

chegam a fugir da CASAI de Porto Velho momentos antes de 

entrarem em trabalho de parto, por diversas causa, incluído o temor 

frente a um ambiente hospitalar cercado de normas e rotinas que 

causam medo e inibição (Davim & Menezes, 2001). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Frente aos resultados obtidos, pudemos perceber que as 

doenças infecto-parasitárias continuam sendo o principal motivo de 

preocupação para os povos indígenas que habitam o Estado de 

Rondônia, inclusive entre as mulheres indígenas em idade 

reprodutiva (12 a 49 anos). Como terceiro maior motivo de 

atendimento, foram identificadas as doenças do aparelho 



 

geniturinário, que podem ter forte relação com as doenças 

sexualmente transmissíveis decorrentes do contato com a sociedade 

envolvente. As doenças infecto-contagiosas se sobrepujam em 

relação às chamadas doenças ditas da modernidade, como é o caso 

das crônico-degenerativas e das neoplasias, que neste recorte 

epidemiológico apresentaram poucos casos, sem que causassem 

impacto sobre o perfil epidemiológico destas populações. 

Os achados também apontam para uma possível composição 

etária mais jovem das mulheres Juma em relação às demais mulheres 

indígenas em idade reprodutiva (12 a 49 anos), especialmente as das 

etnias Apurinã, Kasupá, Diahui e Makuráp. 

Mesmo que o discurso oficial referende à assistência integral 

à saúde da mulher, explicitado enquanto assistência ao pré-natal, 

parto e prevenção do câncer ginecológico, observa-se que a mesma 

tem se restringido ao atendimento da demanda espontânea. E a 

prioridade no atendimento é a resolução de eventuais queixas 

apresentadas pela clientela.  

Os primeiros achados desta investigação indicam a 

necessidade do desenvolvimento de outros estudos, que objetivem a 

investigação dos diversos aspectos envolvidos na assistência à saúde 

dos povos indígenas, em especial aqueles voltados para as mulheres 

em idade reprodutiva. Isto é, há a necessidade de aprofundar as 

análises mesmo dos dados aqui apresentados, além de realizar outros 

estudos sobre a saúde das mulheres indígenas. 
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RESUMO: Este trabalho busca contribuir para o conhecimento das 

condições de saúde da população indígena de Rondônia. Utilizando-

se de registros de internação hospitalares disponíveis na CASAI de 

Porto Velho. Foram identificadas 499 internações oriundas do DSEI 

de Porto Velho, entre 1998 e 2001. Todos foram classificados 

conforme a CID-10. As doenças do aparelho respiratórias, (Cap. X) 

da foram responsáveis por (20%) de internação seguida pelas causas 

como Gravidez, parto e puerpério (Cap. XV) com (16,2%) O terceiro 

grupo de causas identificado foi o das doenças infecciosas e 

parasitárias (15,2%) (Cap. I), em especial as diarréias (36,3%), 

tuberculose (20,1%), malária (12,0%) e hepatite (10,5%). A média de 

idade da população foi de 20,8 anos para os homens, 49% dos 

registros, e 21,0 para as mulheres, 51% dos registros. O tempo de 

permanência em média foi de 8,05 dias em unidades públicas e de 

3,14 em unidades privadas. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Saúde Indígena; Morbidade; Internação. 

 

SUMMARY: This work searchs to contribute for the knowledge of 

the conditions of health of the aboriginal population of Rondônia. 

Using itself of available hospital registers of internment in CASAI of 

Porto Velho. 499 deriving internments of the DSEI of Porto Velho 

had been identified, between 1998 and 2001. All had been classified 

in agreement the Cid-10. The respiratory illnesses of the device, 
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(CAP X) of had been responsible for (20%) of internment followed 

for the causes as Pregnancy, childbirth and puerpério (CAP XV) with 

(16,2%) the third group of causes identified it was of the infectious 

and parasitic illnesses (15,2%) (CAP I), in special the intestinal 

catarrh (36,3%), tuberculosis (20,1%), malaria (12,0%) and hepatitis 

(10,5%). The average of age of the population was of 20,8 years for 

the men, 49% of the registers, and 21,0 for the women, 51% of the 

registers. The time of permanence in average was of 8,05 days in 

public units and 3,14 in private units. 

 

KEY WORDS: Indigenous health; Morbidity; Hospital internment. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
Desde agosto de 1999, o Ministério da Saúde, por intermédio 

da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, assumiu a 

responsabilidade pela assistência à saúde indígena no país, através da 

Medida Provisória n.º 1911-08, de 29/07/99 e na Lei 9836, de 

23/09/99, que estabeleceram a responsabilidade da FUNASA e a 

definição do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (FUNASA, 

2003). Infelizmente, com base nas informações demográficas e 

epidemiológicas disponíveis atualmente no Brasil, não é possível 

tecer e aprofundar análises acerca das condições de saúde da 

população indígena. No caso de estudos de morbi-mortalidade, 

bancos de dados de acesso público como o das Autorizações de 

Internação Hospitalar (AIHs), que atualmente representam 

aproximadamente 70 a 80% do total das internações no país, não 

permitem a identificação do paciente indígena, visto que este sistema 

de informação possibilita a desagregação dos dados segundo etnia. 

Esse trabalho pretende contribuir para o conhecimento da 

epidemiologia das populações indígenas em Rondônia a partir da 

análise de causas de internação hospitalar na área de abrangência do 

Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena (DSEI) de Porto 

Velho, Estado de Rondônia, no período de 1998 a 2001, segundo 

registros disponíveis na Casa de Saúde do Índio de Porto Velho. 

 

 



 

2. POPULAÇÃO E MÉTODOS 

 
2.1 Campo de estudo 

O estudo foi realizado no Centro de Estudos em Saúde do 

Índio de Rondônia (CESIR) da Universidade Federal de Rondônia, 

utilizando-se dos dados disponibilizados pelo Distrito Sanitário 

Especial Indígena de Porto Velho (DSEI – PVH) e pela Casa de 

Saúde do Índio de Porto Velho (CASAI). O DSEI detém 

informações referentes à demografia, e a CASAI é responsável pelo 

encaminhamento dos pacientes oriundos das aldeias para os serviços 

de saúde disponíveis na região e, em não raras situações, até mesmo 

para fora do Estado, onde exista o serviço necessário. É na CASAI 

que se encontram os dados referentes às internações, como causa, 

período, itinerário, entre outros. 

No Estado de Rondônia há dois DSEIs: um ao sul do Estado 

– o DSEI Vilhena e outro em Porto Velho. Aproximadamente 19 

grupos indígenas estão na abrangência do DSEI Porto Velho embora 

no período temporal estudado indivíduos de 36 grupos étnicos 

diferentes tenham sido atendidos pelo sistema. A assistência é 

prestada por equipes multidisciplinares contratados pela ONG 

Coordenação da União das Nações e Povos Indígenas de Rondônia, 

Noroeste de Mato Grosso e sul do Amazonas - CUMPIR 

 

2.2 – Coleta e análise dos dados: 

 

Os dados de internação e diagnóstico foram coletados na 

CASAI e no DSEI. Esses dados foram extraídos dos livros relatórios 

de Enfermagem da CASAI, transcrevendo-os para planilhas do 

programa Excel-2000 criando assim um banco de dados que foi 

analisado utilizando-se o programa Statistical Package for the Social 

Sciences SPSS-Versão 9.0. As causas de internação foram 

classificadas segundo a CID-10. Foram identificadas as principais 

causas de internação, sua distribuição por etnia, sexo e faixa etária. A 

concentração dos pacientes em certas unidades de saúde também foi 

foco de análise e tempo médio de internação. 

 

 



 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foi possível identificar a idade de 446 (89,4%) dos 498 

indivíduos, que variou de 0,0 a 82,7 anos por ocasião da internação. 

A idade média dos homens é de 20,8 anos e das mulheres de 21,0 

anos não havendo diferença estatisticamente significantes entre os 

dois grupos. A distribuição da população estudada por sexo e faixa 

etária está apresentada na figura 1. 

 
FIGURA 1: Distribuição da população estudada por faixa etária e sexo. 
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A contribuição para internação foi significativamente maior 

pelas etnias Karitiána, Tenharim e Wari’ (Figura 1).  

Do total de internações, não foram classificados segundo a 

CID-10 08 (1,6%) registros. As principais causas de internação 

foram as doenças respiratórias (cap. X) (20,4%), seguidos pelas 

causas obstétricas, especialmente parto, gestação e suas 

complicações (16,5%) (Cap. XV). O terceiro grupo de causas 

identificado foi o das doenças infecciosas e parasitárias (13,6%) 

(Cap. I), em especial as diarréias (36,3%), tuberculose (20,1%), 

malária (12,0%) e hepatites (10,5%).  
 

 

 

 

 



 

FIGURA 2: Etnias envolvidas no processo de internação durante o período 

estudado. 

 

Ressalte-se que as doenças infecciosas endêmicas na região e 

que têm afetado as populações indígenas desde longa data continuam 

a ter impacto significativo sobre as demandas aos serviços, ao 

mesmo tempo em que doenças crônicas não-transmissíveis, lesões e 

causas externas emergem como causas de internação (Tabela 1). 

 
TABELA 1: Distribuição das causas de internação hospitalar entre os 

pacientes indígenas encaminhados pela CASAI-PVH classificadas 

conforme a CID-10, 1998-2001. 

Causas de Internação N % Causas de Internação N % 

Respiratórias 102 20,4 Acidentes 7 1,4 

Gravidez, parto e puerpério 78 15,6 Dermatológicas 6 1,2 

Infecciosas e parasitárias 77 15,4 Sistema Nervoso 5 1,0 

Uso do serviço de saúde 54 10,8 Neoplasias 4 0,8 

Mal definidas 41 8,2 Doenças do Sangue 4 0,8 

Causas externas 31 6,2 Osteo-muscular e conjuntivo 4 0,8 

Endócrinas e nutricionais 26 5,2 Doença Mental 2 0,4 

Oftalmológicas 18 3,6 Malformações congênitas 2 0,4 

Aparelho Digestivo 14 2,8 Perinatais 1 0,2 

Genito-urinário 9 1,8 Total 493 98,8 

Cárdio-vasculares 8 1,6 Não Classificados 6 1,2 

Acidentes 7 1,4 Total 499 100 

 

Na distribuição das internações por faixa etária 

observou-se concentração dos atendimentos em crianças 

menores de 10 anos, causadas especialmente por doenças 

respiratórias (Tabela 2). 



 

TABELA 2: Distribuição das causas de internação por faixa etária do grupo 

estudado. 

GRUPO DE CAUSAS 
FAIXA ETÁRIA 

TOTAL 
0|--5 5|--15 15|--49 50 e + 

Infecciosas e parasitárias 24 15 11 6 56 

Neoplasias - 2 1 - 3 

Do sangue 2 2 - - 4 

Endócrinas, nutricionais e metabólicas 17 5 4 2 28 

Aparelho circulatório 1 - 2 1 4 

Psiquiátricas - - 1 - 1 

Sistema nervoso 1 1 1 1 4 

Olho e anexos 1 1 1 13 16 

Aparelho respiratório 57 17 8 9 91 

Aparelho digestivo 3 1 5 5 14 

Pele - 3 3 - 6 

Osteomuscular - 2 2 1 5 

Aparelho geniturinário 1 5 1 - 7 

Lesões e envenenamentos 4 6 15 2 27 

Gravidez, parto e puerpério 2 9 63 3 77 

Período perinatal 1 - - - 1 

Congênitas 11 6 9 3 29 

Causas externas 1 1 - - 2 

Contato com o serviço de saúde 4 14 18 6 42 

Total 130 90 145 52 417 

 

A demanda foi prioritariamente para o Hospital Pronto 

Socorro João Paulo II (35% dos encaminhamentos), o que é um fato 

comum no serviço de saúde, visto que o esta unidade é a principal 

porta de entrada para os atendimentos. O Hospital de Base Ary 

Pinheiro ocupou o segundo lugar, com 27% das internações 

notificadas. Esse número elevado de internações deve-se ao fato de 

que o Hospital de Base é a principal referência das unidades de saúde 

da região. O Hospital Pronto Socorro Infantil Cosme e Damião 

absorveu 19% dos casos de internação dos pacientes encaminhados 

pela CASAI, ocupando o terceiro lugar em número de internações no 

período estudado. O Centro de Medicina Tropical de Rondônia 

absorveu neste intervalo de tempo 8% dos casos.  



 

O tempo médio de internação foi de 8,16 dias. A 

permanência nas unidades hospitalares difere quanto à característica 

assistencial da unidade em ser público ou privado (p < 0,05). Em 

média, nos hospitais públicos os pacientes ficaram 8,05 dias 

enquanto que no privado o tempo de permanência foi de 3,14 dias.  
 

3 CONCLUSÕES 

 
Observa-se a predominância de doenças infecciosas e 

parasitárias e desnutrição na determinação das internações entre a 

população indígena, apesar de observar-se uma crescente demanda 

para os serviços de saúde por outras causas, como as causas crônicas 

degenerativas. Uma outra questão é a grande quantidade de crianças 

na faixa etária de 0 a 5 anos que foram internadas dentre todo o 

grupo pesquisado. As crianças indígenas de Rondônia têm sofrido 

grandemente com os problemas respiratórios, diarréias e doenças 

infecciosas de um modo geral. Para as mulheres indígenas, observou-

se que a principal causa de internação foram as relacionadas à 

gravidez, parto e puerpério. Ao estratificar pelas demais causas, 

observou-se predomínio dos pacientes do sexo masculino para as 

internações, indicando algum que componente de gênero esteja 

associado ao acesso aos serviços. Um aspecto que reforça a 

deficiência dos serviços diz respeito aos percentuais elevados de 

casos de internação com diagnóstico mal definido e sem diagnóstico 

nos registros da CASAI. Ainda que os dados disponíveis apresentem 

problemas, sobretudo no que tange à qualidade do registro de 

diagnóstico, permitem uma primeira aproximação ao entendimento 

das demandas aos serviços terciários de saúde em Rondônia por parte 

das populações indígenas. 
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RESUMO: Este estudo teve por objetivo verificar o perfil do 

percentual de gordura corporal dos estudantes da rede estadual e 

municipal de ensino da cidade de Porto Velho. Foram avaliados 2027 

estudantes (20% da população estudantil), da faixa etária de 11 a 14 

anos. Avaliou-se as medidas antropométricas tricipital e 

subescapular. Identificou-se diferença estatística significativa apenas 

no percentual de gordura entre o sexo masculino. Constatou-se que 

40% dos estudantes apresentaram percentual de gordura normal, e 

60% estão fora dessa classificação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: percentual de gordura, exercício físico, 

saúde. 

 

ABSTRACT: This study has as an aim to verify the obesity on state 

and city schools students in Porto Velho. 2027 students were 

evaluated (20% of total student population), aged 11 to 14. It was 

considered the tricipital and subescapular antropometric measures. 

Only on male students a significant statistic difference was found. 

40% of the students tested normal while 60% are out of this 

classification.  

 

KEY-WORDS: percentage of fat, physical exercise, health.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

No intuito de delimitar este estudo, a pesquisa situa-se no 

âmbito do exercício físico e sua relação com a saúde. Atualmente 

está comprovado, através de pesquisas realizadas, que o exercício 

físico praticado regularmente auxilia no combate a várias doenças. 

Destacam-se aqui, aqueles problemas de saúde relacionados à 

obesidade. A prática de exercícios físicos regulares constitui um 

componente central dos programas de controle do peso corporal. 

O estudo verificou o perfil de percentual de gordura corporal 

dos escolares da rede estadual e municipal de ensino da cidade de 

Porto Velho. 

Na relação saúde/educação, as crianças são hoje a grande 

preocupação. Estas, quando não são orientadas e acompanhadas 

adequadamente, correm o risco de se tornarem adultos com 

complicações sérias em decorrência do déficit ou superávit de peso 

corporal. 

O sobrepeso ocasionado pelo aumento no teor de gordura 

corporal pode acarretar ao indivíduo distúrbios em diversos sistemas 

funcionais: cárdio-respiratórios, cárdio-circulatórios, gástricos, 

hepáticos e metabólicos. Esses distúrbios ocorrem também em 

pessoas desnutridas, só que de forma diferente. 

A desnutrição pode causar fadiga crônica, baixa estatura e 

peso corporal, pouca força muscular, dentes cariados, irritação fácil, 

pele flácida, magreza, cansaço facial e habilidades psicomotoras e 

cognitivas diminuídas (Souza, 199-?). O que pode ser resultado de 

uma dieta com quantidades de carboidratos, lipídios, proteínas, 

aminoácidos e vitaminas insuficientes. 

Há que se conscientizar as pessoas da importância da 

atividade física para a sua vida. A certeza do valor do movimento 

deve fazer parte da educação da criança desde o ensino infantil. Isso 

porque o exercício físico proporciona um melhoramento nos sistemas 

morfológico e funcional, no bem estar, e conseqüentemente na saúde 

dos praticantes.  

Os profissionais de educação física não podem esquecer-se 

que desempenham um importante trabalho de prevenção, retardando 

e até evitando simples e sérios agravos à saúde como: cansaço, 

fadiga, estresse, fraqueza muscular, problemas posturais, diabetes, 



 

obesidade, arteriosclerose e outros que tornam a vida difícil por 

longo período ou leva rapidamente à morte. 

Dada a importância creditada aos resultados, a fase seguinte 

do trabalho consiste em encaminhar relatório às escolas e secretarias 

de educação no sentido de sensibilizar as autoridades educativas do 

estado e município sobre a situação de saúde dos alunos no que se 

refere ao percentual de gordura corporal. Pretende-se também 

desenvolver, a título de sugestão para os educadores físicos, 

programas de exercícios físicos, cuja intenção é promover a melhoria 

da saúde. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Para compor a amostra sorteou-se 25% das escolas, de cada 

zona da cidade de Porto Velho. Após o sorteio, fez-se o 

levantamento da população na faixa etária de 11 a 14 anos, segundo 

o senso escolar 2002. Destes, foram avaliados 2027 estudantes, 

sendo 779 escolares do sexo feminino e 725 do sexo masculino.  

Realizou-se uma pesquisa de campo do tipo descritiva, a 

partir da coleta das medidas antropométricas das dobras cutâneas 

tricipital e subescapular. Para efetuar as medidas utilizou-se 

plicômetro marca Lange com precisão de 1,0 mm e caneta tipo 

hidrocor. 

A dobra cutânea tricipital foi mensurada sobre o ponto 

médio da face posterior do braço longitudinalmente ao eixo do 

segmento; e subescapular aproximadamente 2cm abaixo do ângulo 

inferior da escápula obliquamente ao eixo do troco. Em ambas 

medidas, o avaliando adotou uma posição ereta, ombros e braços 

relaxados, e o avaliador posicionado posteriormente ao avaliando. 

Para análise e apresentação dos resultados, efetuou-se as 

equações propostas por Slaughter et al, apud Pitanga (2000), para 

obter o percentual de gordura corporal. Os dados foram analisados a 

partir da estatística descritiva. Na seqüência analisou-se o percentual 

de gordura dos escolares em: muito baixo, baixo, normal, 

moderadamente alto, alto e muito alto conforme as tabelas sugeridas 

por Lohman, apud Pitanga (2000). 

 



 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Analisando o percentual de gordura corpórea dos escolares 

por sexo e por rede de ensino observou-se que a maior média 

encontra-se na rede estadual para o sexo feminino e para o 

masculino. 

Considerando-se que as meninas apresentam um teor de 

gordura corporal mais elevado que os meninos, efetuou-se o Teste T 

Student para averiguar equivalência na média do percentual de 

gordura entre os sexos (ver tabela 1). 

 

TABELA 1: Comparação do percentual de gordura corporal dos escolares 

entre sexo das redes municipal e estadual de ensino. 

 

Sexo 

Média T P 

Rede Municipal Rede Estadual 

Feminino 20.15 22.29 -3.98 0.00 

Masculino 16.20 16.52 -062 0.68 

 

Não foi constado diferença significativa entre escolares, da 

rede estadual e municipal de ensino, para o sexo feminino. Por outro 

lado, obteve-se uma diferença altamente considerável entre os 

estudantes do sexo masculino. 

Observou-se que a média do percentual de gordura corporal 

dos escolares está dentro do padrão de normalidade, tanto para o 

sexo feminino quanto para o masculino. 

Esperava-se encontrar valores semelhantes entre os sexos, 

visto que a priori possuem uma realidade cultural, social e ambiental 

similar. 

Possivelmente essa diferença seja explicada com estudos 

socioeconômicos: renda familiar, moradia, assistência médica, etc. 

Esses indicadores podem auxiliar na compreensão da disparidade 

acentuada entre o percentual de gordura dos meninos das escolas 

municipais e estaduais. 



 

Realizou-se a classificação do percentual de gordura 

corporal para verificar a quantidade de escolares em cada categoria, 

mostrando assim o perfil desses estudantes. 

Observa-se que a categoria normal concentrou maior número 

de escolares (40% do total). Assim, utilizando a variável percentual 

de gordura como indicador de saúde, considera-se que esses 

escolares apresentam baixos riscos de contrair doenças ou problemas 

relacionados ao teor de gordura corporal. 

 
GRÁFICO 1: Total de escolares em cada uma das seis categorias estudadas. 

 

Por outro lado, com percentual de gordura baixo obteve-se 

28% dos avaliados. Os dados podem significar que esses escolares 

necessitam de atenção na dieta, pois podem estar ingerindo 

quantidade insuficiente de calorias. 

Encontrou-se 25% dos escolares com percentual de gordura 

moderadamente alto, o que pode indicar a necessidade de 

levantamento sobre o nível de aptidão física e prescrição de 

exercícios específicos. O volume e a intensidade adequados de 

exercícios físicos podem aumentar o gasto de calorias e evitar o 

acúmulo de tecido adiposo. 

As categorias de percentual de gordura muito alto e alto 

englobam 6% dos estudantes em cada um, resultando em 12% de 

estudantes com teor de gordura muito acima da padronização. Esses 

dados indicam além da necessidade de organização de programa de 
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exercícios físicos com volume e intensidade adequados à idade, sexo 

e percentual de gordura, a revisão da dieta alimentar. 

Com percentual de gordura muito baixo classificaram-se 5% 

dos escolares. Apesar dessa ser a categoria com menos ocorrência, 

deve-se atentar para a tendência a um quadro de desnutrição crônica, 

que provoca conseqüências desastrosas aos indivíduos. 

Esta quantidade de escolares encontrados com percentual de 

gordura alto, baixo, como também os estudantes com percentual de 

gordura acima do normal, pode ser derivada de fatores ou alterações 

nos sistemas morfológico e funcional. Todavia, deve-se considerar a 

realidade sócio-econômica, cultural e ambiental desses escolares, que 

influenciam significativamente no organismo humano. 

 
4. CONCLUSÃO 

 

A análise do percentual de gordura corporal dos estudantes 

por sexo reafirmou a literatura atual que afirma predominância de 

gordura corpórea no sexo feminino quando comparado ao sexo 

masculino. Já entre os sexos de acordo com rede de ensino (estadual 

e municipal), obteve-se diferença apenas entre o sexo masculino. 

Dos escolares avaliados menos da metade encontram-se 

dentro dos padrões de normalidade quanto ao percentual de gordura 

corporal. Apenas 40% estão inseridos nessa categoria. Considera-se 

que estes apresentam um bom estado de saúde quando o percentual 

de gordura corporal for o principal indicador. Para esses as 

possibilidades de doenças geradas ou aceleradas em função da 

elevada quantidade de gordura corpórea, são reduzidas. Aceita-se 

que o excesso ou escassez de gordura constituem fatores 

desfavoráveis à saúde, esses estudantes estão com percentual de 

gordura adequado e devem praticar exercícios e atividades físicas 

para manterem-se nessa categoria. 

Os 60% de estudantes com percentual de gordura fora da 

padronização chamam atenção. O déficit de gordura pode estar 

relacionado com a desnutrição que interferem negativamente no 

crescimento e maturação. A partir dos dados do estudo, admite-se a 

possibilidade desses estudantes estarem saindo ou entrando em um 

quadro de desnutrição. Da mesma forma que o déficit de gordura 

corporal pode representar riscos à saúde, também um elevado 



 

percentual de gordura corpórea é um importante indicador de 

potencialização de determinadas doenças. 
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RESUMO: Este estudo teve por objetivo verificar o desempenho 

motor dos estudantes da rede estadual e municipal de ensino da 

cidade de Porto Velho. Foram avaliados 2027 estudantes (20% da 

população estudantil), da faixa etária de 11 a 14 anos. Avaliou-se a 

força de braço, força abdominal e flexibilidade. Identificou-se que 

em relação à força abdominal e força de braço somente duas escolas 

destacaram-se negativamente com maior número de alunos na 

categoria “muito fraco”. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Flexibilidade, força abdominal e força de 

braço. 

 

ABSTRACT: This study has as an aim to verify the motor 

performance of the students of the state and municipal education 

system in Porto Velho. 2027 students were (20% of the student 

population), aged 11 to 14. It was evaluated arm strenght, abdominal 

strenght and flexibility. It was identified that, in relation to the 

abdominal strenght and arm strenght, two schools were negatively 

distinguished for a large number of students classified “too weak”.  

 

KEY WORDS: Flexibility, abdominal strenght and arm strenght  

 
1. INTRODUÇÃO 

 

A flexibilidade e a força muscular são qualidades físicas 

necessárias em qualquer movimento realizado. Por esse motivo os 

indivíduos necessitam ter um nível satisfatório destas qualidades, 
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seja para prevenir lesões ou para o desenvolvimento de quaisquer 

atividades cotidianas como caminhar, abrir uma porta, escrever, entre 

outros. Esta capacidade denomina-se condicionamento ou aptidão 

física. 

No âmbito da saúde, condicionamento físico é a capacidade 

do indivíduo realizar suas tarefas diárias sem esforço ou fadiga 

excessivos em decorrência de preparação orgânica específica. Desse 

modo, a aptidão física torna-se um indicador dos níveis de saúde 

estando diretamente ligado à qualidade de vida. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Escolha Da População  

A população foi constituída por alunos de ambos os sexos da 

rede estadual e municipal de ensino da cidade de Porto Velho, na 

faixa etária de 11 a 14 anos. 
A seleção das escolas foi feita através de sorteio de 30% das 

instituições de cada zona da cidade de Porto Velho, resultou em quatorze 

escolas, sendo dez estaduais e quatro municipais.  

 
2.1 A Amostra 

A seleção de amostra se deu de acordo com o interesse dos 

estudantes em participar da pesquisa bem como autorização dos pais. 

Foram avaliados 20% dos alunos de 11 a 14 anos de ambos os sexos. 

 
2.2 Coleta de dados: 

  Flexibilidade: 

 Para avaliar o nível de flexibilidade utilizou-se o teste de 

sentar e alcançar. O equipamento usado foi o Banco de Wells que se 

encontrava em uma base fixa e plana devidamente apoiado em uma 

parede ou similar com o medidor voltado para o avaliando.  

O avaliando sentava-se descalço com as pernas estendidas de 

modo que os pés estivessem unidos totalmente e encostados na 

parede de encaixe do equipamento.  

O referido teste iniciava-se quando o avaliando sobrepunha a 

mão direita sobre a esquerda com os dedos do mesmo nível. Em 

seguida, elevavam-se os braços em inspiração profunda e ao expirar 



 

procurava-se alcançar o ponto máximo da marcação do medidor com 

as mãos sobrepostas.  

A mensuração foi realizada em três tentativas, sendo que se 

considerava a maior distância alcançada pelo avaliando e para a 

classificação utilizou-se a média por idade e sexo como referência.  

 Força repetitiva dos membros superiores  

 Utilizou-se flexão de braço em seis apoios. O material 

utilizado foi um colchonete, cronômetro e material básico para 

anotação. 

 O avaliando posicionava-se em decúbito ventral com braços 

em extensão total, mãos com a região palmar completamente 

apoiadas no solo e separadas a uma distância equivalente a largura 

dos ombros estando os dedos do executante voltados para frente. As 

pernas estendidas e unidas sobre as patelas caracterizando a base de 

seis apoios. 

O avaliador acionava o cronômetro concomitantemente ao 

sinal de início devendo o avaliando executar flexões dos cotovelos 

atingindo um ângulo de até 90°, e retornar a posição inicial. Após 30 

segundos o avaliador encerrava o teste com um segundo sinal. 

 Para a classificação dos valores obtidos foi utilizada como 

referência à tabela de Negrão (1981).  

 Força abdominal 

 Teste realizado para verificar a força abdominal localizada. 

O material utilizado foi um colchonete, cronômetro e material básico 

para anotação. 

 O avaliando posicionava-se em decúbito dorsal com os 

joelhos fletidos formando um ângulo de 90°, pés unidos com a região 

plantar completamente apoiada no solo e os calcanhares afastados 

aproximadamente 30 cm da região glútea. Os braços cruzados na 

região mamária de forma que as palmas das mãos ficassem apoiadas 

sobre os ombros e os cotovelos em contato com a referida região. 

O avaliador acionava o cronômetro, devendo o 

avaliando levantar o corpo a um ângulo de 30° e retornar à 

posição inicial, repetidas vezes. Após 30 segundos o avaliador 

encerrava o teste com um sinal. 

Para classificação foi utilizada como referência à tabela 

de Negrão (1981). 



 

È importante frisar que ao acionar o cronômetro foram 

contadas, em ambos os testes, apenas as repetições corretas. 

 

3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSAO DOS DADOS 

 

Os dados foram organizados levando-se em consideração 

as variáveis estudadas: força abdominal, força de braço e 

flexibilidade. Por sua vez foram classificadas nas categorias 

“muito fraco”, “fraco”, “regular”, “bom” e “muito bom”, 

apresentando-se os dados de cada escola separadamente. 

 Na variável flexibilidade, devido a ausência de tabelas de 

referência, optou-se por traçar os perfis dos alunos. 
 Analisando o nível de força abdominal dos alunos avaliados 

observou-se uma distribuição significativa entre as categorias. A 

escola Francisco Erse apresentou maior número de alunos na 

categoria “regular”. As instituições de ensino Maria Isaura, Darcy 

Ribeiro, Vicente Rondon apresentaram maior quantidade de seus 

escolares na categoria “bom”. 

 As demais escolas, Castelo Branco, João Bento, Carmela 

Dutra, José Otino, Tiradentes, Aluízio Weber, Duque de Caxias e 

Risoleta Neves, apresentaram maior número de alunos na categoria 

“muito bom”, porém destacou-se a última escola com 50% de seus 

alunos nessa categoria.  

 A escola Eduardo Lima e Silva apresentou a mesma 

quantidade de alunos nas categorias “regular” e “bom”, 30% em 

cada. 

 As escolas Darcy Ribeiro e João Bento, também se destacaram 

negativamente, apresentando em relação às demais escolas, maior 

número de alunos na categoria “muito fraco”. 

 Em análise do nível de força de braço dos alunos investigados 

constatou-se uma diversidade significativa nas várias categorias. 

Entretanto, por ordem da valoração positiva da força de braço, os 

melhores resultados foram localizados na categoria “regular”, e ainda 

nesse caso, nenhuma escola atingiu 50%. Os destaques ficaram para 

as escolas Darcy Ribeiro e Carmela Dutra: ambas com 47% dos 

estudantes nessa categoria. Em seguida, destacou-se a escola Maria 



 

Isaura, com 44%, dos alunos na categoria “regular”. Esta escola, 

juntamente com a Risoleta Neves, destaca-se também negativamente 

com o maior percentual de categoria “muito fraco”. 

 Os resultados expostos na tabela 3 constituem-se o início 

do traçado de perfil de flexibilidade dos escolares de Porto 

Velho. A incipiência de trabalhos realizados na faixa etária 

estudada dificulta a aquisição de estudos semelhantes para 

serem utilizados como referencia tal como se propôs nas 

demais variáveis investigadas.  
 
TABELA 3: Média da flexibilidade dos estudantes, de todas as escolas 

avaliadas, de acordo com idade e sexo. 

Escolas  

11 12 13 14 

M F M F M F M F 

Carmela D  24,12 24,48 24,59 24,69 25,59 23,67 26,02 26,3 

Castelo B. 19,71 25 22,75 27 23,25 27,8 30,27 33,17 

Duque C. 21,26 20,36 24,69 24,6 24,88 25,21 25,94 25,86 

Aluízio W 29,89 31,2 29,76 28 28,78 29,85 33,75 32 

Maria I. 22,75 20,71 22,55 22,78 22,62 22,81 23,78 23,6 

Tiradentes 24 26,29 22,92 24,77 27,33 24,73 25,94 26,62 

J. Freitas 25,61 27,74 22,47 22,51 22,63 22,47 22,73 22,99 

Eng. Erse 21,85 22,95 26,15 23,17 24,42 23,75 24,64 24,68 

Risoleta N. 26,73 25,18 26,88 26,73 29,05 27,45 28,28 28,95 

Darcy R. 21,1 25,75 24,89 24,6 27 24 00 28 

E. L. Silva 23,76 24,18 24 24,33 24,63 24,83 25,01 25,03 

Rio Branco 23,28 23,1 21,16 23,25 23,58 22,82 24,16 24,35 

J. B. Costa 24,42 24,17 26,09 26,31 26,56 26,92 26,32 26,34 

Vicente R. 21,7 22,25 29,82 21,9 23,57 23,25 23,1 23,3 

 

 Pode-se observar que em relação ao nível de aptidão física 

predominou entre os alunos uma condição física satisfatória. No teste 

de força abdominal, entre as quatro zonas, mais de 50% destes estão 

classificados nas categorias bom e muito bom. No estudo da força de 

braço (flexão de braço), este índice baixou significativamente, 

apenas 30% dos avaliados inserem-se nas categorias bom e muito 

bom. Este resultado demonstra claramente a necessidade de prática 



 

de atividades físicas que fortaleçam a capacidade muscular dos 

estudantes.  

 Houve predomínio significativo de déficit de força muscular 

nas meninas, o que indica a necessidade de revisão da participação 

das mesmas nas aulas de Educação Física Escolar.  

 Com relação a força abdominal, com exceção das escolas 

Risoleta Neves e José Otino, mais de 50% dos avaliados de cada 

instituição identificaram-se nas categorias bom e muito bom. Na 

avaliação da força de braço o quadro se inverte, causando 

preocupação. Mais de 50% dos alunos de cada escola, com exceção 

das escolas Darcy Ribeiro e Castelo Branco, incluem-se abaixo das 

categorias bom e muito bom.  

 Há que se preocupar com os casos identificados nas 

categorias fraco e muito fraco, que em relação à força abdominal são 

15% dos avaliados na escola Francisco Erse; 27% da Darcy Ribeiro; 

12% Vicente Rondon; 14% Castelo Branco; João Bento são 11% ; 

Maria Isaura, Carmela Dutra e Risoleta Neves são 10% em cada 

uma; José Otino são 19%; Eduardo L. e Silva são 18%; Tiradentes 

7%; Aluízio Weber 9% e Duque de Caxias 2%. 

Em relação à força de braço tem-se uma quantidade ainda 

maior de alunos que se identificaram nessas categorias: nas escolas 

Vicente Rondon e Risoleta Neves tem-se 32% avaliados em cada; 

nas escolas Aluízio Weber e Duque de Caxias enquadraram-se 24% 

dos avaliados de cada escola; Francisco Erse 37%; Darcy Ribeiro 

22%; Rio Branco 23%; José Otino 34%; Castelo Branco 14%; João 

Bento 21%; Carmela Dutra 33%; Eduardo L. e Silva19%; Tiradentes 

25%; e por último, a escola Maria Isaura, que obteve maior número 

de alunos nestas categorias, 40%.  

 

4. CONCLUSÃO 

 
Os índices de condicionamento físico de um indivíduo em 

condições “normais” estão relacionados com uma prática regular de 

exercícios físicos. Atualmente faz-se uma associação estreita entre 

exercício físico e saúde, que ganha força a partir dos recentes 

enfoques sobre saúde, que configura a adoção de atividades corporais 

como estilo de vida saudável. 



 

 Os resultados obtidos na presente pesquisa são preocupantes, 

apesar de haver predominado entre os alunos uma condição física 

satisfatória para manutenção da saúde. Os estudantes, cujos testes 

foram classificados nas categorias “muito fraco” e “fraco” 

aproximam-se do sedentarismo, indicando a necessidade de um 

trabalho diferenciado para eles nas aulas de Educação Física. Os 

cuidados especiais com estes grupos de alunos justificam-se porque, 

se por um lado trata-se de jovens saudáveis, nos quais os níveis de 

condicionamento físicos até o momento não têm interferido no 

desempenho nas suas atividades diárias, a longo prazo esta condição 

pode ser alterada. Por outro lado aquisição de hábitos de vida são em 

grande medida assimilados na fase em que estão estes escolares. Por 

tanto, o trabalho educativo deve ser iniciado imediatamente. 

 O desdobramento deste trabalho pode caminhar no sentido 

de verificar até que ponto a Educação Física Escolar tem atendido 

seus objetivos no âmbito da saúde corporal. Esta disciplina tem 

atuado no sentido de melhorar ou garantir os aspectos funcionais e 

orgânicos dos alunos? Que tipo de habilidades físicas tem 

trabalhado? Com que intensidade, tempo e duração tem sido 

oferecida nas escolas? 
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RESUMO: As alterações estruturais ou posturais em sua maioria 

começam a se desenvolver durante a última infância e na 

adolescência. Diversos autores afirmam que os hábitos posturais, 

bons ou maus, são adquiridos exatamente neste período da vida, por 

isso é de fundamental importância estar atento à questão postural 

nesta fase do desenvolvimento. O propósito deste estudo foi 

identificar o perfil postural dos escolares da cidade de Porto 

Velho/RO. Realizou-se o trabalho em questão com crianças e 

adolescentes da rede pública de ensino, na faixa etária de 11 a 14 

anos. Para tanto foi realizado sorteio de 30% das instituições de 

ensino, e a partir disso obteve-se uma amostra de 2024 alunos, 

correspondendo a 20% da população estudantil. Foi observado que 

21,2% dos escolares têm escoliose; 24,8% apresentaram hipercifose, 

e em 42,6% foi constatado hiperlordose. Concluiu-se que os hábitos 

e as patologias de posturas obtiveram uma presença significante 

entre os escolares. 

 

PALAVRAS-CHAVES: postura, desvios posturais e saúde. 

 

ABSTRACT: Most of the structural or posture alterations on 

vertebral column start at late childhood and early teenage. Many 

authors state that the posture good or bad habits are acquired on this 

fase of life, that’s why it is quite important to be observant. The aim 

of this study was to identify the postural profile of Velho/RO’s 

students. The work was held on public schools with students aged 11 

to 14. 2024 students, amounting to 20% of public schools’ students 
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were examined. As a result it was found out that 21.2% of the 

students suffer “escoliose”; 24,8% “hipercifose”, and 42,6% 

“hiperlordose”.  

 

KEY WORDS: posturais position, shunting lines and health  

 

1. INTRODUÇÃO 

 
Atualmente no mundo em que vivemos, o aparelho 

locomotor tem sofrido conseqüências em função do progresso 

cultural e tecnológico. Com freqüência, crianças e adolescentes são 

confinados em casas e apartamentos com espaço físico restritos, 

imobilizados na frente dos computadores e/ou televisão. Segundo 

Tavares (2001), a coluna vertebral é uma das estruturas que mais 

sofre conseqüências do sedentarismo e da má postura. 

Por isso a literatura atual tem afirmado a importância de uma 

vigilância sobre a questão postura, haja visto que as alterações 

estruturais ou posturais em sua maioria começam a se desenvolver 

durante a última infância e a adolescência. É nesta fase que crianças 

e adolescentes estão passando por um grande crescimento e 

desenvolvimento ósseo. Diversos autores afirmam que os hábitos 

posturais são adquiridos exatamente neste período da vida. 

Para Oliver (1999) uma boa postura é atitude que uma pessoa 

assume, utilizando a menor quantidade de esforço muscular e, ao 

mesmo tempo, protegendo as estruturas de suporte contra traumas.  

Caillet apud Tribastone (2000) afirma que a postura é 

expressão somática de emoção, impulsos e regressão. É considerada 

uma verdadeira e própria forma de linguagem, uma vez que cada um 

se move assim como se sente. 

São inúmeras as causas de alterações posturais. Estas 

quase sempre atuam conjuntamente e podem ser assim 

resumidas: atividades físicas básicas insuficientes na fase de 

crescimento, deficiência protéica na alimentação, alterações 

respiratórias, vícios posturais, excesso de peso corporal, 

alongamento ou encurtamento muscular exagerados, anomalias 

ósseas congênitas ou adquiridas e problemas de ordem 

psíquica. 



 

A necessidade de pesquisar na área postural se justifica pelo 

grande contingente de pessoas afetadas por lombalgias, sendo um 

problema extremamente comum em adultos com uma incidência 

anual aproximada em 5%. Segundo a literatura, 60 a 90% da 

população durante a sua vida será afetada por esta doença. 

Partindo destes conceitos iniciais, esta pesquisa pretendeu 

identificar o perfil postural dos escolares da rede estadual e 

municipal da cidade de Porto Velho/RO, com idade entre 11 e 14 

anos. 

Dentre os objetivos específicos optou-se por trabalhar com as 

seguintes alterações de postura: hipercifose, hiperlordose e escoliose. 
 A hipercifose é um aumento da curvatura superior convexa 

da coluna vertebral, sendo que a curva cifótica só é considerada 

patológica quando sua angulação é superior a 40 e quando há um 

comprometimento na estrutura óssea. 

Ratliffe (2000), define escoliose como uma curvatura lateral 

sem angulação mínima, podendo ser acompanhada de rotação do 

corpo vertebral. O Núcleo de Estudo e Pesquisa da 

Escoliose/NEPE/BR (Revista Coluna Fisioterápica, 2001), define tal 

patologia postural como desvio tridimensional da coluna vertebral 

causada por movimento de torsão. 
 A hiperlordose é um aumento da concavidade posterior da 

curvatura lombar ou cervical, acima de 68, acompanhada por uma 

inclinação da pelve para frente. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A população estudada foi constituída por alunos de ambos os 

sexos da rede estadual de ensino, da cidade de Porto Velho, na faixa 

etária de 11 a 14 anos. 

 Selecionou-se uma amostra do tipo intencional com 20% da 

população. Para a seleção das escolas, foi dividida a cidade em 4 

zonas e realizado sorteio com objetivo de obter-se uma amostra de 

30% das instituições localizadas em cada zona. Assim, o estudo foi 

realizado em 14 escolas. 

Para a coleta de dados foi utilizado ficha individual para 

registro de informações, simetrógrafo, nivelador, além de observação 



 

direta mediante protocolo adaptado de Rattifle (2000) e Santos 

(2001). 

Antes de proceder a avaliação postural, afixava-se o simetrógrafo 

em uma parede de modo que todo o equipamento ficasse na posição 

vertical, verificando-se com o nivelador as quadrículas do 

equipamento. 

Explicava-se também ao avaliando que o mesmo deveria utilizar 

a menor quantidade de roupa possível para poder melhor visualizar a 

imagem postural, recomendando aos meninos que ficassem sem 

camisas e as meninas com um “top”, e os cabelos presos. Em ambos 

os casos usavam “short” ou similar. 

O avaliando adotava a posição ortostática, com a cabeça no 

plano de Frankfurt. A partir desta atitude visualizava-se a postura nos 

distintos planos e observava-se os seguintes aspectos: 

a) Frontal, a existência ou não de: 

 Inclinação da cabeça, assimetria da cintura escapular; 

 Assimetria do ângulo de Tales; 

 Elevação da espinha ilíaca ântero-superior. 

b) Lateral: 

 Nível de protusão da cabeça; 

 Anteriorização da cintura escapular; 

 Níveis de curvas da cifose torácica, da lordose lombar, e o 

nível de normalidade da flexão de Adams. 

c) Dorsal 

 Elevação da cintura escapular e a presença de escápulas 

aladas. 

Após a coleta de dados, foram identificadas as patologias e as 

alterações posturais de cada aluno. Organizando-se esses dados em 

tabelas; em seguida aplicou-se técnicas de estatística descritiva no 

programa Microsoft Excel 2000. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

O que se observa a partir dos dados obtidos em relação às 

patologias posturais pesquisadas (hipercifose, hiperlordose e 

escoliose) é que todas tiveram uma presença substancial nos 

escolares avaliados. 



 

Foram avaliados 2024 alunos durante o estudo. Destes, 

52,2% são do sexo feminino, e 48,8% referente ao sexo masculino. 

Constatou-se que 863 escolares, ou seja, 42,6% da amostra 

têm Hiperlordose (ver tabela 1), sendo que a ocorrência foi maior nos 

meninos (45,6%), que nas meninas (39,7%). Na análise por faixa 

etária, pode-se observar que tal evento teve menor representatividade 

entre os escolares de 14 anos (35,2%), e entre os avaliandos com 11 

e 13 anos, o inverso, 46,9% e 41,9% respectivamente. 

 
TABELA I - Percentual de Alterações posturais. 

 

 

 

 

 

 

A Hipercifose foi observada em 502 escolares, ou 24,8% da 

amostra. Os meninos apresentaram o maior índice de tal alteração 

(32,7%) e as meninas 17,1%. 
Analisando os dados por idade, observa-se que os escolares 

de 12 anos apresentaram o maior percentual de aumento da curvatura 

cifótica (33,2%), e em seguida os alunos de 13 anos (30,8%). Os 

estudantes de 11 anos obtiveram o menor percentual de Hipercifose 

(18,5%). 

A ausência de alterações ocorreu em 321 estudantes, ou 

15,6% da amostra, sendo menos freqüente nos meninos, pois apenas 

12,2% deles estavam livres de alterações ou hábitos de postura 

relacionado a hipercifose; o que ocorreu em 19,3% das meninas. 

A Escoliose foi detectada em 431 alunos, ou 21,2% da 

população estudantil avaliada. Neste caso, os meninos apresentaram 

a maior quantidade de casos (23%), contrariando assim a literatura 

que afirma ser maior a incidência deste desvio da coluna vertebral 

em meninas, que na ocasião apresentaram 19,5%. Foi observado 

também que os escolares com 12 anos obtiveram a maior ocorrência 

de escoliose (25,4%), seguida pelos estudantes de 13 anos (22,5%); e 

com o menor índice (16,4%), os alunos com 11 anos de idade. 

Alterações Posturais % 

Hiperlordose 42,6 

Hipercifose 24,8 

Escoliose 21,2 



 

 A ausência de alterações relacionados a escoliose foi 

detectada em 224 estudantes, o que corresponde a 11% da 

população estudada. A menor ocorrência foi observada mais no 

sexo feminino, pois este obteve um índice de 13,7%, e 

inversamente o sexo masculino apresentou um índice de 8,8%. 
 

4. CONCLUSÃO 
 

Pode-se concluir a partir dos resultados desta pesquisa, que 

as alterações posturais são fatos significativamente presentes entre 

crianças e adolescentes que compõe a rede pública de ensino da 

cidade de Porto Velho. Constatou-se também que a maioria dos 

escolares possui desequilíbrio postural, visualizados através das 

diversas alterações de postura. Estas, num contexto corporal mais 

amplo, são de menor importância, mas com o passar dos anos, 

podem causar complicações mais sérias como os distúrbios 

músculos-esqueléticos, por exemplo. Significa dizer que apesar das 

assimetrias não significarem alterações de ordem morfológicas, são 

indicativos que de alguma forma, esses escolares estão com 

desequilíbrio postural em níveis variados, e que podem vir a ser no 

futuro, desvios posturais de ordem estrutural. 

As campanhas escolares de adoção de uma postura 

satisfatória envolvendo órgãos específicos do governo do Estado, 

podem surtir efeito na reversão do quadro atual. 

Deve-se orientar também aos pais para fazerem 

acompanhamento continuado desses escolares em casa, já que a 

escola deve atuar junto com a família para obter resultados 

significativos, devendo alertar quanto a importância de manter o 

hábito de uma postura adequada. 

Deve-se incentivar durante as aulas de educação física uma 

constante vigilância postural para detectar precocemente problemas 

posturais, bem como realizar exercícios corretivos e/ou preventivos a 

fim de fortalecer a musculatura e amenizar os vícios posturais. 

Considerando-se a Educação Física escolar uma disciplina 

fundamental na formação de hábitos posturais adequados, e 

principalmente no trabalho de fortalecimento da musculatura capaz 

de manter o corpo sem esforço, sem cansaço, respeitando o centro da 



 

gravidade e que seja esteticamente aceito projeta-se como 

continuidade deste estudo, os seguintes questionamentos: 

 De que forma são trabalhados os conteúdos desta disciplina de 

modo que atenda às necessidades posturais dos escolares 

considerando a faixa etária e os diversos hábitos posturais? 

 Qual a intensidade, duração e freqüência das sessões de 

Educação Física? 

 Quais os exercícios físicos priorizados e sua relação com a 

educação postural? 
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RESUMO: O presente estudo teve por objetivo diagnosticar a média 

de crescimento físico dos adolescentes, de 11 a 14 anos de idade de 

ambos os sexos em instituições da rede estadual e municipal da 

cidade de Porto Velho. A amostra constou de 2026 alunos, sendo 986 

do sexo masculino e 1040 do sexo feminino. Avaliou-se as medidas 

biométricas peso e altura e posteriormente comparou-se ao 

referencial proposto pela Nacional Center of Health (NCHS). 

Observou-se nos resultados variações de categorias. Dentre estas 

apresentaram maior freqüência“peso e estatura alta” e “peso e 

estatura baixa”. A partir desta análise, constatou-se que apesar do 

sexo feminino apresentar um número maior de alunos (1040), e o 

sexo masculino um número reduzido (986), os meninos destacaram-

se com, 36,25% enquanto que as meninas obtiveram 17,37% em 

relação a primeira categoria. Já a segunda categoria com 17, 57% o 

sexo masculino e com 17,07% o sexo feminino. 

  

PALAVRA-CHAVE: biometria, adolescente. 

 

ABSTRACT: The present study had as objective to diagnosis the 

average of physical growth of the adolescents, from 11 to 14 years of 

both male and female in state and municipal institutions of the net of 

the city of Porto Velho. The sample consisted of 2026 pupils, being 

986 of male and 1040 female. The biometrical measures were 

evaluated weight and height and later compared to the referential 

considered for the National Center of Health (NCHS). We observed 
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variations of categories in the results. Amongst these had presented 

greater frequency “high weight and height” and “low weight and 

height”. Through this analysis, we noticed that despite of the female 

sex presents a bigger number of pupils (1040), and the male sex a 

reduced number (986), the boys had been distinguished with 36.25%, 

while that the girls had gotten 17,.37% in relation to the first 

category. Related to the second category with 17,57% the male sex 

and with 17,07% the female sex.  

 

WORD-KEY: biometrics, adolescent 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o estudo de peso e altura vem sendo de grande 

importância para os profissionais da saúde, especialmente para os 

educadores físicos, para quem estas medidas assumem relevância 

especial. Avaliar o nível de crescimento de crianças e adolescentes 

pode ser o indicador de qualidade de vida de uma determinada 

população. Em termos educacionais e preventivos, esta pode ser uma 

ferramenta importante para auxiliar o profissional de educação física 

na elaboração de programas de atividades físicas. 

Desta forma, parafraseando Mathews (1986), a medição 

permite ao professor colocar alunos com biotipos semelhantes no 

mesmo grupo, uma vez que muitos programas de Educação Física 

são compostos de atividades de equipe O agrupamento homogêneo 

facilita o ensinamento e também cria uma atmosfera social muito 

mais desejável para as aulas de instrução do que o faria um 

agrupamento heterogêneo. 

O presente estudo teve por objetivo diagnosticar a média de 

crescimento físico dos adolescentes, de 11 a 14 anos de idade de 

ambos os sexos em instituições da rede estadual e municipal da 

cidade de Porto Velho. Optou-se por trabalhar com essa faixa etária 

pelo momento especial da fase de crescimento e desenvolvimento em 

que se encontram.  

Para Marcondes (1978), crescimento e desenvolvimento são 

processos paralelos, mas com conceitos próprios. São paralelos 

embora não obrigatoriamente dotados de igual velocidade. 



  

Segundo Mussen et al. (1990), a adolescência é a fase de 

estirão de crescimento e refere-se a taxa acelerada de aumento no 

peso e na altura que ocorre na puberdade. Esse aumento varia 

amplamente de um indivíduo para outro, em sua intensidade, duração 

e na idade em que se inicia, mesmo entre crianças perfeitamente 

normais. 

As meninas durante a infância e meninice, pesam menos que 

os meninos, mas estas na puberdade pesam mais. Depois de três anos 

na adolescência, os rapazes voltam a pesar mais. 

A altura aumenta cerca de 3 vezes e meio desde o nascimento 

até a idade adulta. Na puberdade há um surto de crescimento rápido 

que começa e termina antes nas meninas. 

 

2. METODOLOGIA 
 

Para atender aos objetivos propostos pelo estudo, foi 

realizada uma pesquisa de campo descritiva. Para a coleta de dados 

utilizou-se ficha individual para registro de dados e Anamnese, 

balança Tanita com capacidade de 200kg e precisão de 100g, fita 

métrica, marcador e cursor 90
O.

. Para fazer a aferição seguiram-se às 

instruções de Petroski, Apud Rodrigues de Almeida (2001). Após 

aferição, os dados foram comparados ao NCHS. 

Foram sorteadas 25% das escolas de cada zona da cidade de 

Porto Velho a fim de comporem a mostra das instituições estudadas. 

O levantamento da população na faixa de 11 a 14 anos de idade, deu-

se segundo senso escolar de 2002. A amostra, obtida atravéz de 

sorteio constou de 2026 alunos. 

Estudos confirmam que as variáveis peso e estatura podem 

ser influenciados por herança genética, aspectos internos e externos 

(Site planeta. terra. com. br, 2003). Complementando esta postura, 

Krebs e Pobl (2000) e Guedes e Guedes (1997) mostram que as 

crianças de níveis sócio-econômicos distintos apresentam diferenças 

no tamanho e no ritmo de crescimento. 
 
 
 



  

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Os resultados das médias biométricas (peso e estatura) 

obtidos junto aos sujeitos da amostra foram analisados a partir do 

referencial proposto NCHS. Analisando esses dados, observou-se 

variação das médias para mais e para menos em relação às médias de 

referências. As escolas que mais se destacaram estão apresentadas na 

tabela 1. 

 
TABELA 1 - classificação das médias superiores e inferiores comparadas 

ao NCHS, estaduais* e municipais** - sexo masculino.  

 Referencial (NCHS) 

 

zona 

PESO 

11 

35.2 

EST. 

11 

143 

PESO 

12 

39.6 

EST. 

12 

149 

PESO 

13 

44.8 

EST. 

13 

156 

PESO 

14 

50.6 

EST. 

14 

162 

1* 

 

- - 33.8 
47.9 

147 
153 

- - - - 

3* 45.6 151 - - - - - - 

3** 30.9 30.8 - - 37.5 148 - - 

- Sem destaques nas médias das medidas biométricas.  

 
TABELA 2 - classificação das médias superiores e inferiores comparadas 

ao NCHS, estaduais* e municipais** - sexo feminino. 

 Referencial (NCHS) 

 

z

ona 

P

ESO 

1

1 

3

6.8 

E

ST. 

1

1 

1

44 

P

ESO 

1

2 

4

1.3 

E

ST. 

1

2 

1

51 

P

ESO 

1

3 

4

5.9 

E

ST. 

1

3 

1

56 

P

ESO 

1

4 

5

0.2 

E

ST. 

1

4 

1

60 

1

* 

 

4

1.5 

1

51 

3

3.8 

4

7.9 

1

47 

1

53 

- - - - 

3

* 

3

7.0 

1

45 

- - - - - - 

1

** 

3

8.7 

1

48 

- - - - - - 



  

3

** 

3

3.0 

1

40 

3

7.6 

1

47 

3

7.1 

1

50 

3

3.0 

1

40 

- Sem destaques nas médias das medidas biométricas. 
Os dados registraram na zona 1* a existência de médias 

“superiores e inferiores” quando comparadas ao NCHS, tanto para o 

sexo masculino como para o sexo feminino. Embora as escolas da 

zona 3* e 3** observaram-se os casos mais freqüentes de médias 

“inferiores”; e na zona 1* e 1** os casos mais freqüentes de médias 

“superiores”. 

O gráfico1 apresenta as categorias que mais se destacaram, 

por idade do sexo masculino. 

 
GRÁFICO 1 - Categorias de maiores freqüências por idade – sexo 

masculino. 

Categorias de maiores freqüências 

do sexo masculino
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Gráfico 2 - Categorias de maiores freqüências por idade – sexo 

feminino. 

 

 

 

 

 

 

Categorias de maiores freqüências do 

sexo feminino
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119128
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Alta
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Os gráficos 1 e 2 em comparação mostram que os alunos do 

sexo masculino (372) apresentam maior freqüência, em “peso e 

estatura baixa”, enquanto que o sexo feminino apresentou frequência 

inferior, com 352, apesar da amostra masculina ser menor (986) que a 

do sexo feminino (1040). Este dado confirma a literatura: meninas 

crescem e pesam mais que os meninos entre 11 a 13 anos por 

entrarem primeiro no período puberdário. 

 Já na categoria ”peso e estatura alta”, ocorreu uma inversão 

de valores, o sexo masculino apresentou freqüência maior (356) e o 

sexo feminino freqüência menor (346). 

 
4. CONCLUSÃO 

 
Partindo da apresentação e análise dos resultados, pode-se 

considerar que a população avaliada apresenta desníveis de 

crescimento físico, segundo a tabela proposta por National Center of 

Health (NCHS). Essa conclusão considera basicamente as que 

apresentaram maiores destaques como “peso e estatura alta” e 

“peso e estatura baixa”.  

A pesar de utilizar-se como parâmetros de referências a 

tabela do NCHS, sabe-se que esta segue padrões internacionais de 

crescimento e desenvolvimento. Portanto, não pode ser considerado 

como padrão absoluto. Há que levar-se em conta por um lado a 

realidade brasileira, sua miscigenação e hábitos culturais; 

especificamente o contexto rondoniense, marcado pela região em que 

está inserido; por outro lado, há que considerar-se a fase de 

crescimento e desenvolvimento que se encontra a população 

estudada. Encontram-se na denominada etapa de “estirão de 

crescimento”, seja fase da “grande infância” , ou seja, por encontrar-

se na “adolescência”. Neste caso observa-se um aumento acelerado 

da estatura, denominado “surto de crescimento rápido”; e o peso 

pode variar para mais ou para menos . Leva-se em conta os aspectos 

internos, como a herança genética; e os aspectos externos, como por 

exemplo, clima, qualidade de vida entre outros. 
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DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO E SUA 

RELAÇÃO COM A SAÚDE: O CASO DOS ESCOLARES 

DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DA 

CIDADE DE PORTO VELHO
10

 

 
Narjara Ayana de Lima Gomes

11
 

RESUMO: A pesquisa teve por objetivo diagnosticar o perfil sócio 

econômico dos escolares da rede estadual e municipal de ensino da 

cidade de Porto Velho, ao mesmo tempo estudar estes dados como 

indicadores de saúde. Foram avaliados 2027 estudantes (20% da 

população estudantil), na faixa etária de 11 a 14 anos. Como 

objetivos específicos, verificou-se o nível de escolaridade dos 

responsáveis pelos estudantes, a renda familiar e o tipo de moradia. 

Utilizou-se um questionário fechado para obtenção dos dados. Os 

resultados apontaram que das 14 escolas avaliadas somente uma 

apresentou um grupo representativo de escolares com qualidade de 

vida satisfatória. 

PALAVRAS-CHAVE: qualidade de vida, nível sócio-econômico, 

saúde. 

 

ABSTRACT: The research had as an aim to diagnose the Porto 

Velho’s public school socio-economic profile, as well as to stablish 

the taken data as a health system indicator. 2027 students, aged 11 to 

14 were examined amounting up to 20% of the public school total 

students. As a main aim, the parents’ education range was verified, 

as well as the family income and the housing condition. A closed 

questionnaire was used to collect data. The results showed that just 

one out of the 14 schools surveyed presented a significant group of 

students that keep satisfactory quality of life 

 

WORD-KEY: quality of life, partner-economic level, health.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A partir de dados socio-econômicos é possível visualizar 

aspectos importantes da qualidade de vida das pessoas, 

especialmente os aspectos relacionados à saúde. Categorias como 

moradia, renda, nível de instrução, entre outras, constituem 

indicadores importantes do nível de saúde.  

A Organização Mundial de Saúde, numa abordagem 

inovadora considera saúde como o mais completo estado de bem-

estar físico, mental e social e não a simples ausência de doença. Este 

é considerado o conceito clássico de saúde, aceito nos diversos 

estudos desta área e sub-área de conhecimento. 

Ter saúde é viver num estado em que todas as funções 

orgânicas desempenham normalmente o papel para que foram 

criadas, dando ao indivíduo o máximo de vitalidade e disposição 

para desempenhar atividades sociais, profissionais e familiares. 

Levando em consideração os condicionantes de saúde, 

Paraguassu (2000), amplia a compreensão desta categoria social 

atribuindo-lhe a responsabilidade de ser o resultado das condições de 

alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, 

transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso a posse da terra e 

serviços de saúde. Em suma, a saúde se expressa como um retrato 

das condições de vida dos indivíduos. 

Vários estudos atestam estreita relação entre condições 

sócio-econômicas e as de Saúde. De acordo com Teixeira (1988: 80) 

 

“o nível de saúde de uma população depende em primeiro 

lugar, do grau de desenvolvimento econômico de um país ou 

região, e que portanto, as medidas de assistências médico-

sanitárias são, em boa medida, inócuas quando não 

acompanham ou integram esse processo”. 
 

Considerando estes aspectos, desenvolveu-se um estudo para 

traçar o perfil socioeconômico dos escolares de 11 a 14 anos da rede 

estadual e municipal da cidade de Porto Velho. Como objetivos 

específicos, buscou verificar nível escolaridade dos responsáveis dos 

estudantes, a renda familiar, o tipo de moradia.  



  

A pesquisa justificou-se na medida em que os conceitos de 

saúde estão profundamente relacionados com os aspectos 

econômicos e sociais. Nesta visão, os profissionais de saúde não 

devem esquecer de desenvolver o importante trabalho de prevenção. 

Conhecendo as condições sócio-econômicas de um coletivo 

específico, podemos contextualizar nossa prática (nas diversas áreas 

de conhecimento) com noções de saúde pública, e assim contribuir 

para melhorar a qualidade de vida dos mesmos.  

 
2. METODOLOGIA 

 
A população estudada foi formada por escolares de ambos os 

sexos da rede estadual e municipal de ensino da cidade de Porto 

Velho, na faixa etária de 11 a 14 anos. Sortearam 30% das escolas de 

cada zona da cidade, que resultou em 14 instituições de ensino. A 

divisão da cidade por zona seguiu critérios históricos e de ocupação. 

Para a amostra sorteou-se 25% das escolas, de cada zona. 

Após o sorteio das instituições fez-se o levantamento da população 

na faixa etária estudada, segundo o senso escolar de Rondônia de 

2002. Destes, foram avaliados 2027 estudantes, sendo 779 escolares 

do sexo feminino e 725 do sexo masculino.  

Realizou-se uma pesquisa de campo do tipo descritiva. Para 

a coleta de dados utilizou-se uma ficha apropriada com questões 

fechadas envolvendo as seguintes variáveis socioeconômicas: 

educação (nível de escolaridade), renda familiar e condições de 

moradia (saneamento básico nos arredores da residência, tipo de 

casa, destino dos dejetos e tipo de abastecimento de água para 

consumo).  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 Em relação à Renda Familiar dos alunos das escolas 

estaduais e municipais foi averiguado que a renda dos familiares 

varia de menos de um salário mínimo a 20 salários mínimos. Os 

melhores índices de renda da rede Estadual ficaram com a escola 

Tiradentes que apareceu com 11% da população que recebe até 20 

salários mínimos. Já com menos de um salário mínimo destacou a 



  

escola Risoleta Neves que apresentou o maior índice com 18%. Nas 

quatro escolas municipais, foi constatado que os responsáveis 

ganham de 1 a 2 salários mínimos. 

Famílias que sobrevivem com uma renda que varia de 1 a 2 

salários mínimos sugere uma situação de extrema fragilidade. Esta é 

acentuada pelo fato de existir uma média aproximada de 4 membros 

por família em que só um deles aporta as condições para a 

sobrevivência do grupo familiar. 

Referente ao Nível de Instrução dos responsáveis foi 

verificado que das dez escolas estaduais, em seis prevaleceu o nível 

de escolaridade com ensino médio completo variando entre 36% a 

61%; as instituições foram Carmela Dutra e Castelo Branco (zona 1); 

Tiradentes e José Otino (zona 2); Rio Branco e João Bento (zona 4). 

Nas demais escolas a incidência de ensino fundamental incompleto 

variou entre 37% a 58% da amostra. 

Coincidindo com as escolas estaduais, as municipais também 

se classificaram entre o ensino fundamental incompleto e ensino 

médio completo. Com o ensino fundamental incompleto, as 

instituições Darci Ribeiro com 40% (zona 3) e Joaquim Vicente 

Rondon com 39% (zona 4). Já os demais colégios, Maria Isaura 

(zona 1) e Francisco Erse (zona 2) ficaram com o nível de 

escolaridade de ensino médio completo, variando de 33% a 35%. 

Os dados apresentados ilustram a complexibilidade das 

famílias dos alunos. Acredita-se que qualquer política 

necessariamente inicia pela unidade familiar, de modo que ela possa 

garantir um pleno desenvolvimento psicossocial para os seus 

integrantes. 

Quanto a condição de moradia, prevaleceu entre os 

informantes da rede estadual e municipal, a aquisição de casa 

própria. A instituição com menor percentual de familiares com casa 

própria foi a escola Aluízio Weber (zona 1), e que apresentou o 

maior percentual de familiares com casa própria foi a Darci Ribeiro 

(zona 3). Destacaram-se construções de tipo alvenaria, sendo 

exceção a Aluízo Weber que apresentou 55% de residência feita de 

madeira. 

As informações sobre o sistema sanitário das escolas 

estaduais e municipais apontaram que 62% a 89% dos informantes 



  

possuem banheiro interno. O maior percentual foi da escola Rio 

Branco (zona 4), e o menor da Darci Ribeiro (zona 2). 

Das dez escolas estaduais investigadas em 7 delas 

predominaram o uso da água da CAERD pelos familiares dos alunos, 

as demais utilizam-se de poços-artezianos. Já nas municipais, das 

quatro escolas observadas, três instituições utilizam cacimba como 

fonte abastecimento de água; somente na escola Maria Isaura, a 

maioria dos alunos beneficia-se do abastecimento da CAERD. Os 

dados mostraram que apenas 50% das comunidades de cada escola 

estadual possui rede de esgoto em suas moradias. A maioria das 

comunidades das escolas municipais apontou que não usufrui desse 

serviço. Em referência à coleta de resíduos sólidos constatou-se 

precariedade em algumas comunidades. Os familiares da Duque de 

Caxias informaram que somente 71% deles têm coleta de lixo; no 

caso da Aluízio Weber 48% tem acesso a esse serviço. As 

instituições municipais obtiveram resultado melhor, variando entre 

75% a 100% as escolas que tem acesso à coleta de lixo. 

Os resultados obtidos permitem dizer que o melhor 

perfil sócio econômico ficou com a Tiradentes (zona 2) visto 

que é uma escola estadual, mas com perfil de alunos de escolas 

particulares já que se trata de filhos de militares. Possuem 

renda mensal e nível de escolaridade satisfatórios bem como 

moradia adequada. Já em oposição, os piores resultados 

ficaram com duas escolas, a Aluízo Weber e a Darci Ribeiro. 

Tratam-se de escolas com alunos carentes, com acesso restrito 

aos condicionantes de saúde estudados; estes condicionantes 

em harmonia apontam para boa qualidade de vida. 

Para Manoel (2002), qualidade de vida refere-se às 

condições gerais de vida de uma pessoa incluindo moradia, 

alimentação, emprego, lazer, cultura entre outras. A qualidade 

de vida qualifica uma boa ou má condição de vida. Pode ser 

vista como um sistema com muitos elementos e infindáveis 

relações. O resultado destas relações define de modo 

significativo a qualidade de vida de uma população.  

 

 



  

4. CONCLUSÃO 

 

A questão social se faz presente no debate acerca da saúde, 

que por sua vez não pode ser tratada como uma variável 

exclusivamente biológica. Elementos sociais, políticos, culturais e 

econômicos estão envolvidos na discussão sobre este assunto e, 

obrigatoriamente, devem ser considerados se o objetivo for 

compreender a questão de maneira mais aprofundada.  

Por outro lado, embora a Educação Física seja 

historicamente marcada pelo campo biológico, a contribuição das 

Ciências Humanas e Sociais não pode ser desprezada uma vez que 

estas áreas de conhecimento ampliam a percepção da realidade. 

O estudo demonstrou que os indicadores sócio-econômicos 

se aproximam de acordo com os piores ou melhores resultados. Ou 

seja, as rendas superiores foram identificadas nas famílias cujos 

responsáveis possuem maiores níveis de escolaridade e condições de 

moradia satisfatória. Ao contrário, as menores rendas foram 

verificadas nas famílias que o chefe apresentava baixa escolaridade e 

condições de moradia precária. 

Assim, confirma-se a literatura sobre a temática em questão. 

Os piores ou melhores resultados sócio-econômicos têm origem em 

um conjunto de indicadores dos meios físicos, sociais e econômicos 

que se relacionam entre si. 
Podemos concluir que uma parte significativa dos nossos 

escolares, não está gozando de uma boa qualidade de vida. Os 

resultados do estudo do meio físico como habitação e todos os seus 

condicionantes como água para consumo, destino dos dejetos sólidos 

e sanitários apresentaram disparidades. É preocupante a situação das 

famílias que moram em residências precárias, problema que se 

agrava com a baixa renda, que garante a sobrevivência de várias 

pessoas. 

Os meios sociais como emprego, renda e educação são 

condicionantes diretos de alguns meios físicos como a habitação 

como exemplo. 

Um aspecto social preocupante é o resultado do nível de 

escolaridade de alguns chefes de família. Se por um lado a pouca 

formação escolar dificulta as expectativas no aumento da renda, por 

outro lado pode ser um fator que limita a participação efetiva da 



  

família na escola e na comunidade como um todo, na busca de 

melhores condições de moradia e educação. Desse modo, o nível de 

escolaridade pode ser um fator decisivo no fortalecimento das 

desigualdades sócio-econômicas. Das 14 escolas estudadas, somente 

uma mostrou que a maioria de seus escolares tem uma qualidade de 

vida satisfatória, pois todos os condicionantes sócio-econômicos 

estudados relativos à saúde estavam em harmonia.  
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RESUMO: Flagelados do gênero Phytomonas são parasitas do 

floema, látex e frutos de diferentes famílias de plantas, e 

aparentemente parasitas não-patogênicos de muitas plantas laticíferas 

e frutos. Tripanossomatídeos de plantas possuem uma alta 

distribuição geográfica e supõe-se que são transmitidos por algumas 

famílias de insetos fitófagos. Para a realização do presente trabalho, 

foram coletados exemplares de insetos e plantas. O método 

empregado para análise dos exemplares, procedeu-se através de 

observação microscópica, objetivando dessa maneira, a verificação 

da incidência desses parasitas no Estado de Rondônia. Os resultados 

apresentaram um total de 34,6 % de contaminação nos insetos 

analisados, enquanto que nas plantas, somente os tomates cereja 

apresentaram infecção por tripanossomatídeos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Phytomonas - Insetos fitófagos - Plantas. 

 

SUMMARY: Flagellates in the genus Phytomonas are parasites 

phloem, latex and fruits of different plant families, and apparently 

nonpathogenic parasites of many laticiferous plants and fruits. Plant 

trypanosomatids have a wide geographical distribution and assumes 

that they are transmitted by phytophagous insects of several families. 

For the accomplishment of the present work, exemplaries of insects 

and plants had been collected. The method used for analysis of the 

units was proceeded through microscopical comment, objectifying, 

in this way, the verification of the incidence of these parasites in 

Rondônia State. The results had presented a total of 34,6 % of 
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contamination in the analyzed insects, while in the plants, only the 

cherry tomatoes had presented infection by trypanosomatids. 

 

KEY WORDS: Phytomonas - Phytophagous insects - Plants. 

 

1- INTRODUÇÃO 

 
A família Trypanosomatidae é constituída por protozoários 

flagelados da ordem Kinetoplastida, que apresentam uma única 

mitocôndria organizada em torno de uma rede de fibrilas 

concatenadas de DNA, que juntos formam o cinetoplasto 

(SERRANO, 2000). 

Os membros desta família parasitam os mais diversos 

organismos, numa gama extremamente ampla (REY, 1991). 

Esses flagelados são polimórficos, sendo as diferentes formas 

denominadas: amastigota, promastigota, coanomastigota, 

epimastigota, tripomastigota e opistomastigota, de acordo com as 

posições do cinetoplasto (característica celular proeminente) e do 

flagelo, em relação ao núcleo (WILSON, 1980). 

Os principais gêneros que constituem a família 

Trypanosomatidae são: Leptomonas, Herpetomonas, Crithidia, 

Blastocrithidia, Phytomonas, Endotrypanum, Leishmania e 

Trypanosoma. 

 

1.1- O gênero Phytomonas 

Em 1909, Donovan propôs que os tripanossomatídeos de 

plantas fossem colocados em um novo gênero, Phytomonas 

(FERNÁNDEZ-RAMOS, 1999). 

Este gênero compreende parasitas heteroxênicos, em cujo ciclo 

biológico participam um hospedeiro invertebrado (inseto fitófago) e 

um hospedeiro vegetal. Estes flagelados apresentam durante todo o 

seu desenvolvimento, apenas formas promastigotas, tanto em insetos 

como em plantas, porém nas plantas apresentam torções ao longo do 

corpo. (CAMARGO, 1998). 

Phytomonas são tripanossomatídeos parasitas de diversas famílias 

de plantas com grande importância econômica, tal como palmeiras 

produtoras de óleo, coqueiros, café e mandioca. Em relação também a 

essa questão, em respeito à transmissão desses parasitas, estes podem ser 



  

transmitidos por insetos vetores, principalmente hemípteros fitófagos 

(FERNÁNDEZ-RAMOS, 1999). 

Muitos tripanossomatídeos parasitas de hemípteros fitófagos 

são capazes de viver nos ductos condutores de seiva das plantas, 

sendo sua transmissão feita através da inoculação dos 

tripanossomatídeos presentes nas glândulas salivares durante a 

alimentação dos insetos. Uma vez na planta, a infecção dissemina-se 

rapidamente, tornando-se generalizada. Muitas plantas são cultivadas 

em locais de clima quente, onde grandes quantidades de hemípteros 

fitófagos infectados estão presentes (DOLLET, 1984). 

Pouco se sabe sobre a incidência desses flagelados em 

hemípteros fitófagos e em plantações existentes no Estado de 

Rondônia, por isso faz-se necessário um estudo para se estabelecer a 

prevalência de tripanossomatídeos, particularmente Phytomonas sp., 

em insetos hemípteros fitófagos e plantas de interesse econômico, 

devido a patogenicidade causada por esses parasitas em lavouras, 

sabendo-se que estas são de grande importância para a nossa região. 

 
2- MATERIAL E MÉTODO 

 

2.1- Coleta de insetos 

Com o auxílio de pinças, os insetos foram coletados pelas 

patas e armazenados em frascos plásticos transparentes com tampa, 

de onde eram adicionados frutos e folhas e algodão umedecido com 

água para garantir sua sobrevivência. 

 

2.2- Coleta de plantas 

As plantas foram coletadas com o auxílio de uma tesoura ou 

estilete, de onde eram armazenadas em local apropriado até o 

momento da análise. Após cada coleta, foram feitas anotações 

prévias a respeito do local, data e se possível o nome da planta. 
 

2.3- Dissecação dos insetos 

Os hemípteros dissecados para a separação das glândulas 

salivares e trato digestivo, para análise quanto à presença de 

tripanossomatídeos. 

O início da dissecação realizou-se através da remoção das 

antenas, asas e patas com o uso de uma tesoura. Após remoção das 



  

estruturas, com o auxílio de um estilete de ponta chata introduzido 

entre a cabeça e o pró-tórax, separou-se por simples tração a porção 

cefálica, onde as glândulas salivares foram extraídas. 

Em seguida, os conectivos do abdome foram cortados, o 

pronoto foi levantado e a musculatura torácica dorsal cortada para 

retirar o trato digestivo. As glândulas salivares e o trato digestivo 

foram separadamente recolhidos em lâminas, onde era adicionada 

uma gota de PBS 0,01M estéril, onde estas estruturas foram 

levemente comprimidas entre lâmina e lamínula para observação ao 

microscópio óptico. 

 
2.4- Análise das plantas 

As plantas coletadas, após serem identificadas, foram 

lavadas com álcool 70%. Nos frutos, foram feitas pequenas incisões 

na casca com o auxílio de uma tesoura ou estilete de ponta chata. 

Após abertura, pressionou-se o fruto para adquirir o seu sumo, sendo 

este armazenado em lâmina com gotas de PBS 0,01M estéril, sendo 

cobertas por lamínulas para análise microscópica. 

 

2.5- Isolamento, cultivo e manutenção 
De todo o material positivo para tripanossomatídeos, de uma 

alíquota foram feitas de dois a quatro esfregaços em lâminas, sendo 

estas posteriormente fixadas com metanol, sendo uma delas corada 

com Giemsa. O restante era inoculado em tubos contendo meio de 

cultura bifásico, a fim de se verificar o crescimento dos parasitas, 

com o objetivo de isola-los. Para resultado negativo, as amostras 

foram descartadas. 

 

3- RESEULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1- Hemípteros fitófagos 

Foram realizadas 20 coletas em três áreas respectivamente 

distintas: área de floresta, área urbana e área peridomiciliar, de onde 

se coletou 81 insetos hemípteros fitófagos. 

Após análise dos insetos coletados, observou-se que dos 81 

insetos coletados, 28 se encontravam abrigando parasitas, 



  

correspondendo a 34,6 % de infecção do total analisado, e os que 

foram coletados em área peridomiciliar foram os mais contaminados. 

Relacionando-se a contaminação dos insetos de acordo com 

as estruturas analisadas, verificou-se que dentre os 28 insetos 

positivos, 21 se encontravam com somente o trato digestivo 

infectado (T.D.) e 07 com ambos os órgãos contaminados 

(G.S./T.D.), demonstrando desta maneira uma maior incidência de 

patologia no trato digestivo dos insetos. 

 
FIGURA 01 - Percentual de infecção dos órgãos analisados. 

 
Na hemolinfa (H) e exclusivamente na glândula salivar 

(G.S.), não se encontrou nenhuma incidência de infecção por 

parasitas. 

 

TABELA 01 – Prevalência de tripanossomatídeos, segundo gênero e 

espécie, nos hemípteros coletados. 

Família Gênero / 

Espécie 

E GS TD GS/

TD 

% 

 Veneza sp. 56 0 15 07 39,2 

Coreidae Veneza 

stigma. 

02 0 0 0 0 

 Hypselonoltus 

fulvus 

03 0 01 0 33,3 

 Runibia 

perspicua 

01 0 0 0 0 



  

 Mormidea 

maculata 

01 0 0 0 0 

Pentatomidae Edessa sp. 1 06 0 01 0 16,7 

 Edessa sp. 2 03 0 01 0 33,3 

 Mecistorhinus 

melanoleucus 

06 0 03 0 50,0 

 NI 01 0 0 0 0 

Largidae Largus 

humilis 

01 0 0 0 0 

Scuteleridae NI 01 0 0 0 0 

E: nº de examinados; G.S.: Glândula salivar; T.D.: Trato digestivo; 

G.S./T.D.: Glândula salivar e Trato digestivo; %: percentagem de 

positivos; NI: não identificados. 

 

De acordo com a Tabela 01, dentre os 28 hemípteros 

infectados por flagelados, 82,1% são pertencentes à família Coreidae 

e 17,9% pertencem a família Pentatomidae, não se encontrando 

contaminação nas outras famílias também coletadas. 

Demonstrando-se a infecção dos insetos em relação às 

espécies coletadas, nota-se que Veneza sp. (Coreidae) apresenta uma 

maior taxa de contaminação, seguida das espécies Mecistorhinus 

melanoleucus (Pentatomidae); Hypselonotus fulvus (Coreidae) e 

Edessa sp. 2 (Pentatomidae); e Edessa sp. 1 (Pentatomidae). 

 

3.2- Plantas 

TABELA 02 - Identificação dos frutos coletados. 

Planta Família Espécie I.M. 

Maracujá Passifloraceae Passiflora nitida _ 

Goiaba Myrtaceae Psidium guaiava _ 

Araçá-do-mato Myrtaceae Psidium 

grandiflorum 
_ 

Jambo Myrtaceae Eugenia jambos _ 

Caju Anacardiaceae Anacardium 

occidentale 
_ 

Amora Moraceae Morus nigra _ 



  

Acerola Malpighiaceae Malpighia glabra _ 

Murici Malpighiaceae Byrsonima crispa _ 

Solano Solanaceae Solanum 

vanheurckii 
_ 

Tomate cereja Solanaceae _ + 

I.M.- Investigação Microscópica; - negativo; + positivo. 

 
Foram realizadas 18 coletas de frutos, para que estes 

pudessem ser analisados quanto à presença de flagelados. 

Os frutos coletados, pertencem a dez espécies diferentes, 

podendo ser estes dados observados na Tabela 02. 

Após exame, observou-se que a maioria dos frutos 

apresentou resultado negativo quanto à infecção por 

tripanossomatídeos, e que apenas os tomates cereja, provindos do 

interior do Estado (Rolim de Moura), apresentaram índices de 

positividade. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Com observação nos insetos fitófagos analisados, pode-se 

notar que há uma maior incidência de infecção por parasitas em seus 

tratos digestivos, em comparação às suas glândulas salivares. 

Durante o período de realização do trabalho, observou-se 

que a família Coreidae apresentou um maior número de insetos 

coletados, demonstrando preliminarmente, que há uma maior 

incidência de insetos dessa família aqui na região, e também 

apresentou um maior número de hemípteros infectados por 

tripanosomatídeos em relação às outras famílias.  

Em relação aos frutos, encontrou-se um baixo índice de 

contaminação dos mesmos, sendo que pesquisas bibliográficas 

indicam também outras fontes abrigando tripanossomatídeos, 

desejando-se expandir as análises para plantas com seiva e látex. 

Os primeiros resultados desta pesquisa serviram para ter uma 

base da prevalência destes parasitas, sendo sua identificação somente 

a partir de análises de microscopia óptica. Porém, este método não é 

suficiente para se distinguir Phytomonas de outros gêneros, sendo 



  

necessário na seqüência do trabalho, a utilização de técnicas 

moleculares através de provas de PCR, para identificação a partir do 

DNA dos parasitas. 
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RESUMO: Morcegos são animais que vivem em áreas de mata, mas 

algumas espécies podem ser encontradas vivendo em áreas urbanas e 

são transmissores de diversas patologias de interesse em saúde 

publica. Visando o conhecimento das espécies de morcegos 

presentes na cidade de Porto Velho e nas áreas de mata que a 

circundam, iniciou-se um trabalho de coleta e identificação desses 

animais em um projeto piloto, usado para testar técnicas de coleta, no 

campus universitário José Ribeiro Filho em áreas entre borda de 

mata e construções e em áreas somente de mata e/ou saídas de 

bueiros na usina hidrelétrica de Samuel, com o uso de redes de 

neblina. Foram coletados 147 morcegos que serão identificados 

através de chaves de identificação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Morcegos – Identificação - Captura. 

 

SUMMARY: Bats are animals that live in forest areas, but some 

species can be found living in urban areas, and they transmit several 

patologias of interest in health public. Aiming at the knowledge of 

the species of bats in the city of Porto Velho and the forest areas that 

surround it one initiated a work of collection and identification of 

these animals in a project pilot, used to test collection techniques, in 

the university campus Jose Ribeiro Filho in areas between the boedes 

of forest and constructions, and in areas only of forests and/or exists 

of gullies in the hidroelectric dam of Samuel, with the use of fog 

nets. 147 bats had been collected that will be identified through 

identification keys.  

 

KEY WORDS: Bats – Identification – Capture – Collection. 

1. INTRODUÇAO 
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Os quirópteros compreendem a ordem dos morcegos, os 

únicos mamíferos voadores. Estes animais habitam a maioria das 

regiões temperadas e tropicais de ambos os hemisférios, mas estão 

ausentes em certas ilhas oceânicas remotas e nas regiões polares. 

Entre os mamíferos, os quirópteros apresentam uma enorme 

diversidade, somente ultrapassada pelos roedores. São importantes 

na dispersão de frutos e na polinização de flores tendo uma grande 

contribuição na preservação de espécies e na regeneração de áreas 

desmatadas. 

Nas cidades também têm um papel importante na polinização 

de plantas e no controle de insetos e de pequenos vertebrados, 

contribuindo para que o número desses animais não seja muito 

elevado. 

Quirópteros são hospedeiros naturais de várias espécies de 

parasitas, algumas de grande importância em Saúde Pública e em 

Saneamento Animal, a exemplo do Tripanossoma cruzy, Toxoplasma 

gondi, Histoplasma capsulatus dentre outros. Algumas das espécies 

de morcegos são tipicamente sinantrópicas e essa proximidade com o 

homem também recomenda o aprofundamento dos estudos das 

relações dos morcegos com agentes causadores de doenças humanas. 

(TADDEI, 2002). 

Portanto, a importância da realização de estudos de 

identificação dos morcegos para que se possa avaliar quais são as 

espécies presentes na região, possibilitará o desenvolvimento de 

programas de prevenção, com o objetivo de se evitar o contágio e a 

proliferação de doenças que possam ser adquiridos por meio de um 

contato com estes animais.  

 

2. MATERIAIS E METODOS 

 

2.1- Atividades desenvolvidas 

Foram realizadas dezessete coletas de morcegos, sendo treze 

na área da Usina Hidrelétrica de Samuel e quatro na área do campus 

universitário José Ribeiro Filho da Universidade Federal do 

Rondônia. Foram capturados no total cento e quarenta e sete 

morcegos, entre machos e fêmeas de diferentes espécies.  

O período de duração das coletas foi de fevereiro a setembro 

de 2002 realizadas em diferentes horários. Foram coletados uma 



  

média de oito a dez exemplares de morcegos. Os métodos de coleta 

serão descritos a seguir. 

 
2.2- Projeto piloto 

As coletas de animais a serem estudados foram feitas com o 

uso de redes de neblina suspensas no ar por meio de varas com 

aproximadamente três metros de comprimento. Após a montagem 

das redes, o procedimento era aguardar que os animais caíssem nas 

mesmas, e só então fazer a sua remoção esperando que novos 

animais caíssem nas redes. 

O primeiro ponto de coleta envolvia a montagem de uma rede 

na boca de um bueiro que se localiza na Usina Hidrelétrica de 

Samuel. Em seguida, fazia-se barulho na outra extremidade do 

bueiro para estimular a saída dos animais que caíam na rede, já que o 

trabalho de coleta tinha início por volta das 17 horas, anterior ao seu 

horário de vôo. Por vezes, esse método não surtia efeito. Nestes 

casos, o único modo de coletar os animais era esperar o seu horário 

de saída por volta das 18 horas. 

O segundo ponto usado na captura dos animais era na saída 

de uma caverna que também se localiza na área da Usina Hidrelétrica 

de Samuel. 

As redes foram montadas com o auxilio de varas de modo a 

serem estendidas de um lado ao outro da saída da caverna para 

possibilitar a captura dos animais também no momento de sua saída. 

Neste caso, o único modo de se capturar os animais é a espera de sua 

saída já que não se pode espantá-los como feito no bueiro, visto que 

não há outra entrada para a caverna. 
Um terceiro ponto usado foi a mata próxima ao bueiro onde 

eram feitas as coletas. Neste ponto, a rede era suspensa no ar também 

por meio das varas usadas nos outros pontos com a diferença de que 

as varas eram fixadas por meio de barbantes amarrados em pontos de 

apoio como arbustos e outras plantas próximas. O local escolhido 

para se armar a rede era um lugar aberto como uma estrada ou trilha. 

As redes eram armadas na diagonal da estrada ou trilha. Nestes 

pontos, esperava-se até que os animais caíssem na rede para então 

retirá-los. Este modo de coleta é mais demorado, pois tem que 

esperar que os animais se engatem nas redes por conta própria, já que 

estão em campo aberto e só caem nas redes quando precisam dar 



  

vôos próximos ao solo para a captura de insetos ou em busca de 

plantas com frutos que façam parte de sua alimentação. 
 

2.2- Projeto na cidade de Porto Velho 

Este método foi usado no campus da Universidade Federal de 

Rondônia que é o quarto ponto de coleta. As coletas foram feitas nas 

margens da mata, próximo ao vestiário do ginásio de esportes e 

também junto à biblioteca, lugares observados que servem de abrigo 

para morcegos. 

A retirada dos morcegos das redes de neblina é realizada de 

forma muito cuidadosa. Tanto para prevenção de acidentes como 

mordidas, assim como para não machucar os animais que eventualmente 

podem ser fêmeas grávidas, amamentando ou animais jovens. 

Para a retirada são usados dois pares de luvas: um par de luvas 

látex, com o objetivo de evitar contaminações e um par de luvas de 

raspa, para que se possa manusear os animais com segurança sem o 

risco de mordidas ou arranhões. 

Após uma retirada cuidadosa do animal das redes, com o auxilio 

de pinças, se não houvesse nenhum fator que impedisse a captura, 

gravidez, por exemplo, o animal era colocado em um saco de algodão 

com medidas de 20x15cm, para que fosse removido até o laboratório 

onde era feito o processo de extração de seu sangue para análise. 

O morcego a ser analisado era retirado do saco de algodão com o 

uso das luvas de látex e de raspa e colocado em um recipiente contendo 

um chumaço de algodão embebido com éter, câmara mortífera.  

Os morcegos foram colocados em sacos plásticos separados. 

Todos os morcegos foram congelados para que posteriormente 

fossem enviados para identificação de sua espécie. Trabalho 

realizado por especialista, que deve ser feito futuramente na própria 

universidade pelo autor deste projeto. 

 

2- RESULTADOS PARCIAIS 

 

Morcegos capturados Total 

Machos e fêmeas 147 

Identificação em andamento. 
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