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METODOLOGIA 

Foram extraídos os casos de malária do Sistema de Vigilância 

Epidemiológica (SIVEP-Malária). O IPA foi calculado para os 

anos de 2005 a 2015, sendo selecionados os casos com 

resultado positivo e cujo município de residência e de infecção 

fossem Porto Velho. Para o cálculo do IPA a população dos 

bairros de Porto Velho foi estimada pelo método geométrico e 

corrigido pelo método linear, usando como base os dados dos 

Censos 2000 e 2010. Para delimitação das áreas e construção e 

análise de indicadores foram integrados ambientais, sociais e de 

saúde através dos softwares Terraview 4.2.0, e ArcMap 10.1. 

A Amazônia tem passado por um intenso processo de 

urbanização, onde o padrão urbano da malária pode estar sendo 

alterado, tanto na sua distribuição espacial, quanto no seu perfil 

epidemiológico. O objetivo desse trabalho é compreender como 

o processo de produção do espaço urbano do município de 

Porto Velho (RO), tem corroborado para a ocorrência e 

manutenção da malária urbana, bem como dos principais 

processos socioespaciais que atuam na manutenção desta 

endemia. Com este objetivo foram realizados os seguintes 

processos: 1) Contextualizar o processo de construção do 

espaço urbano de Porto Velho bem como o atual contexto do 

processo de ocupação da Amazônia; 2) Descrever o perfil 

epidemiológico da malária urbana e sua distribuição espaço-

temporal segundo a localidade provável de residência e 

infecção, no período de 2005 a 2015, relacionando sua 

ocorrência com variáveis sociais e ambientais e com os 

principais processos de organização do espaço urbano; 3) Criar 

uma tipologia de organização socioespacial da área urbana de 

Porto Velho, buscando relacioná-la com a incidência de malária 

urbana no município; 4) Relacionar a organização do espaço 

urbano do município em questão com a produção de malária 

urbana. 

 

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

Embora as previsões indicassem um surto de malária na cidade de Porto Velho no 

período da construção das hidrelétricas do Madeira, esta expectativa não foi 

correspondida. Tal fato pode ser explicado pelos esforços das empreiteiras, bem 

como pela vigilância epidemiológica em controlar a doença, sobretudo, nas áreas de 

influência direta das hidrelétricas ou mesmo pelo caráter focal da doença cuja 

ocorrência se daria inicialmente em ocupações irregulares, que surgiram em virtude 

do crescimento rápido e desordenado da cidade. Ademais, introdução de derivados 

de artemisinina no ano de 2006 no tratamento da doença pode ter corroborado para 

sua redução, bem como a existência de vazios urbanos – ocupados durante o 

“boom” das hidrelétricas ocasionado pelo incremento populacional ocorrido no 

município. Na tipologia do espaço urbano inicialmente o padrão de maior incidência 

de malária se dá na área de expansão de classe média (2005-2007) seguido por 

regiões mais consolidadas em virtude de grande parte do incremento populacional 

ter se dado nessas áreas. Os maiores IPAs nos anos de 2014 a 2016 se dão nas 

regiões do centro e da periferia integrada consolidada porque a maior parte da 

população de Porto Velho se encontra nessas áreas, além destas terem concentrado 

os migrantes que permaneceram na cidade após a construção das hidrelétricas. Na 

tipologia de malária urbana, os maiores IPAs em todos os períodos se deram nos 

bairros com elevada presença de vegetação e hidrografia. Todavia, não se devem 

fazer relações deterministas, pois, apenas a presença de vegetação e hidrografia 

não necessariamente irão propiciar as condições necessárias para a manutenção do 

vetor transmissor da doença. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
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 “A DINÂMICA DA MALÁRIA URBANA EM PORTO VELHO (RO) NO PERÍODO DE 2005 A 2015” 

RESULTADOS 

Os resultados vêm apontando para um declínio na incidência de 

malária em Porto Velho, bem como em Rondônia. A distribuição 

da malária urbana em Porto Velho se deu de forma diferenciada 

ao longo do território, havendo uma tendência de localização 

nas áreas periurbanas e de declínio nos últimos anos. A 

construção das hidrelétricas do Madeira impactou a incidência 

da doença durante sua construção, porém seu impacto não foi 

maior na malária urbana em virtude dos vazios urbanos 

existentes na cidade.   
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Fonte: SIVEP-Malária 

IPA médio por tipologia do espaço urbano de 

Porto Velho 

Categorias da 

Tipologia (‰) 

IPA 

05-

07 

IPA 

08-

10 

IPA 

11-

13 

IPA 

14-

16 

Centro 69,0 37,0 29,5 8,4 

Perif. integrada 

consolidada 
83,9 48,1 40,2 8,4 

Perif. integrada 

em expansão 
61,1 30,0 22,8 6,2 

Expansão de 

classe média 
93,5 47,0 35,5 6,3 

IPA médio por tipologia da malária na área 

urbana de Porto Velho  

Categorias da 

tipologia (‰) 

IPA 

05-

07 

IPA 

08-

10 

IPA 

11-

13 

IPA 

14-

16 

Sem presença de 

veget. ou hidrog. 
66,6 35,7 30,7 6,4 

Pouca veget.  e 

pouca hidrog. 
72,4 38,8 26,2 6,8 

Elevada veget. e 

elevada hidrog. 
97,5 49,5 35,9 8,7 

Financiamento: CAPES, 

PROEX-CAPES do Programa 

de Pós Graduação em Saúde 

Pública da ENSP  


