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Este trabalho teve como objetivo analisar os efeitos do limite internacional na saúde das 

populações da faixa de fronteira do Brasil e identificar os principais determinantes e espaços 

críticos da malária, AIDS, tuberculose e hanseníase nesta região no período de 1997 a 2001.  

A análise da fronteira internacional baseou-se nos modelos de Machado e col. (2005) 

sobre a fronteira brasileira e a metodologia para identificação dos principais determinantes dos 

agravos acima referidos fundamentou-se na abordagem da ecologia humana das doenças e no 

método de estratificação espacial. Foram utilizados dados secundários disponíveis nos principais 

Bancos de Dados de Saúde (DATASUS) e Geografia (IBGE), e informações obtidas em 

entrevistas com informantes-chave em cinco zonas de fronteira selecionadas, onde foram 

realizados trabalhos de campo. 

 Os 569 municípios que compunham a Faixa de Fronteira, em 1999, foram agregados em 

19 sub-regiões e três Arcos (Norte, Central e Sul), conforme regionalização criada pelo 

Ministério da Integração Nacional. 

A malária ficou restrita ao segmento amazônico da fronteira (Arco Norte). A AIDS 

apresentou dois padrões distintos: no segmento Norte da fronteira onde cresce aceleradamente, e 

no Sul onde a epidemia é mais forte e estável. A tuberculose mostrou-se mais difusa na fronteira, 

atingindo principalmente municípios com cidades populosas e cidades gêmeas e/ou com maior 

incidência em populações indígenas. A hanseníase acompanhou as áreas com maior fluxo 

migratório na fronteira. 

Os segmentos mais críticos para o atendimento à saúde foram: as sub-regiões Oiapoque-

Tumucumaque, Parima-Alto Rio Negro, Alto Solimões e Alto Juruá. 

A migração e a mobilidade populacional, a ocupação desordenada do espaço, a falta de 

acesso à saúde, as precárias condições de vida, os diferentes graus de acessibilidade foram os 

principais determinantes das quatro doenças analisadas na região. 
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As assimetrias entre o Brasil e os países lindeiros manifestou-se no comportamento dos 

usuários dos serviços de saúde na fronteira, gerando fluxos transfronteiriços para os países onde 

o atendimento é melhor ou gratuito. Observou-se também uma grande e salutar 

complementaridade entre os serviços fronteira. As zonas de fronteira onde existiam grupos de 

cooperação formados e atuantes enfrentaram melhor os problemas de saúde, particularmente 

aqueles relativos à doenças transmissíveis.  

 

Palavras-chave: limite político internacional; fronteiras; saúde; doenças transmissíveis; 

atendimento de saúde. 

 

 

Introdução 

 

A fronteira por se situar na zona de contato entre diferentes conjuntos sócio-espaciais é 

um espaço especialmente vulnerável do ponto de vista de saúde, o que se deve ao diferencial 

político e sanitário entre países, por isso a fronteira constitui-se num espaço de tensão, mas 

também de complementaridade. Este diferencial gera intensos fluxos de pessoas para estas áreas 

que acabam comportando uma população de elevada mobilidade. Esta por sua vez associa-se 

com uma série de problemas de saúde, em especial aqueles relacionados com à difusão de 

doenças infecciosas, ao atendimento à saúde e ao controle de doenças (Brasil 2003; Peiter 2005). 

 

1.1 - Metodologia 

 

Para a análise dos efeitos do limite político internacional na saúde das populações 

fronteiriças adotou-se a abordagem da Ecologia Humana das Doenças, segundo a qual a situação 

de saúde de uma população é determinada e/ou condicionada por fatores relacionados às 

características biológicas das populações (idade, sexo, pool genético, etc.); às características do 

meio ambiente físico e social; aos estilos de vida destas populações e às características dos 

sistemas de atendimento à saúde nos territórios. 

 A caracterização dos determinantes e/ou condicionantes da situação de saúde das 

populações foi realizada através da construção de indicadores obtidos a partir de dados 
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secundários das principais fontes de informações geográficas e de saúde (IBGE, SIM, SINAN, 

SINASC, etc.), bem como de dados primários coletados em campo através de entrevistas semi-

estruturadas, realizadas em locais selecionados da fronteira.  

A identificação dos espaços críticos da faixa de fronteira do Brasil foi obtida pelo método 

de estratificação espacial, com o auxílio de programas de geoprocessamento (Mapinfo 5.0). A 

identificação dos principais determinantes da situação de saúde foi realizada através do 

cruzamento e análise dos dados e indicadores selecionados, a consulta bibliográfica e entrevistas 

com especialistas do agravo estudado. 

Para facilitar a análise os 569 municípios que compunham a Faixa de Fronteira em 1999 

foram agregados em 19 sub-regiões e três Arcos da Fronteira (Brasil 2005). A análise espacial 

multi-escalar (micro, meso e marco regional) buscou os nexos entre os distintos recortes 

espaciais (município, sub-região e arco) (figura1).   

 

Figura 1: A Faixa de Fronteira: Arcos, Sub-regiões e Cidades Gêmeas 

 

O recorte temporal da análise abrange o período entre 1997 e 2002, sendo que para a 

tuberculose só foram analisados dados para o ano 2000 devido a indisponibilidade, naquele 

momento, de dados para outros anos. 

 

1.2 - Caracterização geral da Faixa de Fronteira do Brasil 

 

A faixa de fronteira interna do Brasil com os países vizinhos foi estabelecida em 150 km 

de largura (Lei nº. 6.634, de 2/05/1979), paralela à linha divisória terrestre do território nacional. 

É uma zona juridicamente distinta, com regulamentos especiais. 

A zona de fronteira é mais ampla que a faixa, ela é a região composta pelas faixas de 

fronteira de cada lado do limite internacional, englobando portanto as relações transfronteiriças. 

É um espaço de interação, uma paisagem específica, um espaço social transitivo, composto por 

diferenças oriundas da presença do limite internacional, e por fluxos e interações 

transfronteiriças. Produto de processos e interações econômicas, culturais e políticas, tanto 

espontâneas como promovidas. O meio geográfico que melhor caracteriza a zona de fronteira é 

aquele formado pelas cidades gêmeas (Machado 2005) (figura 1).  
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A faixa de fronteira por se situar na zona de contato entre diferentes conjuntos sócio-

espaciais é um espaço especialmente vulnerável do ponto de vista sanitário graças em grande 

medida ao diferencial jurídico, político e sanitário existente entre os diferentes países lindeiros 

(Olivera 1993), mas tanto a faixa como a zona de fronteira apresentam uma multiplicidade de 

situações altamente diferenciadas, tornando necessária a sua segmentação em sub-regiões, 

(Brasil 2005). 

 Encontra-se ao longo da faixa de fronteira desde áreas de fronteira isoladas e pouco 

povoadas até áreas densamente povoadas, altamente integradas aos principais circuitos 

econômicos, regionais, nacionais e internacionais. Principalmente nestas últimas, as fronteiras 

mais densamente povoadas, quando situadas em áreas de contato ou de comunicação com os 

países lindeiros, observa-se a ocorrência mais elevada de populações flutuantes com alta 

mobilidade (caminhoneiros, militares, turistas, comerciantes, etc.), a presença expressiva de 

imigrantes (inclusive estrangeiros), as relações inter-étnicas e entre diferentes nacionalidades, e o 

desenvolvimento de atividades ilegais como contrabando, o tráfico de drogas, a exploração da 

prostituição, etc. Estas áreas são mais vulneráveis à transmissão de doenças dada a intensidade e 

multiplicidade de interações que aí se efetuam, tornando o controle doenças ainda mais difícil. 

Nestas áreas de grande interação a maior taxa de contato social, e a interseção de inúmeras redes 

sociais distintas (que em outros lugares dificilmente ocorreria), potencializam a difusão de 

doenças transmissíveis (Brasil 2003).  

Por sua vez, as populações geralmente dispersas das áreas de fronteira mais isoladas 

sofrem com a falta de pessoal para o atendimento de saúde,  falta de medicamentos e  falta de 

controle dos programas de saúde. Nesta áreas é comum o sub-registro de casos de doenças 

(silêncio epidemiológico). O diferencial dos programas de prevenção e controle de vetores entre 

países lindeiros pode afetar a eficácia dos programas nacionais. São exemplos o controle da 

malária e da dengue. O mesmo pode ser dito à respeito de doenças imunopreveníveis (i.e. 

sarampo, febre amarela, etc.) e os respectivos programas de imunização nacionais. A cobertura 

vacinal pode ser boa de um lado da fronteira, mas ser ruim do outro lado, comprometendo a sua 

eficácia. 

Os problemas ligados à oferta de serviços e ao atendimento de saúde das populações de 

municípios de fronteira dizem respeito à sobrecarga dos serviços locais de saúde pela importação 

de pacientes dos países lindeiros, fato que ocorre principalmente onde há desequilíbrios 
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(assimetrias) entre os sistemas sanitários dos países lindeiros. Um outro problema que pode 

ocorrer nas fronteiras ligados não só à proximidade do limite político, mas também, à grande 

mobilidade populacional que eventualmente exista nestas áreas, é o problema da adesão aos 

tratamentos de saúde, principalmente de doenças de longo tratamento como a tuberculose e a 

hanseníase.  

A análise dos indicadores e das fontes de informação coletadas permitiu distinguir a 

situação de saúde e dos serviços nos três Arcos da fronteira e nas suas sub-regiões. 

O Arco Norte sem dúvida foi o que apresentou a situação mais crítica, condições de vida 

muito baixas em todas as sub-regiões e escassez de recursos humanos e infra-estrutura de saúde, 

situação que se reflete nas menores esperanças de vida de suas populações e nos maiores 

coeficientes de mortalidade infantil (figura 2). 

 

Figura 2 – Sub-regiões da Faixa de Fronteira: Indicadores de Situação de Saúde. 

 

Dentro do conjunto de indicadores utilizados para a descrição da situação do atendimento 

à saúde na região, a falta de médicos é o que mais chamam a atenção.  Esta falta de profissionais 

qualificados de saúde é agravada nas cidades gêmeas e áreas de maior intensidade de interações 

transfronteiriças, onde os serviços de saúde já saturados e funcionando em condições precárias 

recebem um contingente suplementar de pacientes vindo de localidades da zona de fronteira dos 

países vizinhos. Sem dúvida estes aspectos aumentam a vulnerabilidade destas populações à 

doenças transmissíveis como a malária, a tuberculose, a hanseníase, e a aids (figura 3). 

 

Figura 3 – Sub-regiões da Faixa de Fronteira: Disponibilidade de Médicos, 1999. 

 

O Arco Central apresentou uma situação mais heterogênea, com sub-regiões que 

apresentaram situação mais favorável em termos de condições de vida e de atendimento, como a 

sub-regiões da Chapada dos Parecis; Alto Paraguai; Pantanal; Dourados e Cone Sul Mato-

grossense; e outras que apresentaram situação crítica como as sub-regiões Vale do Acre-Purus; 

Madeira-Mamoré; Fronteira do Guaporé e Bodoquena. Nestas últimas a esperança de vida ao 

nascer era menor que a média nacional situando-se nos níveis das sub-regiões do Arco Norte 

(figura 2). 
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O Arco Sul foi o que apresentou melhores condições de vida e de atendimento à saúde. A 

esperança de vida superava a média nacional em todas as sub-regiões, com destaque para o Oeste 

de Santa Catarina onde alcançou 73 anos de idade, e o coeficiente de mortalidade infantil 

também foi mais baixo em todas elas (figura 2). Os únicos aspectos desfavoráveis apresentados 

foram: a falta de enfermeiros e dentistas, cujos coeficientes ficaram abaixo da média nacional em 

todas as sub-regiões da faixa. Um ponto muito positivo foi a maior disponibilidade de médicos 

superando a média nacional de 1,6 médicos/1.000 habitantes em todas as sub-regiões (figura 3).  

 

1.3 - A Situação da Malária na Fronteira 

 

 A análise da distribuição espacial da incidência da malária na Faixa de Fronteira, no 

período de 1999 a 2001, mostrou que a doença estava disseminada np Arco Norte e parte norte 

do Arco Central, entretanto apresentava um padrão altamente concentrado em alguns municípios. 

Foram identificadas seis grandes áreas de risco elevado para a malária, num total de 40 

municípios (7% do total da FF) onde as incidências de malária superaram 50 casos /1.000 

habitantes (figura 4). 

 

Figura 4 – Faixa de Fronteira – Arcos Norte e Central: Incidência de Malária, 1999-2001 

 

A sub-região como maior incidência de malária no período observado foi Parima-Alto 

Rio Negrocom índice parasitário anual médio de 107,05 casos por mil habitantes, chegando a 

512,59 no município de Amajari em Roraima. A grande concentração de indígenas (Ianomâmis), 

as dificuldades de acesso às aldeias e a circulação de indígenas e garimpeiros na zona de 

fronteira com a Venezuela, aliadas à elevada proporção de assintomáticos nestas populações 

acabaram por perpetuar a transmissão nesta região (apesar da extinção da maior parte dos 

garimpos no lado brasileiro da fronteira). Destaca-se no município de Santa Isabel do Rio Negro, 

localizado nesta sub-região, o recrudescimento da malária que urbanizou-se devido à mudanças 

no modo de produção da piaçava, a principal atividade econômica das populações locais (Mutis e 

Coura 2003). 

Nas sub-regiões dos Campos do Rio Branco e Madeira-Mamoré a incidência de malária  

também foi muito elevada devido à implantação de novos assentamentos rurais, sempre 
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precedida de um processo de desmatamento que aumenta a exposição da população aos vetores 

transmissores da malária (Bretas 1990). 

Destaca-se ainda a elevada incidência de malária no município de Atalaia do Norte, 

pertencente à sub-região do Alto Solimões. Esta situação tem suas prováveis causas na 

coexistência entre a atividade madeireira não controlada e diversas comunidades indígenas 

dispersas no território em ambos lados da fronteira em áreas de difícil acesso, o que complica o 

controle da doença. 

Em suma, a partir da análise da dinâmica geográfica destes espaços foi possível 

identificar como prováveis determinantes: a elevada migração e mobilidade da população na 

fronteira, a presença de garimpos na região, a instalação de novos assentamentos rurais, a 

exploração da madeira não controlada, a elevada proporção de populações indígenas com alta 

vulnerabilidade à malária e o baixo acesso ao atendimento de saúde das populações da região. 

 

 

1.4 - A Situação da AIDS na Faixa de Fronteira 

 

A AIDS apresentou dois padrões bem distintos: no Arco Norte da fronteira a epidemia é 

mais recente e cresce aceleradamente na população heterosexual, enquanto que no sul a epidemia 

possui uma significativa parcela da categoria de transmissão de usuários de drogas injetáveis, 

está em estágio mais avançado, atinge um maior número de pessoas, mas tende a estabilizar-se. 

Em toda a FF foram identificados 14 epicentros secundários da epidemia. A maior 

intensidade da epidemia ocorre em zonas de fronteira com elevadas conectividade e intensidade 

de interações transfronteiriças (fronteira Brasil/Paraguai/Argentina e Uruguai), nas cidades 

gêmeas (Tabatinga/Letícia, Foz do Iguaçu/Ciudad Del Este, Uruguaiana/Paso de Los Libres) e 

nas capitais estaduais da fronteira (Boa Vista, Rio Banco e Porto Velho) (Figura 5).  

 

 

Figura 5 – Faixa de Fronteira: Incidência de AIDS, 1999-2001. 

 

No Arco Norte a epidemia atingiu 39 municípios (55% do total) com quatro epicentros: 

Oiapoque, Boa Vista, Tabatinga e Rio Branco. A maior taxa de incidência deste Arco ocorreu em 
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Oiapoque com 18,9 casos/100.000 habitantes, mas o epicentro mais forte é o de Boa Vista (maior 

número de casos), capital de Roraima fortemente articulada como Manaus, o principal pólo 

econômico da região amazônica com conexões internacionais intensas. A elevada migração 

inter-regional e a forte imigração de guianenses para Boa Vista são fatores críticos para a difusão 

da AIDS neste epicentro. 

O município de Oiapoque situado na sub-região Oiapoque-Tumucumaque, apesar de 

tratar-se de sua pequena população, conforma-se em importante epicentro da epidemia, pois 

recebe uma grande quantidade de migrantes e situa-se num importante ponto de passagem para a 

Guiana Francesa. Grande parte destes migrantes são garimpeiros, um grupo populacional 

altamente vulnerável à AIDS.  

Destacam-se ainda no Arco Norte os epicentros de Tabatinga, outro ponto de passagem 

da fronteira e o epicentro de Rio Branco. Este último associa-se ao epicentro de Porto Velho no 

Arco Central e são duas capitais estaduais amazônicas importantes, atraindo fortes fluxos 

populacionais e polarizando amplas regiões. A maior população e conectividade destas duas 

cidades com os principais centros econômicos nacionais explica a maior intensidade da 

epidemia. Contribui para isso a sua posição como pólos regionais de saúde, concentrando os 

recursos de diagnóstico e tratamento da AIDS em toda a banda ocidental Amazônica.  

Um elemento preocupante em todo o arco norte em relação à difusão da AIDS é e elevada 

presença de populações indígenas altemente vulneráveis à epidemia (Leornardi 2000). 

No Arco Central a epidemia teve como principal epicentro a capital de Rondônia Porto 

Velho, como dito anteriormente. Mais dois epicentros destacaram-se neste Arco: o de Corumbá e 

o de Dourados. O primeiro ligado à sua posição estratégica em relação à Bolívia. A cidade de 

Corumbá localiza-se num entroncamento rodo-ferroviário-fluvial distando 480 quilômetros da 

capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. A economia desta cidade ligada à mineração e ao 

turismo da região do Pantanal atrai fluxos de pessoas permanentemente, aumentanto a 

vulnerabilidade à AIDS. Outro aspecto que aumenta a vulnerabilidade é a ligação entre o turismo 

e a prostituição, que ocorre nesta região, bem como a sua posição estratégica para a entrada da 

droga no país. Salienta-se ainda a presença de grandes contingentes militares na área, dada pela 

localização de vários batalhões de fronteira. A grande quantidade de homens solteiros atrai o 

comércio sexual para o município. 
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O Arco Sul, por sua vez, foi o mais atingido pela epidemia até o período analisado. Seu 

maior epicentro situa-se na cidade de Foz do Iguaçu, irradiando-se por uma rede de cidades 

situadas nas esferas de influencias destas duas cidades. Foz do Iguaçu foi a primeira cidade a 

registrar casos de AIDS na fronteira (1988) e apresentava uma taxa de incidência de 21,93 

casos/100.000 habitantes, o dobro da média nacional. 

Foz do Iguaçu está situada na tríplice fronteira Brasil/Paraguai/Argentina e supera os 200 

mil habitantes. É uma zona de fronteira muito ativa onde o comércio, o turismo encontram boas 

condições para se desenvolverem, mas também o contrabando e o tráfico de drogas, com os 

problemas subjacentes a estas atividades. È grande a circulação de veículos, principalmente de 

caminhões que interligam o MERCOSUL, o que gera um quadro de alta vulnerabilidade à AIDS. 

Mais ao sul observam-se mais quatro epicentros da epidemia, sendo os mais importantes 

os de Uruguaiana/Alegrete e o de Pelotas/Rio Grande. O primeiro situa-se numa das mais 

importantes portas de entrada da fronteira sul do país e eixo de ligação do MERCOSUL. Estima-

se que passem diáriamente por Uruguaiana cerca de 700 caminhões e a presença  uma população 

flutuante de cerca de 30 mil pessoas (caminhoneiros e migrantes sazonais), além de mais de 600 

mil turistas procedentes da Argentina que cruzam a fronteira neste ponto em direção ao litoral 

brasileiro no verão. Toda esta dinâmica populacional aumenta a vulnerabilidade das populações 

locais à AIDS. 

No caso do último epicentro da fronteira o de Pelotas/Rio Grande, a principal 

particularidade é o fato de Rio Grande ser uma cidade portuária com maior concetividade como 

outros centros nacionais e estrangeiros e grande mobilidade populacional, que leva a uma maior 

vulnerabilidade à AIDS. 

Como foi colocado anteriormente, os epicentros sulistas da epidemia apresentam maior 

participação da categoria de UDI na transmissão do vírus, este fato associa-se à sua posição 

estratégica em relação às rotas da droga e aos maiores mercados consumidores nacionais. Apesar 

de todos estes fatores agravantes para o controle da epídemia na região, os municípios do Arco 

Sul da fronteira são em geral os que possuem os melhores recursos para o enfrentamento da 

epidemia, a saber, melhore nível econômico, educacional e maiores recursos em saúde. 

 

 

1.5 - A Situação da Tuberculose na Faixa de Fronteira 
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A incidência de tuberculose na Faixa de Fronteira mostrou um padrão difuso em todos os 

Arcos, entretanto foram identificadas áreas críticas nos municípios com significativa presença 

indígena, nos Arco Norte e Central e nos municípios com elevada incidência de AIDS no Arco 

Sul. As cidades mais populosas e as cidades gêmeas também apresentaram elevadas taxas de 

incidência de tuberculose (figura 6). 

 

Figura 6 – Faixa de Fronteira:  Incidência de Tuberculose, 2000. 

 

 No Arco Norte a tuberculose atinge com maior intensidade as sub-regiões de Campos do 

Rio Branco com taxa de incidência de 70,99 casos por 100.000 habitantes, Parima Alto Rio 

Negro com 64,89 casos por 100.000 habitantes. No primeiro caso a grande presença de 

migrantes e a elevada proporção de populações indígenas explica a situação. No segundo o maior 

fator é a elevada proporçãop de populações indígenas na região, as mais suscetíveis à 

tuberculose. 

 No Arco Central a maior aglomeração encontrada em Porto Velho e a presença de 

populações indígenas além da debilidade dos programas de controle da doença mostraram-se os 

principais determinantes da situação da tuberculose na região. 

 No Arco Sul as maiores taxas ocorreram na sub-região da Fronteira Metade Sul do Rio 

Grande do Sul  onde atingiu 53,05 casos por 100.000 habitantes, situação parcialmente explicada 

pela associação com a epidemia da AIDS com grande força na região. 

 

 

1.6 - A Situação da Hanseníase na faixa de Fronteira 

 

Apesar de não ser possível afirmar pela análise realizada quais os determinantes da 

hanseníase nos municípios da Faixa de Fronteira, alguns aspectos emergiram a partir do 

cruzamento dos dados epidemiológicos, geográficos e sócio-econômicos dos municípios e sub-

regiões da Faixa de Fronteira, para a hanseníase. Os fatores amplamente considerados na 

literatura como moduladores ou condicionantes desta doença, mostraram-se claramente 

associados, como por exemplo, a associação entre condições de vida e incidência de hanseníase. 
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As sub-regiões com melhores condições de vida tiveram as menores taxas de detecção de 

hanseníase, a saber, as sub-regiões do Oeste de Santa Catarina, Noroeste do Rio Grande do Sul e 

Fronteira Metade Sul do Rio Grande do Sul. 

Houve uma maior incidência de hanseníase nas regiões de maior migração na fronteira, 

como nos estados de Roraima, Acre e Rondônia, bem como no Mato Grosso, o "Arco da 

Hanseníase" (figura 7). Este fato pode ser explicado, por um lado, pela maior dificuldade de 

acompanhamento do tratamento em populações móveis, o que explicaria elevados índices de 

abandono do tratamento (baixa adesão), e por outro pela maior precariedade dos serviços de 

atenção à saúde (falta de médicos, enfermeiros e equipamentos e laboratórios) e o pouco acesso 

da população aos serviços e medicamentos. 

 

Figura 7 - Faixa de Fronteira: Incidência de Hanseníase, 1997-2001. 

 

 A elevada taxa de abandono que dificulta o controle da endemia nos municípios do Arco 

Norte e Central da Faixa de Fronteira, as maiores distâncias e precárias condições físicas dos 

acessos aos serviços, somadas à falta de renda para deslocamentos mais freqüentes dos pacientes 

e dos agentes de saúde, podem ser fatores importantes na persistência e mesmo recrudescência 

desta endemia na região. 

A hanseníase na Faixa de Fronteira também teve um comportamento de "doença urbana", 

as taxas de detecção eram maiores nos municípios com maior proporção de população urbana e 

menor densidade rural.  

Outra associação foi entre o nível de renda e a taxa de detecção de hanseníase, os 

municípios hiperendêmicos tiveram na média 21% dos chefes de domicílio com renda menor de 

1/4 de salário mínimo, enquanto que os municípios com baixo nível de detecção apresentavam 

em média apenas 10% dos chefes nesta faixa de renda. 

Em termos de acesso à saúde houve uma associação entre os municípios hiperendêmicos 

e menor disponibilidade de médicos.  

As sub-regiões Campos do Rio Branco, alto Juruá, Vale do Acre-Alto Purus, Madeira-

Mamoré, Fronteira do Guaporé, Alto Paraguai e Pantanal foram as de maiores taxas de detecção 

de hanseníase. 
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As sub-regiões com as menores taxas de detecção foram as do Arco Sul, exceto pela sub-

região do Sudoeste do Paraná que se situou numa posição intermediária. 

 

 

Conclusões 

 

O contexto geográfico e as interações transfronteiriças influenciaram a transmissão da 

Malária, AIDS, TB e Hanseníase na FF do Brasil. Os grupos populacionais mais vulneráveis 

foram os garimpeiros, os indígenas, os madeireiros, os assentados rurais, os caminhoneiros e os 

trabalhadores do sexo, pela elevada mobilidade que apresentam. 

Os principais espaços críticos da Faixa de Fronteira foram os municípios com áreas 

indígenas, em rotas de tráfico, rotas comerciais, com cidades gêmeas e em áreas de passagem 

transfronteiriça. 

As sub-regiões mais críticas para os quatro agravos e para o atendimento de saúde foram: 

Oiapoque-Tumucumaque, Campos do Rio Branco, Parima-Alto Rio Negro, Alto Solimões e Alto 

Juruá; todas no Arco Norte da Fronteira. 

Os principais determinantes da incidência dos quatro agravos analisados foram: a 

mobilidade populacional, a migração, a presença de grupos vulneráveis, as interações 

transfronteiriças intensas e/ou constantes, a falta de acesso e/ou precariedade dos serviços de 

saúde. 

Os serviços de saúde mais procurados na FF do Brasil foram: o atendimento pré-natal e a 

realização de partos; o atendimento para HIV/AIDS; o tratamento doenças crônicas com 

distribuição gratuita de medicamentos e vacinação. 

É preciso melhorar o acesso aos serviços de saúde nos municípios da FF principalmente 

no Arco Norte da Fronteira, além disso foram observados durante o trabalho diversos problemas 

de coleta e transmissão de dados nos diversos níveis da cadeia de informação em saúde. 
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