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São raros e esparsos os trabalhos referentes a níveis de
lipidemia em populações primitivas que ainda não adquiri-
ram hábitos e cultura civilizados. A escassez de trabalhos
é de fácil entendimento devido às peculiaridades de vida
desses povos, geralmente habitando áreas distantes dos
centros civilizados. Existem, assim, dificuldades geográfi-
cas e históricas em abordá-los. De outro lado, a rápida
aquisição de costumes e cultura dos povos desenvolvi-
dos torna os referidos grupos populacionais cada vez mais
raros, justamente quando as técnicas de estudo se torna-
ram mais fáceis de realização.

O número de investigações encontradas na literatura
não é muito extenso pelas mesmas causas 1-7. Recente-
mente, publicação brasileira insere em seu texto informa-
ções e comentários sobre alguns dos estudos realizados
sobre esse assunto na Ásia, África e América 8. De modo
geral, os níveis lipidêmicos encontrados no sangue de pri-
mitivos são inferiores aos de grupos civilizados. Isso é
também genericamente explicado como decorrente de me-
nor ingestão calórica, de costumes alimentares especiais e
de maior atividade física.

Na literatura brasileira, existem alguns trabalhos dife-
rentes ao estudo de silvícolas de tribos não civilizadas 9-12.
Os resultados das pesquisas nacionais demonstram, qua-
se uniformemente, menor teor de gorduras no sangue dos
indígenas quando comparados aos civilizados.

Nosso objetivo, com a presente publicação, é apresen-
tar os níveis da lipidemia obtidos em 18 índios Kayapós
masculinos, saudáveis, com mínimo contato com a civili-
zação. Esse grupo, ainda em estágio primitivo, está em
fase final de extinção, pois sua grande maioria foi absorvi-
da pela civilização. Aspectos sobre sua história, sociolo-
gia, economia, etc. podem ser encontrados em importante
monografia 13.

Como esse trabalho é parte de observação mais ampla e
diversificada, outros grupos autóctones da Amazônia bra-
sileira (trabalhadores rurais, urbanos, militares, esportis-
tas profissionais, sedentários e descarregadores do porto
de Belém) foram analisados. Além de se obterem as taxas
lipídicas sangüíneas dessas pessoas de comportamento
muito diferente dos indígenas, elas serviram de controle
para comparação com as dos indígenas Kayapós. Os re-
sultados obtidos já foram parcialmente relatados em con-
ferência 14.
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O teor sangüíneo de colesterol, triglicérides e lipoproteínas foi determinado em dezoito índios
Kayapós saudáveis, não civilizados, habitantes das florestas da Amazônia brasileira. Os valores
obtidos foram comparados ao de outros grupos residentes em Belém, a saber: militares (10 indivídu-
os), trabalhadores do porto (10), médicos sedentários (5), trabalhadores urbanos (5), futebolistas
profissionais (5). Também foram estudados 10 trabalhadores rurais, exercendo atividades profissio-
nais nas cercanias de Belém.

Os índios Kayapós e os rurícolas apresentaram níveis de colesterol, triglicérides e lipoproteínas
inferiores aos habitantes da cidade. O fator dietético (menor ingestão calórica, de gorduras e de
hidratos de carbono de estrutura simples) é o mais importante na determinação desta diferença,
embora outros possíveis fatores (como menor estresse, atividade física importante) possam ser consi-
derados. Destaque-se o fato de que todos os grupos apresentaram alta ingestão protéica, especial-
mente sob forma de peixes.
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CASUÍSTICA E MÉTODOS

Em julho-agosto de 1976 e em 1977 foram recebidos em
Belém 18 Kayapós, masculinos, aparentemente muito sau-
dáveis, provenientes de postos avançados da FUNAI, por
eles procurados para trocar castanhas do Pará por
vestimentas e alimentos. Em Belém ficaram alojados na Casa
do Índio, cujo aspecto e ambiente é muito semelhante ao
seu “habitat” natural.

Com auxílio de dois antropólogos que serviram de intér-
pretes, os indígenas foram abordados e aquiesceram aos
vários aspectos da investigação. Inicialmente, foram sub-
metidos a exame físico completo e eletrocardiograma. Em 4
deles foram encontrados graus variáveis de esplenomegalia,
embora nenhum fosse anêmico. Após 12 horas de jejum,
amostras de sangue venoso foram colhidas para diferentes
dosagens bioquímicas.

Em cada amostra de 10 ml de sangue foram adicionadas
algumas gotas de EDTA. O material foi centrifugado e, após
a separação de suas partes, o soro foi congelado para pos-
terior análise. As amostras obtidas foram acondicionadas
em pequenos frascos, colocadas em caixa de isopor conten-
do gelo seco para efeito de transporte aéreo para Ribeirão
Preto - SP. Na Faculdade de Medicina local, o material foi
descongelado e as dosagens realizadas. Entre a obtenção
do sangue e as dosagens bioquímicas, não foram ultrapas-
sadas mais de 4 semanas. A bioquímica sangüínea funda-
mental foi realizada, através de auto-analisador. Além disso,
determinações sangüíneas de colesterol, triglicérides e fra-
ções lipoprotéicas foram feitas.

Os outros grupos que serviram de controle foram consti-
tuídos por trabalhadores urbanos na construção civil (5
pessoas), trabalhadores do porto de Belém (10), militares
recém-engajados (10), futebolistas profissionais (5), médi-
cos sedentários (5) e rurícolas (10). Estes últimos trabalha-
vam a 60 km de Belém, em plantações de árvores aromáticas,
em ambiente tipicamente rural.

Por meio de testes ergométricos, a capacidade física dos
grupos foi analisada 15. As “performances” físicas, que re-
presentam em grande parte condicionamento para trabalho,
demonstraram que os atletas e soldados tiveram os melho-
res desempenhos. Os trabalhadores do porto superaram le-
vemente os níveis obtidos pelos indígenas e rurícolas, sen-
do que os sedentários alcançaram o pior desempenho.

Com respeito à alimentação, há de se ressaltar que, em
todos os grupos, a ingestão de proteínas é alta quando
comparada com habitantes do Estado de São Paulo 16,17. As

proteínas ingeridas são obtidas de peixes e similares, en-
contrados em abundância na Amazônia. Militares, esportis-
tas profissionais e sedentários têm padrão alimentar com
certa semelhança à dos sulinos. Os descarregadores do porto
têm farta ingestão de proteínas e hidratos de carbono. Os
rurícolas também, além de proteínas, utilizaram-se de vege-
tais, frutas e de hidratos de carbono na alimentação. Os
Kayapós estudados eram seminômades andando pela flo-
resta com fácil acesso alimentar a peixes, animais, frutas,
vegetais, sempre complementados por hidratos de carbono
(farináceos).

As proporções aritméticas exatas dos nutrientes usadas
nos alimentos pelos vários grupos não foram determinadas.
Quanto à quantidade de ingestão calórica, as revisões dos
protocolos evidenciaram maior consumo por parte dos cita-
dinos. Sedentários, militares, trabalhadores do porto e fute-
bolistas revelaram a maior ingestão calórica. A menor
ingestão ocorre em trabalhadores rurais, seguidos muito
proximamente dos indígenas. Os trabalhadores urbanos têm
ingestão calórica mais próxima do grupo de trabalhadores
rurais e indígenas que dos outros acima citados. Menor utili-
zação de álcool e fumo foram notados entre os indígenas.

Os métodos empregados nas dosagens sangüíneas de
colesterol, triglicérides e frações lipoprotéicas foram os uti-
lizados no Setor de Lipídios da Disciplina de Nutrição da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP 18,19. As
lipoproteínas foram separadas por eletroforese por gel-
agarose, usando-se o kit da Corning ACI (Palo Alto
California - USA).

O estudo estatístico dos resultados não foi realizado.
Por serem as amostragens pequenas, heterogêneas e pos-
suírem os grupos várias características não comparáveis
(idade, tipo de vida, hereditariedade, etc.) a análise estatísti-
ca seria pouco útil. Preferiu-se assim, após consulta a grupo
de estatísticas de nosso centro médico, apresentar apenas
os resultados observados.

RESULTADOS

Os resultados estão expostos nas tabelas I e II.
A tabela I mostra as características antropométricas dos

grupos estudados. Observa-se que as faixas etárias não
são uniformes. Os soldados e futebolistas são os mais
jovens, enquanto que a idade média presumível dos indí-
genas foi a mais elevada. O intervalo entre as idades mé-

TABELA I - Idade, peso e estatura dos diversos grupos estudados.
Grupos n Idade *

(anos)
Altura *

(cm)
Peso *
(Kg)

Trabalhadores do porto 10 36,2 ± 12,7 164,9 ± 2,8 65,1 ± 6,0
Futebolistas 5 22,4 ± 1,5 169,0 ± 2,9 64,5 ± 4,4
Índios Kayapós 18 38,7 ± 14,9 166,6 ± 2,9 66,3 ± 5,6
Militares 10 19,3 ± 0,8 165,5 ± 4,8 71,6 ± 11,9
Sedentários 5 37,2 ± 10,6 164,6 ± 6,3 64,8 ± 5,3
Trabalhadores urbanos 5 29,8 ± 11,3 158,8 ± 4,7 59,9 ± 4,1
Trabalhadores rurais 10 28,6 ± 4,3 159,3 ± 7,3 56,7 ± 6,6

* = Média e Desvio padrão; n = número de casos estudados.
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dias extremas (militares e indígenas) foi inferior a 20 anos.
A altura média dos indivíduos investigados foi de cerca
de 165,0 cm. Os de maior estatura foram os atletas profissi-
onais e, os mais baixos, os trabalhadores urbanos e rurais.
Os extremos diferenciaram-se em cerca de 10 cm. Os pesos
dos indivíduos foram muito proporcionais às alturas. A
maior relação peso-altura ocorreu entre os soldados.

A tabela II expõe os valores da lipidemia obtidos na
investigação. A comparação entre os diferentes grupos
demonstra tendência de valores diferentes entre rurícolas
e indígenas de um lado e os restantes indivíduos de outro
como que constituindo um agrupamento distinto. Assim,
para todas as frações lipídicas determinadas, foram detec-
tadas as menores concentrações entre os rurícolas e os
Kayapós.

DISCUSSÃO

Nossos resultados são coincidentes com os referidos
na literatura nacional 9-12 e em trabalhos referentes a ou-
tros povos não ou pouco civilizados l-7. Demonstramos
tendência a níveis lipidêmicos inferiores entre os índios
Kayapós quando comparados com os habitantes de gran-
de cidade.

Em todos os grupos analisados, o padrão e percentuais
médios das frações lipoprotéicas separadas por eletroforese
são os descritos como normais na literatura. Igualmente,
são semelhantes aos perfis obtidos no próprio material de
indivíduos normais de nosso meio e estudados em nossa
instituição. Essas observações devem ser analisadas, ten-
do em vista as limitações do tamanho das amostragens
dos diferentes grupos da Amazônia. Em resumo, obtive-
mos padrão homogêneo médio no fracionamento
eletroforético das lipoproteínas.

Outro fato a ser destacado entre os Kayapós (como
nos outros grupos) é a proporcionalidade obtida de valo-
res das taxas de colesterol, triglicérides e frações
lipoprotéicas dosadas. Há relato, por exemplo, na literatu-
ra, da ocorrência em povo primitivo, de hipocolesterolemia
associada a hipertrigliceridemia 5. Isso é parcialmente ex-
plicado por extrema especificidade alimentar (ingestão
quase exclusiva de hidratos de carbono), além de discutí-
vel caráter hereditário.

Em nosso material, chamam atenção os valores seme-
lhantes dos níveis lipídicos dos grupos de trabalhadores

rurais e de indígenas. As analogias são grandes em rela-
ção ao teor de gorduras, apesar das diferentes faixas etárias.

Explicações para esses dados devem ser procuradas.
Os aborígenes têm hábitos culturais totalmente diversos
dos civilizados diminuindo a extensão e intensidade dos
agentes de estresse, os fatores determinantes de
hiperlipemia têm menor atuação. Cremos que o fator mais
importante é o tipo e quantidade alimentar. O consumo de
gorduras, açúcares simples e álcool é pequeno, ao passo
que o consumo de proteínas, vegetais e frutas é grande. A
quantidade calórica total utilizada é pequena.

Possivelmente, também, entre rurícolas tais observa-
ções sejam pertinentes, Ao lado dos fatores alimentares e
psicogênicos, deve-se acrescentar a atividade física como
dado importante. A julgar entrevistas e provas
ergométricas, os silvícolas e os trabalhadores rurais têm
grande atividade física.

Infelizmente, estudos com melhor programação e reali-
zação serão de difícil prática no futuro. A população indí-
gena não civilizada no Brasil é hoje pequena, está espalha-
da em território muito vasto e inóspito, de difícil acesso.
Por outro lado, essa população está sendo atingida por
frentes de desenvolvimento rapidamente, levando à mu-
dança de seus padrões culturais.

Embora não seja o objetivo deste trabalho, a semelhan-
ça de Pazzanese e col. 9, verificamos que os tragados
eletrocardiográficos dos Kayapós eram normais, não sen-
do encontrado sinais físicos de aterosclerose. Nenhum
caso de hipertensão arterial ou de diabetes melitus foi di-
agnosticado entre os aborígenes. As complicações
ateroscleróticas são menos evidentes entre os indígenas a
habitar as florestas, o que pode ser explicado pelo menor
teor de lipídios sangüíneos.

Outras hipóteses poderiam ser aventadas na tentativa
de explicar nossos resultados, porém todas de difícil com-
provação prática.

SUMMARY

Serum cholesterol, triglycerides and lipoproteins (by elec-
trophoresis) were determined in eighteen native Kayapós
Indians living in the jungles of the Amazon. The results were
compared with residents of various professions of Belém, the
largest and most developed city of the Amazon region (about
one million inhabitants). The persons from Belém
were the following: soldiers (10 people), longshoremen

TABELA II - Valores sangüíneos das frações lipídicas (mg/100 ml) em diferentes grupos populacionais (inclusive índios Kayapós),
residentes na Amazônia brasileira *.

Grupos Frações lipí-
dicas no sangue

n

Triglicérides Colesterol Beta
Liproproteínas

**

Pré-Beta
Lipoproteínas

**

Alfa
Lipoproteínas

**
Trabalhadores do porto 10 127,4 ± 19,4 216,5 ± 71,2 273,3 ± 131,5 98,6 ± 32,2 171,3 ± 51,2
Futebolistas 5 131,6 ± 22,7 218,6 ± 48,5 270,0 ± 62,9 101,3 ± 40,4 167,8 ± 53,5
Índios Kayapós 18 94,2 ± 11,6 170,1 ± 43,7 211,8 ± 36,2 58,9 ± 20,6 129,6 ± 41,5
Militares 10 121,6 ± 15,4 212,4 ± 68,0 249,2 ± 93,7 88,6 ± 15,7 158,6 ± 32,8
Sedentários 5 126,1 ± 18,9 222,3 ± 51,6 303,6 ± 97,6 91,7 ± 24,5 195,6 ± 18,7
Trabalhadores urbanos 5 117,6 ± 15,1 208,0 ± 44,8 220,0 ± 82,5 86,2 ± 32,7 176,2 ± 21,6
Trabalhadores rurais 10 98,0 ± 9,9 166,3 ± 41,2 206,2 ± 46,3 57,5 ± 17,6 133,3 ± 32,0
* Média ± Desvio padrão; ** Determinações por eletroforese por gel-agarose; n = número de casos estudados.
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(10), physicians (5), urban workers (5) and professional soc-
cer players (5). Also a group of ten rural workers, from the
outskirts of the city, were submitted to the same determi-
nations.

The Indians and the rural workers had lower levels of
cholesterol, triglycerides and lipoproteins than the others
groups. Diet (low caloric intake associated with decreased
consumption of carbohydrates and fats) may play the most
important role to explain this difference. Other possible
facts, such as less psychological stress, active physical
performance, heredity, etc., may also explain these find-
ings. A special consideration is that all the groups had a
very high protein intake, mainly due to the fish in the diet.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem aos Prof. Dr. Warwick E. Kerr (ex-
diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia),
Dr. L. Miguel Scaff (diretor do Museu Paraense Emílio Goeldi)
e ao Prof. Dr. J. E. Dutra de Oliveira (chefe da Disciplina de
Nutrição e atual diretor da Faculdade de Medicina de Ribei-
rão Preto - USP) pelas facilidades proporcionadas e entusi-
asmo demonstrado no decorrer da investigação.

REFERÊNCIAS

1. Mendez, J. C.; Tejada, C.; Flores, M. - Serum lipid levels among
rural Guatemalan Indians. Am. J. Clin. Nutr. 10: 403, 1962.

2. Miller, K. - Lipid values in Kalahari Bushman. Arch. Intern.
Med. 121: 414, 1968.

3. Truswell, A. S. - Serum lipids in Bushman, Lancet, 2: 684, 1968.
4. Ruiz, L.; Figueiroa, M.; Horna, C.; Peñaloza, D. - Prevalencia

de la hipertensión arterial y cardiopatía isquémica en las grandes
alturas. Arch. Inst. Cardiol. Mex. 39: 474, 1969.

5. Sinnett, P. F.; Shyte, H. M. - Epidemiological studies in a total
highland population, Tukisenta, New Guinea. Cardiovascular dis-
ease and relevant clinical, electrocardiographic, radiological and
biochemical findings. J. Chron. Dis. 26: 265, 1973.

6. Connor, W. E.; Cerqueira, M. T.; Connor, R. W.; Wallace, R. B.;
Malinow, R.; Casdorph, H. R. - The plasma lipids, lipoproteins
and diet of the Tarahumara Indians of Mexico. Am. J. Clin.
Nutr. 31: 1131, 1978.

7. Werner, G. T. - Serum cholesterol levels in the population of
Punjab in north west India. Am. J. Clin. Nutr. 31: 1479, 1978.

8. Martins de Oliveira, J. - Fatores de risco coronariano. Editora
Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 1978.

9. Pazzanese, D.; Ramos, O. L.; Lanfranchi, W.; Portugal, O. P.;
Finatti, A. A. C.; Barreto, H. P. C. B.; Sustovich, D. R. - Serumlipid
levels in a Brazilian Indian population. Lancet 2: 19, 1964.

10. Faro Neto, R.; Finatti, A. A. C.; Garcia, P. M.; Bertolami, V.;
Schneiderman, B. - Estudo das lipoproteínas séricas de baixa
densidade (LDL) em habitantes de cidade, caiçaras do litoral
norte do Estado de São Paulo e indígenas da região do rio Xingu.
Arq. Bras. Cardiol. 19: 331, 1966.

11. Sustovich, D. R.; Tucci, P. J.; Barreto, H. P. C. B.; Lima, M. C.
C.; Ajzen, H.; Ramos, O. L. - Estudo da hiperlipemia prandial
em indivíduos normais, nefróticos, ateroscleróticos e índios.
Rev. Bras. Med. 24: 530-540, 1967.

12. Carneiro, O. - Níveis de lípides sangüíneos em diferentes
populações brasileiras. Arq. Bras. Cardiol. 32: 361-365, 1979.

13. Frikel, P. - Os Xikrin. Ed. Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém,
1968.

14. Vichi, F. L. - Fatores de risco coronário em grupos populacionais
primitivos da Amazônia brasileira - IV Simpósio Internacional
sobre Aterosclerose Coronária, São Paulo, 1979.

15. Vichi, F. L.; Souza, J. M. - The physical capacity of different
professional groups of Brazilian Amazonians, studied by
cycleergometry. Acta Amazonica 8: 381, 1978.

16. Kerr, W. E. Observações pessoais.
17. Souza, J. M. Observações pessoais.
18. Abell, L. L.; Levy, B. A.; Brodie, B. B.; Kendall, F. E. - A

simplified method for the stimation of total cholesterol in
serum and demonstration of its specificity. J. Biol. Chem. 195:
357, 1952.

19. Van Handel, E.; Ziversmit, D. B. - Micromethod for the direct
determination of serum triglycerides. J. Lab clin. Med. 50: 146,
1957.


