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RESUMO 

 

Objetivou-se analisar o estado nutricional das crianças menores de 05 anos pertencentes ao 

Distrito Sanitário Especial Indígena de Alagoas/Sergipe (DSEI AL/SE). Para a determinação 

do perfil nutricional das crianças menores de cinco anos foi necessário à utilização das 

planilhas de estado nutricional de crianças menores de cinco anos do Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional (SISVAN) Indígena o período de 2009 a 2013. Foram analisadas uma 

média de 1.522 crianças menores de cinco anos de ambos os sexos, correspondendo ao 

acompanhamento nutricional de aproximadamente 87,0% da média total das crianças nessa 

faixa etária. Em 2009, aproximadamente 6,0% dos menores de cinco anos apresentavam 

muito baixo peso (MBP) e baixo peso (BP), esse percentual decresceu para 2,6% em 2013, o 

que caracterizou uma redução de 3,4% na prevalência do déficit de peso para a idade. O risco 

nutricional, assim como o MBP e o BP também apresentou uma redução considerável de 

5,6% no período analisado. Já o risco de sobrepeso se comportou de maneira distinta, com 

uma redução de 0,4% do primeiro para o segundo ano da análise, e com um incremento de 

1,3% e 0,3% em 2011 e 2012 respectivamente, voltando no ano de 2013 a uma prevalência de 

1,0% menor que a encontrada em 2009 (4,7%). Com relação ao excesso de peso não houve 

diferença estatística quando comparadas as prevalências de excesso de peso observadas entre 

os anos de 2009 e 2013 nos menores de cinco anos (X
2
= 1.44; p=0,23), porém quando 

realizada analisada semelhantes nas prevalências de baixo peso observou-se diferença 

estatística (X
2
= 22.52; p<0,0001) observadas nos mesmos anos. Apesar da redução da 

prevalência do déficit de peso para idade ter sido atingida, verifica-se um aumento na 

prevalência do risco de sobrepeso com o passar dos anos, coexistindo, nessa faixa etária, o 

déficit de peso e o risco de sobrepeso, em um processo denominado transição nutricional. 

Visualiza-se também, o quanto a falta de alimentos pode limitar o sucesso no tratamento e na 

prevenção do baixo peso, em contrapartida, observa-se o quanto o acesso a alimentos de baixa 

qualidade nutricional e a falta de informações sobre uma alimentação adequada pode 

contribuir para o perfil crescente da prevalência de sobrepeso/obesidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A caracterização do estado nutricional da população de forma qualitativa e quantitativa 

constitui-se, atualmente é um bom indicador para distinguir a distribuição do processo saúde e 

doença, as condições de vida da população e o desenvolvimento da sociedade na qual está 

inserida (FURUMOTO e ARAÚJO, 1996; GIUGLIANI e LOPEZ, 2000), já que é resultado 

da interação de vários fatores socioeconômicos, biológicos e culturais, refletindo, portanto, 

sensivelmente em suas tendências e oscilações (FURUMOTO e ARAÚJO, 1996).  

O conhecimento e acompanhamento da situação nutricional constituem instrumentos 

essenciais para a aferição das condições de saúde de grupos de risco, como crianças, gestantes 

e idosos, além de oferecer medidas objetivas das condições de vida da população em geral. A 

importância da avaliação nutricional decorre da influência decisiva que o estado nutricional 

exerce sobre a morbimortalidade, o desenvolvimento físico e mental (MONTEIRO et al., 

2000). 

Dentre os grupos populacionais mais vulneráveis aos problemas nutricionais e a 

insegurança alimentar e nutricional estão as crianças, principalmente aquelas menores de 5 

anos, visto que a quantidade e qualidade dos alimentos ingeridos é um dos fatores mais 

influentes sobre a condição nutricional e sobrevivência das mesmas (BRASIL, 2008). Além 

disto, a restrição alimentar ou a ingestão de alimentos de má qualidade pode afetar o 

crescimento das crianças sobreviventes, já que condiciona o seu desenvolvimento tanto físico 

quanto cognitivo, influindo na incidência e prevalência de morbidade e na potencialização de 

riscos de desenvolvimento de doenças na vida adulta (SOUZA, 2009). 

A alimentação inadequada nos primeiros anos de vida pode conduzir a criança a um 

estado de desnutrição, caracterizado pelo crescimento abaixo do esperado, peso deficiente ou 

ambas as situações combinadas. Assim, restrições alimentares agudas terão reflexos imediatos 

sobre o peso, enquanto observações de déficits na estatura só serão possíveis caso essa 

restrição seja prolongada (FERREIRA; OTT, 1988).  Entretanto, apesar de tantas evidências 

de desnutrição, é sabido que o outro extremo da avaliação nutricional, também decorrente da 

alimentação inadequada, que é a obesidade, vem aumentando sua prevalência. A obesidade é 

das patologias nutricionais que mais têm apresentado aumento de prevalência , não apenas 

nos países ricos, mas também nos países, portanto tem sido considerada a mais importante 

desordem nutricional  (WHO, 1998).  
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Recentemente, em Alagoas, Ferreira e Luciano (2010) relataram que a prevalência de 

desnutrição em pré-escolares reduziu-se nos últimos 20 anos de 36% para 10%. Por outro lado, 

a obesidade infantil, até então apresentando taxas irrelevantes, cresceu para patamares idênticos 

aos observados para a desnutrição, de modo que as duas condições, atualmente, prevalecem 

com idêntica magnitude. Vale salientar que, apesar da redução na desnutrição e avanço da 

obesidade, carências de micronutrientes ainda ocupam posição de destaque como problema de 

saúde pública em Alagoas: a anemia afeta 45,0% dos pré-escolares (VIEIRA et al., 2010) e 

50% das gestantes alagoanas (FERREIRA et al., 2008). Na região semi-árida do Estado, 44,8% 

das crianças apresentam hipovitaminose A (VASCONCELOS; FERREIRA, 2009).  

Reportando-se a situação acima descrita, para a população indígena, sabe-se que as 

transformações socioeconômicas e ambientais às quais os povos indígenas no Brasil estão 

expostos se associam diretamente a elevadas taxas de morbimortalidade por doenças 

infecciosas, limitações territoriais e exaustão de recursos naturais, dentre outras. Porém, 

continua sendo muito pouco conhecida a situação nutricional dos povos indígenas, 

especialmente das crianças, o que decorre da exiguidade de investigações, ausência de 

inquéritos regulares e da precariedade dos sistemas de registros de informações, 

impossibilitando quaisquer generalizações a respeito do perfil nutricional e de crescimento 

dos povos indígenas. (ESCOBAR et al., 2003; SCHIMIDT et al., 2011). 

Essa dimensão merece maior atenção, em virtude de o estado nutricional ser 

influenciado, em larga medida, por dinâmicas de transformação econômica, social e cultural, 

assim como, em especial, por alterações em estratégias de subsistência, consumo de alimento 

e padrão de atividade física. Tem surgido na literatura alguns estudos que apontam o 

incremento nas prevalências do risco de sobrepeso e obesidade em indígenas quanto a 

emergência de enfermidades crônicas não transmissíveis associadas (SCHIMIDT et al., 

2011). Com o intuito de monitorar a situação alimentar e nutricional das famílias indígenas 

foi criado pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) em 2004 o Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional Indígena (SISVAN Indígena) priorizando inicialmente grupos de 

risco (crianças menores de cinco anos e gestantes), com o objetivo de subsidiar a formulação 

de políticas e ações relativas à alimentação e nutrição, respeitando a cultura e os costumes dos 

diversos povos e etnias. 

Diante do exposto, esse Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem como objetivo 

realizar uma revisão da literatura sobre o tema e analisar o estado nutricional das crianças 
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menores de 05 anos pertencentes ao Distrito Sanitário Especial Indígena de Alagoas/Sergipe 

(DSEI AL/SE) por meio de uma série histórica de 2009 a 2013 para responder a pergunta de 

partida: Qual é o perfil nutricional das crianças menores de 05 anos pertencentes ao Distrito 

Sanitário Especial Indígena de Alagoas/Sergipe no período de 2009 a 2013? 
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2  OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral  

 

Analisar o estado nutricional das crianças menores de 05 anos pertencentes ao Distrito 

Sanitário Especial Indígena de Alagoas/Sergipe (DSEI AL/SE). 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 Realizar uma revisão de literatura a respeito do perfil nutricional de crianças indígenas 

menores de 05 anos; 

 Resgatar os dados referentes ao estado nutricional das crianças menores de 05 anos do 

DSEI AL/SE no período de 2009 a 2013; 

 Calcular a prevalência de muito baixo peso e baixo peso das crianças menores de 05 

anos pelo índice peso-idade para cada ano; 

 Calcular a prevalência de risco nutricional das crianças menores de 05 anos para cada 

ano; 

 Calcular a prevalência de peso adequado pelo índice peso-idade das crianças menores 

de 05 anos para cada ano; 

 Calcular a prevalência de risco de sobrepeso pelo índice peso-idade das crianças 

menores de 05 anos para cada ano; 

 Verificar a cobertura de crianças menores de 05 anos acompanhadas em cada ano; 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para apreensão do objeto de estudo consistiu na análise e no 

estudo das fontes escritas existentes, representadas pelo levantamento bibliográfico que 

contou com artigos indexados por bancos de dados incluindo o PubMed (Livraria Nacional de 

Medicina dos Estados Unidos), SciELO (Livraria Eletrônica Científica Online), MEDLINE 

(Literatura Internacional em Ciências da Saúde) e LILACS (Literatura Latino Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde), no período junho de 2013 a maio de 2014. Depois de 

selecionados os artigos, os resumos foram lidos para identificação de conteúdos que estavam 

de acordo com a revisão proposta. Foram descartados os artigos que não correspondem aos 

objetivos do trabalho.  

Para coleta de dados de caracterização social e demográfica da população do DSEI 

AL/SE foram utilizadas as informações do Sistema de Informação de Atenção a Saúde 

Indígena (SIASI), como: população total, sexo e faixa etária prevalente. Já para determinação 

do perfil nutricional das crianças menores de cinco anos foi necessário à utilização das 

planilhas de estado nutricional de crianças menores de cinco anos do SISVAN Indígena no 

período de 2009 a 2013, visando à construção de uma série histórica que permitisse a 

interpretação dos dados. É válido ressaltar que os Agentes Indígenas de Saúde (AIS) 

preenchem mensalmente o mapa diário (nominal) com as crianças menores de cinco anos, seu 

respectivo peso e idade e a classificação de seu estado nutricional, que são consolidados pelas 

enfermeiras dos Polos Bases, que por sua vez, encaminham as planilhas ao responsável 

técnico do SISVAN. 

Para verificar a associação entre o tempo (2009 e 2013) e a ocorrência do excesso de peso 

e baixo peso, utilizou-se o teste qui-quadrado (X²) e a razão de chances (Odds Radio - OR) para 

um intervalo de confiança de 95% (IC95%). Adotou-se o nível crítico de 5,0% para assumir as 

associações como estatisticamente significativas (p < 0,05) e 10% para associações marginais 

(p < 0,1). 

Os dados deste estudo foram utilizados mediante autorização prévia da Coordenação 

do DSEI AL/SE e da Coordenação Geral de Atenção Primária à Saúde Indígena – CGAPSI do 

Departamento de Atenção à Saúde Indígena – DASI da Secretaria Especial de Saúde Indígena 

– SESAI. 
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4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo serão apresentados aspectos gerais relativos aos povos indígenas no 

Brasil bem como as características dos povos indígenas de Alagoas/Sergipe. Serão abordados 

também os aspectos ligados à nutrição dos povos indígenas e ao SISVAN, como proposta de 

acompanhamento do estado nutricional dessas populações. Além disto, será descrito o 

processo de transição nutricional e o avanço da obesidade no país e o perfil nutricional das 

crianças indígenas brasileiras. 

 

4.1 Distrito Sanitário Especial Indígena de Alagoas/Sergipe (DSEI AL/SE) 

 

4.1.1 Saúde Indígena – abordagem sucinta 

A criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) no Ministério da Saúde 

(MS), através do Decreto nº 7.336 no ano de 2010, teve como objetivo de organizar e 

desenvolver a política de saúde dos povos indígenas (BRASIL, 2010) e representa a 

afirmação e o reconhecimento de direitos e justiça de uma dívida social histórica secular a 

estes povos, demonstrando a ampliação do conceito de saúde e o reconhecimento da 

construção do principio da equidade em viabilizar esta política com acesso universal de 

qualidade e participação (BRASIL, 1990).  

Reforçando essa necessidade, o relatório final da 14ª Conferência Nacional de Saúde 

destaca nas suas diretrizes a necessidade do reconhecimento ao atendimento especifico de 

saúde a esse povo e a prioridade da participação (BRASIL, 2012). Assim como o Plano 

Plurianual de Saúde 2012 – 2015 define e direciona especificamente  a diretriz seis para a 

saúde indígena: “implementar o subsistema de atenção à saúde indígena, articulado com o 

SUS, baseado no cuidado integral, com observância às práticas de saúde e às medicinas 

tradicionais, com controle social, e garantia do respeito às especificidades culturais” 

(BRASIL, 2011). 

Nessa perspectiva, os Distritos Sanitários Especiais Indígena (DSEI), nos estados 

brasileiros representam a política de saúde indígena como organismo descentralizado cujo 

objetivo é implementar e executar as ações de saúde através dos subsistemas de saúde em 

consonância as normas técnicas, administrativas e política  da SESAI/MS a quem está 
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diretamente vinculado hierarquicamente. O DSEI Alagoas/Sergipe foi criado em 2000 para 

prestar assistência à saúde dos povos indígenas de Alagoas e de Sergipe.  

Desde sua criação até outubro de 2010, o DSEI AL/SE esteve subordinado técnica e 

administrativamente a FUNASA. Com a criação da SESAI, a saúde indígena torna-se 

responsabilidade direta do Ministério da Saúde e o DSEI consequentemente, à condução 

técnica e administrativa vinculada a SESAI/MS. 

 

4.1.2 População, aldeias e etnias 

  A população indígena do DSEI AL/SE está distribuída em 9 (nove) municípios de 

Alagoas e  1 (um) município de Sergipe, totalizando 14.428 pessoas, sendo 50,2% do sexo 

feminino e 49,8%  masculino (Figura 1 e Tabela 1). Os indígenas habitam aldeias nas áreas 

rurais dos municípios e também a área urbana. A pirâmide populacional representativa do 

DSEI AL/SE é caracterizada por um estreitamento na base com posterior alargamento que 

corresponde a uma maior crescimento populacional na faixa etária de crianças e jovens (5 a 

19 anos) quando comparadas as demais faixas etárias. Verifica-se que a idade adulta responde 

pela maior parte da população e que o ápice da pirâmide sugere um discreto alargamento, 

relacionado ao aumento da expectativa de vida dessa população (Figura 2 e Tabela 2). 

Figura 1 – Localização dos Povos Indígenas no estado de Alagoas/Sergipe, bem como as 

referências utilizadas para a média e alta complexidade. DSEI AL/SE, 2013.  

Fonte: SESAI/MS, 2013. 
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Tabela 1 - Dados populacionais dos povos indígenas que habitam o território sob responsabilidade do DSEI AL/SE cadastrados no 

SIASI, por etnia 2013. 

 

Etnia  População Total  Porcentagem (%) 

 Município Feminino Masculino TOTAL Feminino Masculino 

ACONÃ TRAIPU - AL 31 31 62 50,00% 50,00% 

ATIKUM PORTO REAL DO COLÉGIO - AL 3 1 4 75,00% 25,00% 

FULNI-Ô TRAIPU – AL/ 

 PORTO REAL DO COLÉGIO –AL/  

PALMEIRA DOS ÍNDIOS- AL/ 

SÃO SEBASTIÃO-AL 

12 9 21 57,14% 42,86% 

JERIPANKÓ PARICONHA – AL/ 

PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL 
842 858 1700 49,53% 50,47% 

KALANKÓ ÁGUA BRANCA –AL/ 

PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AL 
151 156 307 49,19% 50,81% 

KARAPATO SÃO SEBASTIÃO-AL/  

PORTO REAL DO COLÉGIO –AL 
535 554 1089 49,08% 50,92% 

KARIRI PORTO REAL DO COLÉGIO –AL  7 7  100,00% 

KARIRI-XOCO PORTO REAL DO COLÉGIO –AL/ 

PALMEIRA DOS ÍNDIOS-AL/ 

SÃO SEBASTIÃO - AL 

1.141 1.134 2.275 50,15% 49,85% 

KARUAZU PARICONHA – AL 

PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AL 
358 309 667 53,67% 46,33% 

KATOKIN PARICONHA – AL 436 407 843 51,72% 48,28% 

KOIUPANKÁ INHAPI-AL 296 269 565 52,39% 47,61% 

NÃO INDÍGENA  648 608 1256 51,59% 48,41% 

PANKARARU PARICONHA – AL/ 

PALMEIRA DOS ÍNDIOS – AL/ 

PORTO REAL DO COLÉGIO – AL/ 

SÃO SEBASTIÃO 

35 39 74 47,30% 52,70% 

POTYGUARA PALMEIRA DOS ÍNDIOS-AL 1 1 2 50,00% 50,00% 

TINGUI BOTO FEIRA GRANDE – AL/ 177 165 342 51,75% 48,25% 
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PORTO REAL DO COLÉGIO – AL 

SÃO SEBASTIÃO –AL/ 

TUXA PARICONHA –AL/ 

PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AL 
2 1 3 66,67% 33,33% 

WASSU JOAQUIM GOMES – AL 944 969 1913 49,35% 50,65% 

WASSUSU JOAQUIM GOMES - AL  1 1  100,00% 

XOCO PORTO DA FOLHA - SE 192 217 409 46,94% 53,06% 

XUKURU KARIRI PALMEIRA DOS INDIOS – AL/ 
JOAQUIM GOMES – AL/ 

 

1.432 1.456 2.888 49,58% 50,42% 

TOTAL  7.236 7.192 14.428   
 

Fonte: SIASI - SESAI/MS, 2013. 
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Figura 2 – Pirâmide populacional. DSEI AL/SE, 2013. 

 

Fonte: SIASI - SESAI/MS, 2013. 

Tabela 2 - Dados populacionais dos povos indígenas que habitam o território sob 

responsabilidade do DSEI AL/SE cadastrados no SIASI, por sexo e faixa etária, 2013. 

Sexo FEMININO MASCULINO 

Faixa Etária Indígenas Indígenas 

80 anos ou mais 85 78 

75 a 79 anos 81 68 

70 a 74 anos 93 96 

65 a 69 anos 147 148 

60 a 64 anos 176 158 

55 a 59 anos 214 207 

50 a 54 anos 266 230 

45 a 49 anos 331 327 

40 a 44 anos 419 397 

35 a 39 anos 480 504 

30 a 34 anos 626 575 

25 a 29 anos 660 596 

20 a 24 anos 680 640 

15 a 19 anos 814 887 

10 a 14 anos 880 907 

5 a 9 anos 801 861 

0 a 4 anos 483 513 

TOTAL 7.236 7.192 

 

Fonte: SIASI - SESAI/MS, 2013. 
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35 A 39 ANOS 

30 A 34 ANOS 
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0 A 4 ANOS 
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4.1.3 Serviços que compõem o DSEI AL/SE 

As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas 

são realizados pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS). Cabe à União, com 

seus recursos próprios, financiar o subsistema. Os Estados, Municípios, outras instituições 

governamentais e não governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e 

execução das ações. A organização das atividades de atenção à saúde das populações 

indígenas ocorre no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e efetiva-se por intermédio dos 

DSEI’s. 

Ao DSEI AL/SE cabe a responsabilidade sanitária sobre o território indígena e a 

organização de serviços de saúde para atenção primária à saúde da população indígena 

aldeada - incluindo ações de promoção, prevenção e tratamento das doenças. Cabe ainda ao 

DSEI executar ações e serviços de edificação bem como saneamento ambiental indígena. A 

média e alta complexidade dos serviços são de responsabilidade das Secretarias Estadual e 

Municipais de Saúde.  

 

4.1.4 Caracterização do DSEI AL/SE 

Atualmente são 12 (doze) Pólos Base distribuídas em 10 (dez) municípios constituem 

o DSEI AL/SE.  

A atenção à saúde indígena é diretamente desenvolvida por Equipe Multidisciplinar de 

Saúde Indígena (EMSI), lotada nos Pólos Base. Compõem as EMSI: Médico(a); 

Enfermeiro(a); Cirurgião(ã)- Dentista; Técnico de Enfermagem; Auxiliar Saúde Bucal; 

Agente Indígena de Saúde - AIS e Agente Indígena de Saneamento – AISAN.  

Estes profissionais executam as ações de saúde na atenção primária, de forma 

descentralizada sob orientação e supervisão do Distrito e apoio das Secretarias Municipais de 

Saúde. As ações de saúde estão voltadas a áreas programáticas estratégicas: saúde da mulher; 

saúde da criança; saúde do adolescente e do jovem; saúde do idoso; saúde mental, bem como 

à saúde bucal, alimentação e nutrição, controle da hipertensão e diabetes e prevenção e 

controle das doenças transmissíveis.  
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As referências para atendimento na média e alta complexidade estão ocorrendo pelo 

Sistema de Regulação (SISREG), sendo os municípios de Arapiraca, Joaquim Gomes, 

Maceió, Palmeira dos Índios, Penedo e Paulo Afonso (BA) responsáveis pelos atendimentos 

de média complexidade. Arapiraca, Maceió e Recife (PE) pelos de alta complexidade. Os 

agendamentos são realizados nas Secretarias de Saúde dos Municípios com o apoio e 

acompanhamento do serviço de assistência do DSEI. 

Na sede do DSEI a equipe de profissionais é composta por: Médico(a), 

Enfermeiros(as), Assistente Social (Controle Social), Odontólogos(as), Nutricionista, 

Farmacêutico(as), Fisioterapeuta, Pedagogo, Psicólogo(a), Engenheiros(as), Arquiteto(a) e 

Geólogo. Ainda na sede há o setor de Assistência Social, composta por auxiliares de 

enfermagem e assistente social, responsáveis pelo acompanhamento de pacientes no 

atendimento fora do domicilio (exames, atendimento ambulatorial e cirurgias). 
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4.2 A Transição Nutricional e o avanço da obesidade  

 

Nas últimas décadas a população brasileira experimentou intensas transformações em 

suas condições de vida, saúde e nutrição. O conceito de “transição nutricional” proposto por 

Popkin (1993) diz respeito às modificações observadas na alimentação das sociedades 

modernas e que podem ser sintetizadas no perfil de substituição de uma dieta “tradicional” 

rica em grãos e fibras por uma dieta incrementada em alimentos refinados e concentrada em 

gorduras e açúcares, a chamada dieta “ocidental”. Nessa abordagem, o aumento da obesidade, 

por exemplo, estaria relacionado ao predomínio da dieta “ocidental” e, também, a mudanças 

no estilo de vida incluindo o declínio da atividade física e o aumento do sedentarismo. 

Entretanto no Brasil, o conceito de “transição nutricional” foi utilizado por para explicar as 

mudanças observadas no estado nutricional da população brasileira nas últimas décadas no 

que se refere ao incremento da obesidade (MONTEIRO et al. , 2000).  

De uma forma geral, a transição nutricional descreve as tendências no consumo 

alimentar, produção e comercialização de alimentos e estilo de vida que vêm ocorrendo no 

mundo em desenvolvimento. Esta transição pode ser entendida como parte das mudanças que 

influenciaram a saúde humana ao longo da última metade do século XX – quais sejam – as 

mudanças demográficas, econômicas e tecnológicas que muitos países, em especial os países 

em desenvolvimento, sofreram neste período (CABALLERO, 2005). Como enunciado 

simples e didático, a mudança que caracteriza a transição nutricional poderia ser definida 

como a passagem de um estágio bem primitivo, simbolizado, pela ocorrência da formas 

graves de carências globais (kwashiokor, marasmo nutricional) ou específicas 

(hipovitaminose A, escorbuto, beribéri, raquitismo, osteomalácia, pelagra), constituindo 

manifestações de caráter dominante agudo, para outro em que predominam Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis (DCNT) (BATISTA FILHO et al., 2007). 

No contexto da Saúde Indígena, as informações disponíveis sobre o processo da 

transição nutricional para os povos indígenas no Brasil são limitadas quando comparadas ao 

conhecimento acumulado para o restante da população brasileira, uma vez que este segmento 

populacional não é incluído na análise dos inquéritos nacionais de saúde e nutrição 

(FÁVARO, 2011). Segundo as revisões de Santos (1993) e de Dufour (1991), as pesquisas 

realizadas sobre nutrição indígena no Brasil até então enfatizavam as elevadas prevalências de 

déficit nutricional e o sobrepeso e a obesidade não eram apontados como questões relevantes, 

em comparação com estudos enfocando grupos indígenas na América do Norte, nos quais os 
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problemas relacionados ao excesso de massa corporal eram considerados predominantes 

(NARAYAN, 1996; SZATHMARY, 1994; YOUNG, 1994,1993; WEISS et al., 1984 apud 

LOURENÇO, 2006).  

Diversos estudos têm demonstrado que o Brasil, assim como outros países em 

desenvolvimento, convive com a transição nutricional, determinada frequentemente pela má-

alimentação. Ao mesmo tempo em que se assiste à redução contínua dos casos de desnutrição, 

são observadas prevalências crescentes de excesso de peso, contribuindo com o aumento das 

doenças crônicas não transmissíveis (COUTINHO et al., 2008).  

Muitas vezes os termos sobrepeso e obesidade são utilizados como sinônimos, porém 

o sobrepeso significa um aumento excessivo do peso corporal total, já a obesidade define-se 

como uma enfermidade crônica, que se caracteriza pelo acúmulo excessivo de gordura, a um 

nível tal que a saúde seja comprometida (FISBERG, 2005).  Esta é uma doença de etiologia 

não totalmente esclarecida. No entanto, existe certo consenso na literatura de que ela é 

causada pela interação de diferentes fatores, o que confere a essa enfermidade uma natureza 

multifatorial (FERREIRA & MAGALHÃES, 2006). 

 Operacionalmente, a obesidade, em adultos, é diagnosticada pelo parâmetro 

estipulado pela Organização Mundial de Saúde - OMS (1997) — o Índice de Massa Corporal 

(IMC) obtido por intermédio do cálculo da relação entre peso corpóreo (kg) e estatura (m)² 

dos indivíduos. Através deste parâmetro são considerados obesos os indivíduos cujo IMC 

encontra-se num valor superior ou igual a 30 kg/m² (WHO, 1998). Já para as crianças, 

utilizam-se as curvas de crescimento da OMS especifica para cada sexo, que caracteriza o 

peso elevado para idade quando o indicador peso-idade encontra-se > Escore-z +2 (WHO, 

2006). 

No Brasil, o número de pessoas com sobrepeso e obesidade vem aumentando 

significativamente, sendo a maior prevalência em adolescentes, adultos e idosos. Dados de 

2003 da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) revelam que o excesso de peso afetava 41,1% 

dos homens e 40% das mulheres, na idade adulta. A mesma pesquisa mostrou que 8,9% dos 

homens e 13,1% das mulheres são obesos. Analisando regionalmente a obesidade é 

encontrada em 6,6% de homens no Nordeste e a 10,1% no Sul, onde se encontra a maior 

proporção. Em se tratando de mulheres esses números chegam a 11,7% no Nordeste e 15,1% 

na região Sul, onde se concentra também a maior proporção (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2004).  
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Em contrapartida a mesma pesquisa indica que a população adulta brasileira, quando 

observada no seu todo, não está exposta aos riscos de desnutrição, sendo a taxa de 4% 

compatível com os padrões internacionais. A POF 2002-2003 detectou também um aumento 

considerável na proporção dos adolescentes brasileiros com excesso de peso: em 1974-1975, 

estavam acima do peso 3,9% dos garotos e 7,5% das garotas entre 10 e 19 anos; já em 2002-

2003, os percentuais encontrados foram 18,0% e 15,4%, respectivamente. Nas crianças 

menores de cinco anos, comparou-se a evolução da prevalência de déficit de peso-para-idade, 

independente do sexo, nos anos de 1974-1975 e 2000-2003, verificando-se uma redução de 

16,6% para 4,6% (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2004). 

É válido ressaltar que nesta pesquisa os povos indígenas não foram incluídos. 

Na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde - PNDS, 2006, mostra que a prevalência 

de déficits de altura-para-idade estimada para o conjunto das crianças brasileiras menores de 5 

anos de idade foi de 7%, sendo maior para meninos (8,1%) do que para meninas (5,8%). 

Situações de excesso de peso/altura foram encontradas em 6,6% das crianças brasileiras de 

menores de 5 anos, indicando, neste caso, a exposição da população ao risco de obesidade na 

infância. Déficits de peso também foram encontrados nas mulheres brasileiras entre 15 e 49 

anos de idade, mas em apenas 3,5%, portanto com frequência semelhante à esperada em 

populações saudáveis e bem nutridas. Entretanto a prevalência de excesso de peso estimada 

para o conjunto das mulheres brasileiras foi de 43%, mais de dez vezes superior, portanto, à 

prevalência de déficits de peso. Já prevalência de obesidade foi de 16%, variando de 12,8%, 

na região Norte, 14,5% no Nordeste e chegando a 19,4%, na região Sul. Da mesma forma que 

a frequência do excesso de peso, a frequência da obesidade tende a aumentar com a idade e 

com o número de filhos tidos pela mulher, não variando com a residência em área urbana ou 

rural (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2006).  

Segundo a POF de 2008/2009 a maior prevalência de desnutrição infantil, segundo 

índice estatura-para-idade, foi encontrada na Região Norte (8,5%) e a menor na Região Sul 

(3,9%), sendo as prevalências vistas nas Regiões Nordeste (5,9%), Sudeste (6,1%) e Centro-

Oeste (6,1%), bem próximos a da média nacional (6,0%) (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2009). A prevalência de excesso de peso neste grupo etário 

oscilou de 25% a 30% nas regiões Norte e Nordeste e de 32% a 40% nas regiões Sudeste, Sul 

e Centro-Oeste, sendo este mais frequente na zona urbana quando comparada a zona rural, 
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principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2009). 

A POF de 2008/2009 confirma as características desfavoráveis da evolução do 

consumo alimentar, já reveladas na POF anterior (2002/2003), indicando tendências de 

redução no consumo relativo de cereais e de leguminosas, decaindo de 10,4% em 2003 para 

8% e crescimento no consumo de açúcar, leite e derivados, gorduras em geral e carnes, 

vísceras e pescados, aumentando este último de 18,3% em 2003 para 21,9% (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2009). Assim como a pesquisa anterior a 

população indígena nesse quesito não foi especificada, ou seja, ela entrou em conjunto com as 

outras raças diferente da cor branca ou negra, dificultando o entendimento do perfil 

nutricional específico dos indígenas. 

Tanto nos países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento a obesidade vem 

sendo considerada como um problema de saúde pública. O aumento da prevalência da 

obesidade no Brasil torna- se ainda mais relevante, ao se verificar que este aumento, apesar de 

estar distribuído em todas as regiões do país e nos diferentes extratos socioeconômicos da 

população, é proporcionalmente mais elevado entre as famílias de baixa renda (PINHEIRO et 

al., 2004).  

O Brasil, ao lado dos países em desenvolvimento que vêm sofrendo o processo de 

transição nutricional, convive com um fenômeno relativamente novo que é a combinação do 

baixo peso em crianças com o sobrepeso em adultos, que frequentemente coexistem na 

mesma família. Uma possível explicação para esse paradoxo é a opção por facilidades que 

poupam tempo de preparo e diminuem a frequência das compras. A globalização dos 

mercados de alimentos resultou na introdução de alimentos produzidos em massa e a baixo 

custo, no suprimento alimentar doméstico de muitos países em desenvolvimento. Esta 

mudança, juntamente com as campanhas publicitárias, pode ter um efeito poderoso sobre a 

escolha dos alimentos e os padrões alimentares das famílias de baixa renda. O aumento da 

disponibilidade de alimentos baratos, com alta densidade calórica e pobres em nutrientes 

(vendidos por ambulantes e restaurantes tipo fast-food), podem afetar negativamente o 

crescimento das crianças, porém fornecer calorias o suficiente para que o adulto ganhe peso 

em excesso (CABALLERO, 2005). 
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Apesar da população indígena não ser descrita especificamente nessas pesquisas, foi 

desenvolvido o Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas, o primeiro 

grande estudo nacional envolvendo os povos indígenas do Brasil, realizado em 2008/2009, e 

que por meio de amostras representativas de crianças e mulheres em idade reprodutiva das 

grandes macrorregiões do país, pôde enfim retratar o perfil nutricional desta população que 

até então era invisível aos grandes inquéritos de saúde e nutrição ocorridos no país nas últimas 

décadas. Os resultados desse inquérito apontaram para a emergência de excesso de peso e 

níveis pressóricos elevados nas mulheres, alta prevalência de anemia em mulheres e crianças, 

elevada proporção de crianças com déficit de crescimento, moderada prevalência de baixo 

peso para a idade e quase inexistência de déficits nutricionais pelo índice peso para estatura 

(ABRASCO, 2009), corroborando com o perfil nutricional já destacado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

4.3 Perfil nutricional das crianças indígenas brasileiras  

 

Para obtenção dos artigos de interesse para construção deste item foi realizada uma 

revisão da literatura, onde foram pesquisados artigos que avaliaram o perfil nutricional das 

crianças indígenas brasileiras. 

A seleção dos descritores utilizados no processo de revisão foi efetuada mediante 

consulta aos Descritores em Ciências da Saúde (DECs) da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS)/Bireme/OPAS/OMS. Foram utilizadas as palavras-chave pré-definidas: Estado 

nutricional (Nutritional status) combinada com antropometria (Anthropometry), crianças 

(child) e índios sul-americanos (Indians, South American). Recorreu-se ao operador lógico 

“AND” para combinação dos descritores e termos utilizados para rastreamento das 

publicações. A busca não se limitou quanto ao idioma dos trabalhos.  

A primeira etapa consistiu na consulta das bases de dados on-line PubMed, SciELO, 

MEDLINE e LILACS. Estas duas últimas bases foram acessadas por meio da BIREME 

(http://bases.bvs.br). Além destas, foi consultado também o banco de teses disponibilizado 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Para garantir a 

qualidade da revisão, só foram incluídas publicações indexadas nessas bases de dados e neste 

banco de teses. 

 A segunda etapa foi realizada através da avaliação dos títulos dos estudos previamente  

encontrados nas bases de dados, sendo selecionados os relevantes para a realização da revisão  

e desconsiderados aqueles que eram inadequados para o objetivo proposto, apesar de 

aparecerem no resultado da busca. Na terceira etapa foi realizada a verificação de ocorrência  

de duplicidade dos artigos nas bases de dados, sendo descartados aqueles artigos que se 

repetiam. A quarta etapa consistiu na leitura dos resumos dos artigos, sendo excluídos os que  

não se enquadravam no proposto. 

Foram selecionados quatro artigos envolvendo crianças indígenas brasileiras, sendo a 

prevalência déficit de peso para idade e sobrepeso/obesidade determinadas em dois artigos 

pelos critérios das novas curvas adotadas pela OMS (2006), por meio dos índices de altura 

para a idade (AI), peso para a idade (PI), peso para a altura (PA) e índice de massa corporal 

para a idade (IMCI), onde os valores obtidos foram comparados com o padrão do National 

Center for Health Statistics (NCHS, 2000) e os outros dois artigos adotaram os padrões 
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NCHS (2000). As amostras envolveram crianças < 05 anos e de 24 a 117 meses. A tabela 3 

sintetiza os resultados obtidos.  

Em 2009, Kuhl et al., caracterizou o perfil nutricional de 141 crianças Kaingáng (0 a 5 

anos de idade), localizadas no município de Mangueirinha (Paraná- Brasil) e  identificou os 

fatores associados à ocorrência de déficits antropométricos nesta população. Os dados sobre 

as condições maternas e infantis bem como as características socioeconômicas da família 

foram coletados através de entrevistas. Com base nos critérios da OMS (2006) 24,8% das 

crianças apresentavam déficit de AI, 9,2% de baixo PI, 2,1 % de baixo PA e 2,1% baixo peso 

de acordo com o IMCI. Com base nos critérios do NCHS (1977), 19,9% das crianças 

apresentaram baixo AI, 9,2% baixo PI, e 1,4% baixo PA. Além disto, 6,4% estavam acima do 

peso de acordo com o IMCI. Dentre os fatores estatisticamente associados aos déficits 

nutricionais estavam: baixo peso ao nascer e a habitação em material diferente de alvenaria. 

O segundo estudo avaliou o estado nutricional e a composição corporal de crianças 

índias das populações alto-xinguana e Ikpeng. Foram avaliadas 95 crianças do Alto Xingu e 

69 Ikpeng com idades entre 24 e 117 meses. Adotou-se como referência para diagnóstico de 

baixo peso, baixa estatura e obesidade os padrões do NCHS (2000). A baixa estatura foi 

diagnosticada em 8,4% das crianças do Alto Xingu e em 37,7% das Ikpeng (p < 0,001). Baixo 

peso foi verificado apenas entre as crianças Ikpeng (12,5%).  Na amostra estudada, nenhuma 

criança apresentou obesidade. Assim, verifica-se que as crianças Ikpeng apresentaram 

incidências de baixo peso e baixa estatura maiores do que a população do Alto Xingu  

(FAGUNDES et al., 2004) 

Com o objetivo de descrever as condições de saúde e nutrição de crianças indígenas 

Teréna, caracterizou-se o estado nutricional infantil, o consumo de alimentos, as condições 

socioeconômicas e ambientais de 100 crianças de 0 a 59 meses, residentes na Aldeia Córrego 

do Meio, Mato Grosso do Sul, Brasil. As prevalências de déficits nutricionais encontradas 

foram de 8,0% para o índice peso-para-idade, de 16% para o índice estatura-para-idade e, para 

obesidade, de 5%. Diante da proporção de retardo do crescimento observada sugere-se a 

presença de precárias condições socioeconômicas, ambientais e de saúde em que vive esta 

comunidade Teréna, sendo necessário o desenvolvimento de novos estudos de caráter 

multidisciplinar e longitudinal para o entendimento desses processos (RIBAS et al., 2001). 

O quarto artigo estudou a evolução do estado nutricional de 79 crianças menores de 5   
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Tabela 3– Perfil nutricional de crianças indígenas brasileiras, segundo estudos realizados nos últimos vinte anos.  

 

Fonte 
Objeto e local de estudo Faixa etária 

Tamanho 

amostral (n) 

Prevalência de déficit 

de Peso para Idade 

(%) 

Prevalência de 

sobrepeso/obesidade 

(%) 

 

Kuhl et al., 2009 

Crianças da terra indígena 

Mangueirinha (etnias Kaingáng 

e Guarani) - Paraná 

< 5 anos 141 crianças 9,2 

 

0 

 

Fagundes et al., 2004 

Crianças índias das populações 

alto-xinguana e Ikpeng – Mato 

Grosso 

Crianças entre 24 e 117 meses 164 crianças  4,9 

 

0 

 

Ribas et al., 2001 
Crianças indígenas Térena – 

Mato Grosso do Sul 
< 5 anos 100 crianças 8,0  

5,0  

Martins & Menezes, 

1994 

Crianças indígenas da Tribo 

Parakanã, aldeias: Maroxewara 

e Paranatinga - Amazônia 

<5 anos 79 crianças 10,1 

 

1,3 
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anos nas aldeias Parakanã, Maroxewara e Paranatinga. Os dados antropométricos (peso e 

altura) foram obtidos em três estudos transversais para avaliação da prevalência de 

desnutrição e acompanhamento da evolução nutricional pelo incremento médio do índice 

peso/idade de 70 crianças (87,5% dos menores existentes). A desnutrição nas aldeias foi 

proporcional ao tempo de contato com a cultura não indígena e atribuível a fatores 

socioculturais relatados. Reduziu-se em 76, l % (de 42,34% para 10,0%) a prevalência de 

desnutrição global no grupo estudado, não havendo mais casos de desnutrição aguda na 

última avaliação. Medidas de natureza preventiva adotadas foram eficazes em reduzir a 

prevalência de desnutrição infantil entre os Parakanã (MARTINS & MENEZES, 1994). 

Assim, vê-se que apesar das diferentes abordagens, são altas as prevalências de déficit 

de peso para idade encontradas nas diferentes áreas indígenas do país, constituindo um 

importante problema de saúde pública que necessita de intervenção imediata, assim como a 

prevalência de sobrepeso/obesidade que vem aumentando gradativamente. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram analisadas uma média de 1.522 crianças menores de cinco anos de ambos os 

sexos pelo SISVAN Indígena do DSEI AL/SE no período de 2009 a 2013, correspondendo ao 

acompanhamento nutricional de aproximadamente 87,0% da média total das crianças nessa 

faixa etária. A tabela 4 caracteriza o estado nutricional das crianças por ano. 

 

Tabela 4– Perfil nutricional das crianças menores de 05 anos pertencentes ao DSEI AL/SE no 

período de 2009 a 2013. 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

2009  

n (%) 

2010  

n (%) 

2011  

n (%) 

2012  

n (%) 

2013  

n (%) 

Muito baixo peso 7 (0,8) 5 (0,4) 9 (0,4) 7 (0,5) 9 (0,5) 

 

Baixo peso 

 

47 (5,5) 

 

53 (4,4) 

 

 90 (4,2) 

 

 57 (3,7) 

 

40 (2,1) 

 

Risco nutricional 

 

81 (9,5) 

 

 

105 (8,7) 

 

 

156 (7,3) 

 

122 (7,9) 

 

74 (3,9) 

 

Adequado 

 

674 (79,5) 

 

986 (82,2) 

 

1762 (82,5) 

 

1270 (82,0) 

 

1681 (89,8) 

 

Risco de sobrepeso 

 

 

40 (4,7) 

 

52 (4,3) 

 

120 (5,6) 

 

91 (5,9) 

 

70 (3,7) 

TOTAL DE 

CRIANÇAS 

ACOMPANHADAS 

 

849 (67,9) 

 

1201 (92,2) 

 

2137 (82,4) 

 

1547 (93,1) 

 

1874 (97,1) 

 

TOTAL DE 

CRIANÇAS 

EXISTENTES 

 

 

 

1251 

 

 

1302 

 

 

2595 

 

 

1661 

 

 

1930 

Obs.: O padrão utilizado para a classificação do estado nutricional utilizada até 2013 foi do National Centre for 

Health Statistics (NCHS/1977), considerando o índice PI. 

 

 Verifica-se que o perfil nutricional das crianças indígenas do DSEI AL/SE vem 

sofrendo importantes transformações com o passar dos anos. Em 2009, aproximadamente 

6,0% dos menores de cinco anos apresentavam muito baixo peso (MBP) e baixo peso (BP), 

esse percentual decresceu para 4,8% em 2010, 4,6%, em 2011, 4,1% em 2012, alcançando 

2,6% em 2013, o que caracterizou uma redução de 3,4% na prevalência do déficit de peso 

para a idade nas crianças menores de cinco anos no período de cinco anos. A partir da análise 
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estatística, observou-se as prevalências de baixo peso observadas entre 2009 e 2013 nos 

menores de cinco anos foram diferentes estatisticamente significativa (X
2
= 22.52; p<0,0001). 

Tal redução apesar de considerável, não alcançou o percentual de redução pactuado no Plano 

Distrital de Saúde Indígena (PDSI) 2012-2015 do DSEI AL/SE, que era de 2,6% no ano de 

2013. 

O risco nutricional, assim como o MBP e o BP também apresentou uma redução 

considerável de 5,6% no período analisado. É válido ressaltar que a classificação de risco 

nutricional deixou de ser utilizada no DSEI a partir do ano de 2014, quando de fato as novas 

curvas da OMS (2006) foram adotadas como referência por todas as EMSI’s. Já o risco de 

sobrepeso se comportou de maneira distinta, com uma redução de 0,4% do primeiro para o 

segundo ano da análise, e com um incremento de 1,3% e 0,3% em 2011 e 2012 

respectivamente, voltando no ano de 2013 a uma prevalência de 1,0% menor que a encontrada 

em 2009 (4,7%). Apesar dos dados apresentados, com relação ao excesso de peso não houve 

diferença estatística nas prevalências de excesso de peso observadas entre 2009 e 2013 nos 

menores de cinco anos (X
2
= 1.44; p=0,23). A redução da prevalência do risco de sobrepeso 

para 2,2% no ano de 2013 também não alcançou a meta estimada para esse mesmo ano no 

PDSI, que correspondia a 3,4%. 

Em resposta a redução do déficit de PI e da prevalência do risco de sobrepeso nas 

crianças menores de cinco anos quando comparamos os anos de início e fim da presente série 

histórica, verifica-se que houve o aumento de 10,3% na prevalência das crianças menores de 

cinco anos com peso adequado. Com relação à cobertura da Vigilância Alimentar e 

Nutricional (VAN) observa-se um aumento de 29,2% quando comparados os anos de 2009 e 

2013, ultrapassando a meta pactuada para esse último ano no PDSI 2012-2015 do DSEI 

AL/SE (90,0% das crianças menores de cinco anos acompanhadas pelo SISVAN).  

 Em paralelo aos resultados encontrados acerca do estado nutricional, observa-se que a 

cobertura da VAN bem como a população total de crianças menores de 05 anos existente no 

DSEI oscilou bastante, especialmente no ano de 2009 e 2011 para a cobertura do 

acompanhamento nutricional. Sugere-se que a diminuição na cobertura da vigilância 

alimentar e nutricional no ano de 2011 esteja relacionada ao aumento considerável da 

população menor de cinco anos (1293 crianças a mais do que o ano anterior, 2010) e também 

ao fato de que os equipamentos da VAN, como as balanças (pediátricas de campo e também 

as digitais para pesar crianças maiores de dois anos e adultos) de várias equipes apresentaram 
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defeitos, dificultando, principalmente, a ação de coleta do peso e a classificação do estado 

nutricional dos menores de 5 anos, realizada pelos AIS. Além disto, as dificuldades logísticas 

do DSEI para cumprir o calendário de visitas de monitoramento do sistema nas aldeias e o 

processo de recomposição das EMSI’s também contribuíram para potencializar todos os 

entraves acima descritos. 

 Na população indígena assim como na população brasileira e mundial, problemas 

nutricionais são bastante prevalentes diferindo conforme o estágio epidemiológico e de 

transição nutricional em que cada povo se encontra. Entende-se por problemas nutricionais as 

doenças como desnutrição, obesidade, diabetes, hipertensão, anemia, hipovitaminoses, 

osteoporose, entre outras, porém convém enfatizar que ainda, sabe-se muito pouco a respeito 

do estado nutricional das populações indígenas do Brasil. Dados sistemáticos e confiáveis não 

existem, exceto por estudos restritos de formato acadêmico. As metodologias geralmente 

diferem, dificultando as comparações dos resultados aqui encontrados com outros estudos. 

Este reduzido número de trabalhos e a fragmentação de informações disponíveis 

impossibilitam quaisquer generalizações a respeito do perfil nutricional e de crescimento dos 

povos indígenas (SANTOS; COIMBRA, 2003; FUNASA, 2006).   

Com base no Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas do Brasil 

(2008-2009) para a região Nordeste que aponta que 99,2% das fontes alimentares do domicilio 

indígena eram oriundos de compras, e a partir das observações sobre a alimentação das 

crianças analisadas, é plausível sugerir que a redução das prevalências de MBP e BP para 

idade no presente estudo e a elevada prevalência de anemia nas crianças indígenas nordestinas 

analisadas no inquérito (40,9%) sejam decorrentes de um incremento do aporte calórico na 

alimentação (ABRASCO, 2009).   Deve-se salientar que outros fatores podem ter influenciado 

nas mudanças observadas, como, por exemplo, o impacto das medidas de atenção à saúde, 

incluindo a assistência de pré-natal, porém são necessários estudos adicionais para melhor 

avaliar essa hipótese. 

No contexto do aumento do aporte calórico como responsável pela redução dos déficits 

de peso para idade e contribuição para a acrescente prevalência da eutrofia, convém ressaltar o 

processo de diversificação das fontes de renda na comunidade como um aumento no número 

de indivíduos que recebem pensões, aposentadorias e benefícios sociais, especialmente o 

Bolsa Família. Essa renda tem desempenhado um papel importante na aquisição de alimentos, 

fundamental no aporte calórico, o que possivelmente se expressa na redução das prevalências 
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de déficits nutricionais (ORELLANA, 2006). Porém sugere-se, ainda, que os programas de 

transferência de renda não estão sendo capazes de garantir a alimentação saudável das 

crianças, devido a emergência do risco de sobrepeso visualizado nas crianças, apesar deste 

estudo não dispor de dados relativos ao tempo de recebimento do incremento de renda. 

Outro aspecto importante a ser considerado é que essa maior renda e, 

consequentemente maior acesso aos alimentos, não significa garantia de melhor qualidade da 

alimentação das famílias. As mudanças alimentares verificadas entre as crianças indígenas de 

Alagoas/Sergipe têm sido substanciais, caracterizada por um maior consumo de produtos 

industrializados com predominância dos itens amiláceos (arroz, macarrão), frituras e doces e 

pouca presença de carnes e frutas assim como encontrado no estudo de Orellana (2006), em 

contraste com a diversificada alimentação, observada no passado, resultante da caça, pesca, 

coleta e agricultura (COIMBRA, 1985). Associado a este fato, ainda pode-se estimar a 

diminuição ou inexistência da prática da atividade física nessa população. Tal comportamento 

pode justificar o aumento da prevalência do risco de sobrepeso nas crianças nos anos de 2010 

e 2011 (5,6% e 5,9%, respectivamente). 

Apesar de resultados positivos na redução da prevalência do déficit de peso para idade 

terem sido atingidos, através do setor de saúde, a efetividade das intervenções precisam 

continuar visando reduzir ainda mais tal prevalência. A falta de alimentos pode limitar o 

sucesso no tratamento e na prevenção do baixo peso. Em contrapartida, o acesso a alimentos 

de baixa qualidade nutricional e a falta de informações sobre uma alimentação adequada pode 

contribuir para o perfil crescente da prevalência de sobrepeso/obesidade. Assim, sabendo que 

a população infantil é reflexo do ambiente em que está inserida, a família tem papel 

primordial nos hábitos alimentares da criança, que por sua vez irá influenciar no seu estado 

nutricional e de saúde (OLIVEIRA, 2003). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O déficit de PI e a prevalência elevada do risco de sobrepeso/obesidade em crianças 

menores de cinco anos é um problema de ampla magnitude no país, apresentando uma 

prevalência mínima de 4,9% e no máximo de 10,1% para baixo peso para idade e prevalência 

máxima de 5,0% para excesso de peso, conforme os estudos tomados como referência para 

este trabalho. As crianças indígenas menores de cinco anos do DSEI AL/SE apresentaram 

uma prevalência de déficit de PI de 2,6% e do risco de sobrepeso de 3,7% em 2013, o que 

significa dizer que os resultados encontrados encontram-se abaixo do mínimo relatado na 

literatura para o déficit de PI e abaixo do máximo encontrado para a prevalência do risco de 

sobrepeso nos outros estudos. 

 Convém ressaltar que apesar do estudo realizar análise estatística, apresenta algumas 

limitações não sendo possível estabelecer uma relação de causalidade para os resultados 

encontrados devido ao uso de uma série de dados transversais, mas é plausível elencar os 

fatores associados a esta situação já que a população estudada é a mesma. É coerente supor 

que os hábitos alimentares e o estilo de vida destas crianças sejam inadequados favorecendo a 

manutenção do quadro encontrado, principalmente quando se observa a prevalência 

encontrada de crianças <05 anos com obesidade (3,7%), porém é necessária uma maior 

investigação sobre a ingestão e os hábitos alimentares. Além disto, sugere-se que os indígenas 

adultos vivenciem também esse processo de coexistência da obesidade e do baixo peso, no 

contexto da transição nutricional, visto que os mesmos influenciam diretamente as crianças no 

que se diz respeito ao acesso à informação adequada e, na ausência desta, na capacidade de 

escolha de alimentos saudáveis (MOLINA et al., 2010).  

Conclui-se então com este trabalho que o acompanhamento nutricional, as ações de 

vigilância alimentar e nutricional e a educação em saúde com ênfase nas orientações em 

alimentação saudável para as crianças de todas as faixas etárias é fundamental para a garantia 

da prevenção não só da obesidade infantil, como também de outros agravos, como a 

hipertensão e a diabetes associados a essa patologia. Portanto, o desenho, o planejamento e a 

gestão dessas ações devem fundamentar-se na atenção diferenciada, na compreensão da 

determinação social do estado nutricional e procurar transformar este problema em questão 

alimentar e nutricional em sua totalidade, a qual precisa ser assumida como responsabilidade 

do Estado, no contexto de promoção dos direitos humanos e sociais – individuais e coletivos - 
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devendo ser incorporada às políticas públicas de caráter intersetorial que permitam um 

diálogo entre diferentes áreas. 
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