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RESUMO 

OBJETIVO. Analisar o perfil epidemiológico e dados clínicos de índias Terena 

climatéricas, comparando os com os de índias no período reprodutivo. MÉTODOS. A 

amostra do estudo constitui-se de 52 índias T erena com idade variável entre 35 e 75 

anos. Foram realizados, em todas, mensuração da relação cintura I quadril; (ndice de 

Massa Corpórea; glicemia de jejum; determinação sérica de FSH, estradiol, colesterol 

total e frações, triglicérides. Registrou-se também a idade da menarca e da menopausa, 

início da atividade sexual, hábito de tabagismo, atividade física, número de gestações, 

partos e abortos. Avaliou-se ainda o índice menopausa! de Blatt. RESULTADOS. 

Observou-se aumento estatisticamente significante nos níveis de colesterol total, 

glicemia, FSH e estradiol nas índias pós-menopausicas. Quanto ao perfil epidemiológico, 

a idade média da menarca foi de 12,9 anos; a da coitarca foi de 17,6 anos e a da 

menopausa de 44 anos. Observou-se ainda que as índias T erena tiveram um número 

elevado de partos sendo a média de 7 ,5 gestações. A grande maioria das mulheres eram 

sedentárias (82,7%), apresentavam sobrepeso ou obesidade (70%), com média da 

rel'ação cintura/quadril de 0,9; sendo 23, 1 % tabagistas. CONCLUSÃO. Os resultados 

mostram que as índias climatéricas apresentam diversos fatores de risco cardiovascular, 

que justificam a necessidade de mudança de estilo de vida, bem como de melhor 

assistência médica, com implantação de ações preventivas em saúde. 
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O climatério é definido como a fase da vida da mulher que marca a 

transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo. É nesta fase que 

ocorrerá a menopausa - a última menstruação espontânea. É um fenômeno 

fisiológico, cujas conseqüências podem ser potencialmente patológicas e de 

manifestação universal, que se fazem sentir não apenas sobre o aparelho 

urogenital, mas também de maneira sistêmica (BOSSEMEYER, 2001 ). 

Devido às modificações físicas, psíquicas, endócrinas e culturais no 

climatério, o estudo e o acompanhamento clínico das mulheres revestem-se de 

grande importância, visando a adotar medidas profiláticas que levem à melhoria 

da qualidade de vida na senilidade (HUPERT, 1987). 

Hoje, o climatério e a pós-menopausa são considerados temas de 

grande importância em Saúde Pública mundial , pois a população vem se tomando 

constritiva, estimando-se que em 2020 haverá mais de um bilhão de pessoas com 

idade superior a 60 anos. Para fins de comparação, em 1960 esta população não 

excedia 250 milhões (HAUPT, 1991). 

O crescimento da população feminina decorre, principalmente, da 

menor taxa de mortalidade em todos os grupos etários (WHO, 1998). A OMS 

constatou que o número de mulheres em idade reprodutiva ( de 15 a 49 anos) 

apresentou aumento anual de 1,8o/o entre 1955 e 1975, e de 2, 1 % no período 

de 1975 a 1995. Assim, a expectativa é que ocorra um incremento de 56 milhões 

de mulheres entre 1995 e 2025 (ALDRIGHI e Pires, 2001). 

Com a considerável longevidade que se observa entre as mulheres, 

depreende-se que a população feminina passe um terço de suas vidas após a 

menopausa. Ao se interpretar os dados da OMS estima-se que, em 2025, a 

mulher viverá metade de sua vida após a menopausa (ALDRIGHI e Pires, 2001 ). 



Muitas mulheres apresentam rica sintomatologia no climatério, 

sendo as mais mencionadas: fogachos, sudorese, irritabilidade e depressão 

(BARACAT et all, 1991 ). É bem verdade que, em muitas culturas, as mulheres 

vivenciam o climatério de forma feliz, sem prejuízo psico-emocional, como na 

sociedade chinesa (ZHAO et ali, 2000). 

O estudo epidemiológico é um dos métodos que mais tem auxil iado 

a ciência médica no controle das doenças mais incidentes nas mulheres 

climatéricas. Indica os fatores fisiológicos que podem contribuir para etiopatogenia 

das doenças, permite determinar os fatores de risco que podem ser modificados 

para evitá-las e possibilita identificar as pacientes de maior risco, selecionando-as 

para o diagnóstico precoce e o tratamento adequado sem maiores seqüelas 

(LIMA, 2000). 

Neste contexto, a falta de dados observacionais em relação aos 

sintomas climatéricos e suas repercussões clínicas em mulheres indígenas 

Terena motivou-nos a realizar um inquérito que permitisse avaliar os principais 

dados epidemiológicos como também fatores de risco relativos à dislipidemia, 

diabete e doença cardiovascular nesse grupo populacional. 

Por ser o climatério um período ainda repleto de certezas e 

incertezas, inclusive na literatura médica, consideramos ser justificável o presente 

estudo nesta população indígena. 

1.1 Origem do Povo Terena 

A população Terena pertence ao subgrupo Guaná Txané, 

remanescente da família Aruak. Foi através do Rio Negro que os povos Aruak 

entraram em território brasileiro. Estes povos são originários das planícies 
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colombianas e venezuelanas (CARVALHO, 1987). Há ainda indicação de que são 

também originários dos varjões equatorianos (MANGOLIM, 1993). 

Os Aruak são povos agricultores, que caminhando em direção ao sol 

nascente, procuravam terras para sua sobrevivência, dispersando-se por várias 

regiões do Brasil. Hoje, encontram-se nações da famíli~ Aruak, como os Terena, 

em regiões dos Estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo. 

Dados sobre a migração inicial dos Terena para o Sul de Mato 

Grosso datam do ano de 1649, quando os Mbayá-Guaycururí dominaram o 

território pantaneiro, submetendo entre outras nações indígenas, a nação Guaná 

(OBERG, 1949). Por serem povos da agricultura e com índole pacífica, os Guaná 

aceitaram com docilidade as regras do dominador; sendo este o motivo da 

evidente descaracterização dos Terena, embora mantenham outros elementos 

que lhe dão coesão como povo (OLIVEIRA, 1968). 

~ 

As Aldeias Terena, originalmente estavam situadas em áreas de 

planícies ribeirinhas, cada uma delas com vinte casas de teto arqueado, com 

mobiliário rudimentar, distribuídas ao redor de uma praça central (SILVA, 1949). 

A primeira descrição de visita a uma aldeia Terena, deu-se no 

Município de Miranda, e foi datada em 1850 por Castelnau. 

Na agricultura, os Terenas cultivavam arroz, feijão, mandioca e 

milho, sendo esta a base de sua alimentação até os nossos dias. Agricultores 

com áreas cultivadas ao redor da aldeia, plantavam mandioca, abóbora, batata

doce, pimenta, feijão e milho. A unidade econômica era a família extensa, com 

atividades de plantio de roças, caça, pesca e coleta de raízes (OBERG, 1949). 

A divisão do trabalho reservava às mulheres o preparo dos 

alimentos, a coleta de raízes e frutos, o trabalho na cerâmica e a fiação, deixando 

aos homens a pesca, a caça e a guerra (SILVA, 1949). 



No passado, o vestuário Terena consistia nos saiotes de algodão 

conhecidos como xiripá. Os índios do sexo masculino depilavam todo o corpo, 

com exceção do crânio, para suas comemorações (SILVA, 1949). Hoje, os xiripás 

são usados somente em rituais, sendo ainda confeccionados com sapé (SILVA, 

1949). 

No início da ocupação em Território Matogrossense, os índios 

tinham raríssimos contatos com a sociedade local. Este contato deu-se por volta 

da Guerra do Paraguai. Os Terena participaram neste conflito como aliados das 

Forças Imperiais. 

Neste momento, houve a percepção e a consciência política de que 

eles pertenciam compulsoriamente à nação brasileira (MANGOLIM, 1993). 

Terminada a guerra, em 1877, voltaram a instalar-se em seus 

antigos territórios, entrando em competição com os criadores de gado que já 

tinham ocupado seu território (OLIVEIRA, 1968). 

Ainda hoje, perdura a imagem na memória do povo Terena, que 

lutavam contra os "colorados" (paraguaios), usando apenas "varas de pau". Esta 

imagem é reproduzida em festa comemorativa todos os anos com a dança do 

"Bate-Pau" (MANGOLIM, 1993). 

1.2 Território Terena 

Território indígena é o espaço da sobrevivência, da reprodução e da 

realização da cultura do índio. É também o local onde repousa seu antepassado e 

o território que lhe dá subsistência (RIBAS, 2001 ). 

A organização política das áreas indígenas sofreu profunda 

alteração após a Guerra do Paraguai (OLIVEIRA, 1968). 



Notícias da primeira metade do século XIX indicam que alguns 

grupos foram aldeados junto ao Paraguai, outros ao Rio Miranda. Finda a 

hostilidade da Guerra do Paraguai, voltaram para se instala em seus antigos 

territórios, entrando em conflito com agropecuaristas que, neste período, 

começavam a ocupar a região. 

Os Terena, assim, foram obrigados a se afastar das terras mais 

férteis à margem do rio Miranda e se refugiar em terrenos áridos, dificultando sua 

lavoura. Muitas de suas aldeias, ainda numerosas, estavam dominadas por 

negociantes. Viviam, então, como sertanejos da região ou como peões de 

fazendas (RIBEIRO, 1996). 

Nos primeiros anos do século XX, os Terena mantiveram contato 

com o General Candido Mariano Rondon, quando se construía uma linha 

telegráfica em Mato Grosso. Por intermédio de Rondon os índios conseguiram a 

demarcação de seu território Terena, com garantias possessórias (RIBEIRO, 

1996). 

As primeiras reservas Terena datam de 1904, como as de Lalima, 

Bananal e Cachoeirinhas, todas no Município de Miranda. Neste período, Rondon 

convenceu os Terena dispersos nesta região a se unirem nestas reservas, 

fortalecendo sua cultura e garantindo sua sobrevivência (OLIVEIRA, 1968). A 

reserva de Lalima foi doada pela Monarquia, abrigando, além dos Terena, índios 

Guaikuru remanescentes (OLIVEIRA, 1968). A essas reservas se seguiram: 

Reserva Francisco Horta em 1917, localizada no município de Dourados 

(Kayoáguarani I Terena); Reserva Capitão Vitorino em 1922, no Município de 

Nioaque (Terena); Reserva Moreira Passarinho em 1925 em Miranda (Terena); 

Reserva de Buriti em 1928, no município de Sidrolândia (Terena) e Reserva de 

Limão Verde em Aquidauana (Terena) (OLIVEIRA, 1968). 



7 

A formação destas re~ervas ocorreu em áreas próximas a vilarejos e 

cidades, evidenciando o reconhecimento dos direitos indígenas a um território. Ao 

mesmo tempo, ao agrupa-los liberou-se uma grande área para o povoamento da 

região impulsionando sua integração à sociedade viz.inha (OLIVEIRA, 1968). 

Até 1919, Lalima não tinha um núme~o significativo de índios 

Terena, e somente em 1925, após a efetivação do recenseamento pelo Serviço 

de Proteção ao Índio (SPI), verificou-se aumento populacional, chegando a 261 

habitantes. Em 1925, o número de índios Terena já tinha superado os Guaikurus 

nesta aldeia (OLIVEIRA, 1968). 

A mistura de povos indígenas em uma única aldeia, como foi o caso 

de Lalima e Francisco Horta, evidência que a política indigenista em relação ao 

aldeamento não respeitou as características culturais de cada povo, 

uniformizando-os e, muitas vezes, descaracterizando-os (MANGOLIM, 1993). 

. Atualmente, há 39 áreas indígenas no Estado de Mato Grosso do 

Sul, sendo esta a segunda unidade federal em número de indígenas. As situações 

fundiárias das terras são compostas por: 8 (oito) áreas identificadas pelo Governo 

Federal, 03 (três) delimitadas, 04 (quatro) reservadas, 08 (oito) homologadas e 16 

(dezesseis) registradas (MANGOLIM, 1993). 

De acordo com os dados do último Censo Demográfico de 2000, 

existem 53.900 indígenas no Mato Grosso do Sul, sendo 11.672 na área urbana e 

42.227 na rural (IBGE, 2002). 

1.3 Organização Social /Religião 

Cada aldeia possui um líder, denominado cacique, sendo este o 

representante formal da comunidade, mas sem poderes punitivos, limitando-se a 

aconselhar e, quando necessário, advertir. A autoridade do cacique é exercida 



como um serviço benéfico sem ônus, levando em consideração a coletividade. A 

sucessão é controlada pela vontade dos integrantes, sendo as decisões tomadas 

pelo "Conselho de Homens". Em muitas aldeias, as mulheres não são elegíveis 

para a Chefia e o Conselho, apenas opinando nas decisões coletiva (RIBAS, 

2001). 

A aldeia Lalima, onde se desenvolveu a pesquisa, conta com vice

cacique do sexo feminino, sendo a mesma a representante das mulheres frente 

ao conselho. 

Na Sociedade Terena, não se produzem xamãs; para este povo, o 

"sonho" é quem aponta o xamã, sendo um direito exclusivo do sexo masculino. As 

mulheres podem tomar-se rezadeiras, conhecedoras de plantas medicinais e de 

orações terapêuticas, mas nunca "xamãs". Em Lalima, estas rezadeiras são 

conhecidas como "Vovó-Tronco" (RIBAS, 2001 ). 

Os xamãs têm contato com o mundo sobrenatural, conversam com 

espíritos e são profundos conhecedores do seu povo e da natureza 

(FERNANDES 1993). 

A religião Terena consiste em uma mistura de credos e práticas. Em 

Lalima há clara evidência do cristianismo, com instalações de igrejas evangélicas 

e católicas em seu território. Junto ao cristianismo, há também o xamanismo e o 

culto aos antepassados nesta população. 

A organização outrora circular das residências na aldeia foi agora 

substituída pelo alinhamento das mesmas, para melhor identificação de seus 

habitantes (RIBAS, 2001 ). 

A maioria dos grupos domésticos são formados por um casal e seus 

filhos ou os idosos morando junto aos seus filhos e netos. Os laços de parentesco 

dão coesão a uma aldeia Terena. O casamento é monogâmico, sendo proibida a 



união entre primos, tios e sobrinhos. Na comunidade indígena Terena, primos de 

primeiro grau são considerados irmãos (OLIVEIRA, 1968). 

A família, como instituição social, desempenha importante papel no 

processo do matrimônio. Assim que as meninas saem da puberdade, a família 

orienta na busca de um companheiro firmando sério compromisso, enquanto os 

adolescentes masculinos são persuadidos pelos pais a não deixarem a aldeia, 

procurando casá-los. O estado social na comunidade é alcançado com o 

casamento. Os pais da noiva acolhem o noivo em sua casa nos primeiros meses 

após o casamento. Com o nascimento do primeiro filho, o casal então constrói 

sua própria morada (OLIVEIRA, 1968). 

1.4 Trabalho 

A economia nas sociedades indígenas organiza-se de modo a 

garantir sua manutenção, com distribuição igualitária, sem acúmulo de capital 

(RIBAS 2001 ). 

Os índios Terena são agricultores, com produção agrícola razoável, 

permitindo-se a venda dos produtos nas cidades vizinhas às aldeias e a troca 

entre elas. Constituem também mão-de-obra nas fazendas próximas às reservas 

(OLIVEIRA, 1968). 

A participação dos Terena no mercado de mão-de-obra regional não 

se limita apenas às modalidades supracitadas. As empresas vizinhas às aldeias 

têm os utilizado em sua produtividade. A presença de usinas de cana-de-açúcar 

toma a população indígena uma força de trabalho útil no corte da cana, plantio e 

limpeza do terreno. Verifica-se que as áreas de reserva indígenas são 

insuficientes para satisfazer as necessidades de sua população, pela redução 
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territorial, pelo empobrecimento do solo ou pelos parcos recursos financeiros para 

investimento local (RIBAS, 2001 ). 

A atração que a cidade exerce sobre os Terena é explicada pela 

perspectiva de melhor qualidade de vida, com educação e saúde para toda a 

família (OLIVEIRA, 1968). 

Os Terena são apegados ao seu território, jamais abandonando-o 

por outras aventuras. Quando o deixam, movidos por outras aspirações, realizam 

visitas periódicas aos seus familiares (OLIVEIRA, 1968). 

Na aldeia Lalima, importante atividade econômica é a apicultura. Os 

Terena mantém uma cooperativa de produção de mel junto à Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), por meio do projeto "A Universidade vai 

à escola". Este projeto conta com a participação de professores e acadêmicos da 

UFMS junto à comunidade de Lalima. 

1.5 Assistência à Saúde 

Historicamente, no Brasil , os primeiros cuidados à saúde indígena 

partiram das missões religiosas. Posteriormente, com a criação do Serviço de 

Proteção ao Índio (SPI), na primeira década do século XX, o atendimento aos 

grupos indígenas passou a ser de responsabilidade desta Agência 

Governamental (CONFALONIERE, 1989). A responsabilidade do Estado foi 

reafirmada no Estatuto do Índio, que assegurou aos mesmos o regime geral da 

Previdência Social, os meios de proteção à saúde e especial assistência dos 

poderes públicos em estabelecimentos a esse fim destinados (CONFALONIERE, 

1989). 

O SPI não tinha uma estrutura organizada e abrangente de 

assistência à saúde, atendendo basicamente aos surtos epidêmicos advindos da 



perda de isolamento (COSTA, 1987). Muitos o acusam de ter falhado pela falta de 

articulação com outros níveis de atenção e também pela falta de preparo de seu 

quadro funcional para atração em comunidades culturalmente distinta. 

Os primeiras relatórios sobre a saúde da população indígena foram 

escritos por Noel Nutels durante a Expedição Roncador:-Xingu. Esta expedição foi 

organizada no Governo Vargas, durante a Segunda Guerra Mundial, com o 

objetivo de desbravar terras desconhecidas. Esta expedição estava ligada à 

Fundação Brasil Central, sendo chefiada por João Alberto Luís de Barros e nunca 

esteve associada ao SPI. O trabalho dos componentes da expedição em relação 

aos índios teve sua base no trabalho de Cândido Rondon. Além de Nutels, 

integravam a expedição os irmãos Vilas Boas. A preocupação de criar uma infra

estrutura de atendimento à saúde das populações indígenas surgiu a partir do 

trabalho realizado por eles durante a expedição, quando entraram em contato 

com vários grupos indígenas. Foram contatados, então, índios do alto Xingue do 

Araguaia. Na região do Araguaia, entre os Carajás, a tuberculose representava 

uma séria ameaça (COSTA, 1987). 

Nutels, na busca de instrumentar-se tecnicamente em relação ao 

tratamento da tuberculose, fez curso no Serviço Nacional de Tuberculose (SNT). 

Durante o curso, mostrou a questão indígena e sensibilizou vários profissionais de 

saúde. Após a sua conclusão, em 1952, apresentou projeto de implantação de 

unidades para atendimento à saúde na área indígena. Neste trabalho, defendeu 

uma ação bem orientada, visando à prevenção das doenças infecciosas e 

também dos índios quando em contato com as frentes de expansão (COSTA, 

1987). 

Mas foi somente durante o Governo Kubitschek, que foi criado o 

SUSA - Serviço de Unidades Sanitárias Aéreas, em 1956; estando Noel Nutel em 



sua direção. O SUSA foi criado para prestar serviços aos índios e estava 

vinculado ao Serviço Nacional de Tuberculose, porém, não achava-se restrito ao 

controle desta doença. Até 1964 a Força Aérea Brasileira transportava material e 

equipes médicas para as comunidades indígenas, através do Correio Aéreo 

Sanitário (NUTELS, 1969). O SUSA ampliou seu trabalho aos grupos indígenas 

do Sul de Mato Grosso, especialmente os Terena e Kadiwéu. 

O SUSA nunca esteve ligado ao Serviço de Proteção ao f ndio, mas 

no final de 1963, época em que o SPI já apresentava sérios problemas internos, 

Nutels foi nomeado diretor do SPI, permanecendo neste cargo por seis meses, 

pois, em 1964 os militares, após o golpe, interromperam sua gestão (NUTELS, 

1969). 

Na década de sessenta, o SPI foi martirizado por várias crises, 

inclusive com seus funcionários acusados de corrupção, apropriação ilegal de 

terras indígenas, maltratas com índios e muitos outros crimes. Na época instalou

se uma Comissão Parlamentar de Inquérito, nomeada pelo General Albuquerque 

de Lima, então Ministro do Interior. As denúncias foram confirmadas e provadas 

pelo relatório Figueiredo, que documentou as centenas de atrocidades e 

violências, inclusive a introdução deliberada da varíola, gripe e sarampo, entre 

tribos indígenas (DAVIS, 1978). 

Albuquerque Lima extinguiu o SPI e criou uma comissão para 

estruturar um órgão que o substituísse, composta por indigenistas, antropólogos e 

profissionais do SUSA. A partir desta comissão, constituiu-se a FUNAI (Fundação 

Nacional do fndio). O SPI foi substituído pela FUNAI, em dezembro de 1967, pela 

Lei nº 5371. Esta foi , inicialmente, presidida por um advogado, que executava as 

diretrizes de um conselho diretor constituído por indigenistas que contribuíram na 

sua formação. No entanto, logo após essas mudanças houve um endurecimento 



no regime militar, a partir de 1969, o que acarretou importantes alterações nas 

políticas indigenista. O general Albuquerque Lima foi substituído no Ministério do 

Interior, sendo também alterados os cargos da FUNAI com substitutos militares 

(COSTA, 1987). 

O trabalho do SUSA sofreu mudanças em função da verba precária 

e da falta de apoio do Ministério da Saúde e da FUNAI, sendo lentamente 

conduzido à extinção (COSTA, 1987). 

Em novembro de 1986, realizou-se a 1 Conferência Nacional de 

Proteção à Saúde, onde se estabeleceu a base para um sistema específico de 

atenção à saúde indígena, destacando-se a criação de uma Agência Estatal 

ligada ao Ministério da Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1987). Este foi o ponto 

inicial para a criação de um sistema hierarquizado e regionalizado de assistência 

à saúde. Com a criação do sistema único de saúde (SUS), ficou garantido o 

direito de atenção integral à saúde, justificada pela especificidade e 

vulnerabilidade étnica, o que não se concretizou devido à precariedade das ações 

de saúde desenvolvidas ao longo dos anos. Em 1991 (Lei nº 2057 e Decreto 

Presidencial nº 23 de 04/02/91 ), o Ministério da Saúde assumiu a 

responsabilidade das ações de saúde para os povos indígenas, por meio do 

Distrito Sanitário Especial Indígena, organizando o subsistema de atenção à 

saúde do índio (FUNASA, 1997). 

Em 1993, houve a li Conferência Nacional de Proteção à Saúde dos 

Povos Indígenas onde se preconizou que a saúde desta população é 

responsabilidade do Governo Federal, sem excluir as contribuições advindas dos 

Estados, dos municípios e do Terceiro Setor. Definiu-se, ainda, a incorporação de 

um subsistema de saúde com base nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, 



com autonomia de gestão administrativa e financeira (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

1993). 

De acordo com o Decreto Presidencial de 19/05/1994, a gestão 

política da saúde indígena ficou sob a responsabilidade da FUNAI, sendo criada a 

Comissão Intersetorial de Saúde do Índio (CISI), com tot_al responsabilidade sobre 

a saúde indígena. Em outubro de 1994, a CISI aprovou o modelo de Atenção 

Integral à Saúde Indígena, onde estabeleceu a divisão de deveres entre a FUNAI 

e o Ministério da Saúde - Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). Coube à 

FUNAI a assistência direta ao índio e, à FUNASA, as ações de saneamento, 

imunização, desenvolvimento de recursos humanos e controle de endemias 

(FUNASA, 1997). Esta medida não teve a participação dos povos indígenas na 

concepção do projeto (RIBAS, 2001 ), ao contrário do que ocorre nos países da 

América que hoje têm os melhores indicadores de saúde para a população 

indígena, como o Canadá e os Estados Unidos, que contam com intensa 

participação comunitária através dos Conselhos Distritais. (CONFALONIERI, 

1989). 

Os inúmeros problemas com recursos humanos, materiais e 

financeiros para o custeio dos projetos e a não execução das atividades previstas 

com relação à capacitação de recursos e a ausência das ações de saneamento 

básico contribuíram para o avanço do reconhecimento dos direitos dos povos 

indígenas, por meio de pressões exercidas por agências internacionais (WEISS, 

1998). 

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

FUNASA, assumiu a responsabilidade de reestruturar o subsistema de atenção à 

saúde indígena, em parceria com municípios e organizações não

governamentais. A proposta contemplou a organização dos serviços de saúde na 



forma de 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), como uma base 

territorial e populacional sob responsabilidade sanitária identificada. Cada DSEI 

deveria reunir um conjunto de ações de saúde para dar atenção básica, 

articulando com a rede do SUS, possuindo autonomia financeira e administrativa, 

tendo seu controle social através dos Conselhos Distritais (FUNASA, 2001 ). 

Em Campo Grande, encontra-se a sede do DSEI de Mato Grosso do 

Sul. Este órgão atende seis etnias distribuídas em 55 aldeias, pertencentes a 25 

municípios. A execução das ações de atenção básica estão sendo realizadas por 

17 equipes controladas pela ONG Missão Caiuá (FUNASA, 2001 ). 

A implementação do DSEI de Mato Grosso do Sul tem encontrado 

dificuldade devido às barreiras operacionais (como a alta rotatividade médica nas 

equipes de saúde), além da pequena participação indígena no planejamento das 

ações de saúde (RIBAS, 2001 ). 
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2.1 Objetivo Geral 

Analisar o perfil epidemiológico e clínico de mulheres indígenas 

Terena climatéricas na aldeia Lalima, em Miranda, no Mato Grosso do Sul. 

2.2 Objetivos Específicos 

Analisar o perfil epidemiológico reprodutivo de mulheres indígenas 

Terena com idade igual ou superior a 35 anos. 

Analisar o perfil clínico de mulheres indígenas Terena com idade 

igual ou superior a 35 anos. 

Comparar as mulheres indígenas Terena na pré-menopausa com as 

na pós-menopausa. 
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3.1 População Estudada 

A população estudada pertence à Aldeia Lalima, situada na região 

rural do município de Miranda, em Mato Grosso do Sul. 

3.2 Metodologia 

No desenvolvimento desta pesquisa, no período de outubro de 2001 

a outubro de 2002, foi avaliada uma amostra de 52(cinqüenta e duas) mulheres 

índias de etnia Terena, com idade entre 35 e 75 anos. 

Foram coletados, por meio de inquérito, os dados referentes a: 

idade; idade da menarca, da coitarca e da menopausa; idade por ocasião do 

primeiro e do último parto; número de gestações, partos e abortos; atividade física 

e tabagismo. Aplicou-se ainda o índice Menopausa! de Blatt modificado e efetuou

se a mensuração do índice de massa corpórea e da relação cintura-quadril. Em 

todas realizaram-se exames bioquímicos e determinações hormonais. 

Considerou-se estado menopausa! quando os valores de FSH se apresentaram 

superior a 20 mUl/ml e estradiol menor que 20 pg/ml. 

Os resultados dos exames bioquímicos e dosagem hormonal foram 

analisadas em relação à menopausa. 

3.3 Coleta de Dados 

Participou do estudo uma equipe multidisciplinar composta por 20 

elementos, incluindo ginecologistas, bioquímicos, enfermeiros, assistente social, 

nutricionista, acadêmicas de graduação em Medicina, agentes indígenas da 

Fundação Nacional do (ndio (FUNAI ) e da Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA), motoristas e educadores. 



Durante os seis meses que anteciparam a vinda das mulheres 

Terenas ao Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, as 

autoras da pesquisa fizeram três visitas à comunidade Lalima, em companhia da 

coordenadora do projeto "A UFMS vai à escola", para conhecer e se deixarem 

conhecer nestas visitas, todas assistidas pelo cacique e seu conselho, assim 

como pela agente da FUNAI. Foram realizadas mini-palestras na aldeia sobre 

menopausa, climatério e cuidados de saúde à mulher. A observação, tanto por 

parte das mulheres como dos homens Terena, foi essencial para a compreensão 

e interesse na pesquisa. Estas visitas permitiram a troca de experiências entre a 

comunidade e a Universidade, com grande acolhimento da equipe pesquisadora 

pela população local. Esta empatia mútua foi responsável pela qualidade das 

informações obtidas, assim como pela adesão das mulheres índias a se 

deslocarem posteriormente ao município de Campo Grande. 

A coleta de dados foi realizada entre abril e julho de 2003, no 

Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. As mulheres 

Terena dividiram-se em quatro grupos para que seu deslocamento fosse possível. 

O transporte das mesmas foi feito em micro-ônibus e vans gentilmente cedidas 

pela Secretaria do Estado de Saúde e pela FUNASA - MS. As pacientes saíam 

de sua aldeia às 4 horas da manhã, em jejum, e chegavam no hospital por volta 

de oito horas, onde eram recebidas pela equipe multidisciplinar e encaminhadas 

diretamente ao Laboratório de Análises Clínicas, sendo submetidas à coleta de 

sangue para as dosagens hormonais e os exames bioquímicos. Posteriormente, 

eram conduzidas ao Refeitório do Hospital onde a equipe de Nutrição preparava a 

primeira refeição do dia. Em seguida, a equipe pesquisadora aplicava o inquérito, 

sendo as respostas registradas em formulário próprio (Anexo 1 ). O ritmo da 

entrevista era estabelecido pela paciente, com duração média de sessenta 
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minutos. As mais idosas apresentavam maior dificuldade no entendimento da 

língua, o que geralmente era auxiliado pela agente Terena de saúde que 

acompanhava o grupo. Todas as pacientes foram submetidas a exames físico e 

ginecológico nesta visita. Ao fim do dia, eram novamente conduzidas à aldeia pelo 

motorista da Secretária de Saúde. 

Em outubro de 2003 a equipe retomou à aldeia Lalima, postando 

todos os exames de cada paciente assim como receituário e medicações, quando 

as mesmas se tomassem necessárias. (Anexo 3) 

Cada paciente foi consultada pela autora, tendo seus resultados 

minuciosamente esclarecidos. Após a entrega dos exames e das prescrições, a 

equipe médica reuniu-se com os agentes de saúde da FUNASA e da FUNAI e 

lhes prestou esclarecimento sobre a importância do seguimento médico nas 

pacientes selecionadas. Durante todo o processo do estudo, os agentes de saúde 

foram elementos imprescindíveis para o bom andamento do trabalho, pois 

prestavam esclarecimentos sobre a dinâmica da comunidade, seus valores 

culturais, crenças, hábitos de saúde.Os agentes de saúde ainda auxiliaram na 

adequação da linguagem e no comportamento da equipe pesquisadora. 

Os entrevistadores receberam treinamento específico com a autora, 

com a descrição pormenorizada da pesquisa da técnica da entrevista, utilização 

do inquérito, exercícios de simulação de entrevista e estudo piloto com todas as 

atividades previstas. 

3.4 Mensuração do Índice de Massa Corporal 

Para o registro do peso corporal, foi empregada uma balança Filizola 

com capacidade máxima de 150 quilos e precisão de cem gramas. Todas as 

pacientes foram medidas e pesadas descalças, vestindo apenas um avental. 
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Trabalhou-se com o índice de massa corporal (IMC) ou Índice de Quetelét, 

calculado a partir da seguinte fórmula: 

IMC = PC(Kg) 
E2(cm) 

Os limites de corte empregados na avaliação do estado nutricional 

foram aqueles recomendados pela FORÇA TAREFA INTERNACIONAL DE 

OBESIDADE, conforme a Tabela 1. 

Tabela 1 - Classificação dos valores do índice de massa corporal (Força Tarefa 

Internacional de Obesidade) 

peso baixo ~ 19,9 

peso saudável 20-24,9 

Sobrepeso 25,0-29,9 

obesidade classe 1 30,0 - 34,9 

obesidade classe li 35-39,9 

obesidade classe 111 ~40,0 

3.5 Cálculo da Relação Cintura/Quadril 

A aferição da relação cintura-quadril foi feita com a paciente em 

decúbito dorsal. Dividiu-se o maior perímetro abdominal entre a última costela e a 

crista ilíaca pelo perímetro dos quadris no nível dos trocânteres femurais. 



3.6 Índice Menopausal de Blatt Modificado 

No presente estudo, utilizamos o Índice Menopausa! de Blatt 

modificado por Neugarten e Kraines. Os diversos sintomas climatéricos 

receberam valores numéricos de acordo com a sua intensidade (Tabela 2). 

Tabela 2 - fndice Menopausa! de Blatt modificado 

Parâmetros 
Ondas de calor 
sudorese 
parestesia 
insônia 
artralgia 
mialgia 
Fadiga 
Cefaléia 
Irritabilidade 
Vertigem 
Psicolabilidade 
Palpitações 

Fator 
04 
02 
02 
02 
02 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

Para calcular o Índice Menopausa!, multiplica-se o fator ponderai 

pela gravidade da queixa: 

sem queixa: O 

leve= 1 

moderada= 2 

acentuada = 3 

3. 7 Exames Laboratoriais 

Em relação ao método empregado para análise laboratorial dos 

dados, seguem-se os exames com seus respectivos métodos: 



Colesterol total (sérico) 

Método : auto analisador Hitachi 902 

valores: 
desejável : inferior a 200mg% 
intermediário: 200-239 mg% 
alto: igual ou ~uperior a 240 mg% 

Colesterol HDL (sérico) 

Método: auto analisador Hitachi 902 

Valores: 

LDL 

inferior a 40mg/dl : baixo 
~ 60mg/dl : alto 

Método fórmula Fried Wald = (valores de referência mg%) 

Valores: 

Inferior a 100 : ótimo 
100 - 129 : próximo do ótimo 
130 - 159 : limiar do alto 
160 - 189: alto 
~190: muito alto 

Triglicérides 

auto analisador Hitachi 902 
valores de referência: - até 150 mg%. 

Glicemia 

Método: Colorimetria 

Valores de referência: 

Até 11 Omg/dl : normal 

Valores: 110 - 125 mg/dl : intolerância à glicose 

~ 126 mg/dl : diabete 

L'"t 



FSH (Hormônio folículo-estimulante) 

Método: MEIA - Enzima lmunoensaio por micropartículas 

Valores de referência: 

1 

Valores: 

criança : < 3,0 mUl/ml 

pré puberal: < 5,0 mUl/ml 

adulto: fase folicular: 4 - 13 mUl/ml 

fase ovulatória: 5 - 22 mUl/ml 

fase lútea: 2 - 13 mUl/ml 

menopausa: acima de 20,0 mUl/ml 

E 2 (Estradiol) 

Método: MEIA- Enzima lmunoensaio por micropartículas 

Valores de referência: 

Valores: 

fase folicular: 39 - 180 pg/ml 

fase lútea: 94 - 508 pg/ml 

fase ovulatória: 48 - 309 pg/ml 

menopausa: < 20 pg/ml 

3.8 Processamento e Análise de Dados 

L:> 

Os dados foram armazenados em uma planilha EXCEL. Esta opção 

foi baseada na facilidade de conversão e popularidade com outros bancos de 

dados e softwares estatísticos. 

Com o objetivo de organizar e descrever as informações oriundas da 

pesquisa, foram elaborados Gráficos e Tabelas em função de algumas das 
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variáveis envolvidas e seus cruzamentos. Foram calculadas as principais 

estatísticas de medidas de posição e de dispersão de dados amostrais. 

Foram usados procedimentos de inferência estatística para 

determinar se existe (m) diferença (s) entre os parâmetros associados às 

variáveis de interesse em relação à menopausa. 

O teste do Qui-quadrado foi utilizado para testar a existência de 

associação entre duas variáveis com amostras independentes. Quando alguma 

das hipóteses do teste do Qui-quadrado foi violada, foi utilizado o teste exato de 

Fisher em Gráficos 2 X 2. 

Em todos os testes, a hipótese nula foi rejeitada quando o valor p foi 

menor que o nível de significância (a=5%). 

3.9 Estudo Piloto 

Para obter uma dinâmica na coleta de dados, treinando a equipe de 

entrevistadores, realizou-se estudo piloto em pacientes climatéricas atendidas no 

Ambulatório de Climatério do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, no 

município de Campo Grande. Assim, efetuaram-se entrevistas com aplicação de 

questionário e padronização das técnicas de tomada de medidas de peso, altura e 

índice de massa corpórea, o que possibilitou ajuste do instrumento e preparação 

para o trabalho final. Os resultados deste estudo preliminar foram apresentados 

no Congresso Brasileiro de Educação Médica (PONTES et ai, 2003). 

3.1 O Aspectos Éticos 

O presente estudo insere-se no Projeto " A UFMS vai à Escola", 

com apoio da Coordenadoria de Políticas para a Mulher do Governo Estadual, da 

Secretaria do Estado de Saúde e da FUNAI (Anexo 2). 
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Antes de ser iniciado, o objetivo do estudo e dos procedimentos a 

serem adotados e os benefícios previstos foram detalhadamente explicados para 

as instituições envolvidas e para as lideranças locais, ficando explícito o caráter 

voluntário da participação, assim como a liberdade da paciente em deixar de 

participar a qualquer momento que desejasse (Anexo 1 ). 

Como benefícios resultantes da pesquisa, destacou-se a sua 

importância social, as informações sobre a saúde das índias climatéricas, o 

oferecimento de transporte gratuito, assim como o comprometimento da equipe 

médica de retornar à comunidade, comunicando o resultado do estudo junto à 

FUNAI e às autoridades indígenas locais. 

Somente após autorização de ingresso em território indígena obtido 

através do Projeto "A UFMS vai à Escola" (Anexo 2) e do consentimento livre e 

esclarecido das mulheres T erena (Anexo 1) os trabalhos foram iniciados. 

A pesquisa foi desenvolvida com critérios que respeitassem os 

valores sociais, morais, éticos e culturais da população em estudo, buscando 

interagir da maneira mais empática e ética possível. Os resultados obtidos foram 

divulgados a cada paciente em particular e às autoridades indígenas locais em 

linguagem acessível e respeitosa (Anexo 3). 
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Este capítulo encontra-se dividido em 2 partes. Na primeira (4.1) são 

apresentados os dados relativos à epidemiologia e aos aspectos reprodutivos e, 

na segunda (4.2), os dados clínicos e laboratoriais obtidos (dosagens hormonais, 

perfi l lipídico e glicemia). 

4.1 Aspectos Epidemiológicos e Reprodutivos 

Na Tabela 3, o percentual de índia que se encontravam no 

climatério, à medida que aumentou a idade também se elevou a incidência de 

menopausa. O teste do Qui-quadrado mostrou a existência desta associação, 

com valor p = 0,000. 

Tabela 3 - Distribuição de freqüência e percentual de incidência de menopausa 

em relação à faixa etária. 

Faixa etária {em anos} Total 
351-144 451-154 ~55 

Menopausa n % n % n % n % 
Não 22 88,0 5 31,3 o 0,0 27 51,9 
Sim 3 12,0 11 68,7 11 100,0 25 48,1 
Total 25 100,0 16 100,0 11 100,0 52 100,0 

Pela Tabela 4 nota-se que a idade média da menarca foi de 12,9 

anos, com desvio padrão de 1,3 anos. O coeficiente de variação igual 1O,1 % 

indica baixa variabilidade dos dados ao redor da média. A mediana igual a 13 

anos e a moda igual a 12 anos estão próximas da média. O Gráfico 1 ilustra estes 

resultados. 



Tabela 4 - Estatística descritiva da idade da menarca. 

Estatística descritiva - Idade da menarca 
n Média Desvio Mediana Moda Mínimo Máximo 

padrão 
50 12,9 1,3 13 12 9 16 

Gráfico 1 - Percentual da idade da menarca por faixa etária. 
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Faixa etária (em anos) 

Na Tabela 5 observa-se que, para as 20 índias que informaram a 

idade em que entraram na menopausa, a média foi igual a 45, 7 com desvio 

padrão de 6,0. O coeficiente de variação foi 13, 1 o/o, indicando baixa variabilidade 

de resultados. Para efeito deste cálculo não foram computados as idades de duas 

índias, com 24 anos e 32 anos, que tiveram menopausa precoce (Tabela 6). 

Tabela 5 - Estatística descritiva da idade da menopausa. 

Estatística descritiva - Idade da menopausa 
n Média Desvio Mediana Moda Mínimo Máximo 

padrão 
20 45, 7 6,0 44,5 40 36 59 



Tabela 6 - Distribuição de freqüência e percentual da menopausa em função da 

faixa etária. 

Faixa etária (em anos) T t 1 
35 1-1 44 45 1-1 54 ~ 55 ° ª 
F % f % f % f % 
1 o 50,0 08 40,0 02 1 o.o 20 100,0 

Revela-se pela Tabela 7, que a idade média da coitarca foi de 17,6 

anos com desvio padrão igual de 2,2 anos. O coeficiente de variação de 12,5% 

mostra que há baixa variabilidade. O Gráfico 02 ilustra estes resultados 

Tabela 7 - Estatística descritiva da idade da coitarca. 

Estatística descritiva - Idade da coitarca 

N Média 

49 17,6 

Desvio 
padrão 

2,2 

Mediana 

17 

Moda Mínimo 

17 13 

Gráfico 2 - Percentual da idade da coitarca por faixa etária. 
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Na Tabela 8 e no Gráfico 3 observa-se que 54,2% das índias tiveram 

seu primeiro filho até os 20 anos de idade; apenas 6,3% o tiveram depois dos 24 

anos. 
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Ta bela 8 - Distribuição de freqüência e percentual em função da idade em que 

teve o primeiro filho. 

Faixa etária (em anos) - Idade em que teve o p_rimeiro filho 
13 -16 17 -- 20 21 -24 > 24 

F % f % f % f % 
2 4,2 24 50,0 19 39,6 3 6 ,3 

Gráfico 3 - Percentual de índias em função da idade do primeiro parto. 
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Na Tabela 9 e no Gráfico 4 registra-se que 43,7% das índias tiveram 

seu último parto com 35 anos ou mais; 12,5% o tiveram depois dos 41 a anos. 

Tabela 9 - Distribuição de freqüência e percentual em função da idade em que 

teve o último filho. 

Faixa etária (em anos)- Idade em que teve o último filho 
21 - 27 28 - 34 35 - 41 > 41 

f % f % f % f % 
8 16,7 19 39,6 15 31,2 6 12,5 
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Gráfico 4 - Percentual de índias em função da idade em que tiveram o último 

parto. 
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Na Tabela 10 e no Gráfico 5 verificou-se que as índias tiveram 

número elevado de filhos. A média de gestações foi de 7 ,5, com desvio padrão 

3.0. A mediana foi 8 gestações e as modas de 8 e 9 gestações. Observa-se que 

54% das índias tiveram entre 8 e 14 gestações. 



Tabela 1 O - Distribuição de freqüência e percentual de índias em relação ao 

número de gestações. 

Número de gestações Freqüência 

Total 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

1 
5 
5 
2 
4 
6 
8 
8 
2 
4 
2 
2 
1 

50 

Gráfico 5 - Percentual do número de gestações. 
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Pela Tabela 11 e Gráfico 6 nota-se que a moda do número de partos 

entre as índias foi de 8 partos. A média foi 7,2 e o desvio padrão 2,8. A mediana 

foi de 7 partos. Observa-se que 48% das índias tiveram entre 8 e 12 gestações. 



Tabela 11 - Distribuição de freqüência e percentual do número de partos 

Número de partos Freqüência 

Total 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

1 
5 
5 
4 
4 
7 
8 
6 
3 
3 
4 
50 

Gráfico 6 - Percentual do número de partos. 
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A Tabela 12 e o Gráfico 7 mostram que a maioria das índias não 

tiveram abortos (71,2%). 

Tabela 12 - Distribuição de freqüência e percentual do número de abortos. 

Número de Abortos 

Total 

o 
1 
2 

Freqüência 
37 
12 
3 

52 

Percentual 
71.2 
23.1 
5.8 

100,0 



Gráfico 7 - Percentual do número de abortos 

Número de abortos 
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Observa-se na Tabela 13 e no Gráfico 8 que 23,1 % das índias 

tinham o hábito de fumar. 

Tabela 13 - Distribuição de freqüência e percentual do tabagismo. 

Tabagismo Freqüência 
Sim 12 
Não 40 
Total 52 

Gráfico 8 - Percentual de tabagismo entre as índias. 

Tabagismo 

Percentual 
23,1 
76,9 

100,0 

~ 
~ 



37 

4.2 Aspectos Clínicos e Laboratoriais 

Com relação ao índice menopausa! de Blatt (Tabela 14 ), as 27 

pacientes que já se encontravam na pré-menopausa, a média foi de 7 ,9 com 

desvio padrão 7 ,5. Já para as 25 que estavam na pós-menopausa, a média foi de 

12,0, com desvio padrão de 9,3. O coeficiente de v~riação foi 94,4% e 78,2% 

respectivamente, indicando grande variabilidade de resultados em ambos os 

grupos. O teste t de student mostrou uma tendência estatística de diferença entre 

as médias dos dois grupos, com valor p = 0,081 . O mesmo foi detectado quando 

se aplicou o teste de Mann-Whitney (p =0,088). 

Tabela 14 - Estatística descritiva do Índice Menopausa! de Blatt modificado em 

relação à menopausa. 

Estatística descritiva - Blatt 
Menopausa n Média Desvio Mediana Moda Mínimo Máximo 

~adrão 

Sim 25 12,0 9,3 11 11 o 34 
Não 27 7,9 7,5 6 3 o 30 
Total 52 9,8 8,5 8 1 o 34 

A Tabela 15 mostra a distribuição de freqüência e percentual da 

glicemia, por faixa de referência, em relação à menopausa. O Teste exato de 

Fisher, com valor p = 0,040 indica que a proporção de glicemia acima da faixa de 

normalidade (70 a 11 O) foi estatisticamente diferente entre os dois grupos. No 

Gráfico 9 pode-se observar que houve aumento na taxa de glicose entre as índias 

que se encontravam na pós-menopausa. 
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Tabela 15- Distribuição de freqüência e percentual da glicemia, por faixa de 

referência, em relação à menopausa. 

Faixa de referência da glicemia 
Menopausa 70 - -110 111-151 ~ 152 

f % f % f % 
Não 25 96,2 o 0,0 1 3,9 
Sim 19 76,0 4 16,0 2 8,0 
Total 44 86,3 4 7,8 3 5,9 

Gráfico 9 - Percentual da glicemia, por faixa de referência, em relação à 

menopausa. 
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Na Tabela 16, onde avalia-se a taxa de colesterol, houve tendência 

de aumento de percentual, nas faixas de referência superiores a 200, para as 

mulheres na pós-menopausa, em comparação com as na pré-menopausa. Assim, 

o teste do Qui-quadrado considerando dois grupos: Colesterol ~ 200 e colesterol > 

200, mostrou haver associação entre menopausa e colesterol (p=0,020). Estes 

resultados estão ilustrados no Gráfico 1 O. 
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Tabela 16 - Distribuição de freqüência e percentual dos níveis de colesterol, por 

faixa de referência, em relação à menopausa. 

Faixa de referência do colesterol 
Menopausa ~ 200 201 -- 250 251 -- 300 ;;:: 301 

f % F % f % f % 
Não 15 55,6 12 44,4 o 0,0 o 0,0 
Sim 6 24,0 12 48,0 6 24,0 1 4,0 
Total 21 40,4 24 46,2 6 11,5 1 1,9 

Gráfico 1 O - Percentual dos resultados, por faixa de referência do colesterol, em 

relação à menopausa. 
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Na Tabela 17 e no Gráfico 11 encontram-se a distribuição de 

freqüência e percentual dos valores de HDL, por faixa de referência, em relação à 

menopausa. Quando se consideram os grupos HDL < 56 e HDL ;;:: 56, não se 

detectou associação entre menopausa e níveis de HDL (p=0,363). 
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Tabela 17 - Distribuição de freqüência e percentual dos resultados dos níveis de 

HDL, por faixa de referência, em relação à menopausa. 

Faixa de referência do HDL 
Menopausa <36 36-45 46-55 > 55 

f % f % f % f % 
Não 6 22,2 5 18,5 7 25,9 9 33,3 
Sim 6 26,1 9 39,1 3 13,0 5 21,7 
Total 12 24,0 14 28,0 10 20,0 14 28,0 

Gráfico 11 - Percentual dos valores de HDL, por faixa de referência, em relação à 

menopausa. 
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Na Tabela 18 e no Gráfico 12, referentes à distribuição de freqüência 

e percentual dos resultados dos níveis de LDL, por faixa de referência, em relação 

à menopausa, considerando-se os resultados do LDL $ 130 e LDL > 130, não se 

encontrou associação entre aumento de LDL e menopausa (p=0,283). 



Tabela 18 - Distribuição de freqüência e percentual dos resultados dos níveis de 

LDL, por faixa de referência, em relação à menopausa. 

Faixa de referência do LDL 
Menopausa < 131 131 -- 190 > 190 

f % f ºlo f % 
Não 17 63,0 10 37,0 o 0,0 
Sim 11 47,8 10 43,5. 2 8,7 
Total 28 56,0 20 40,0 2 4,0 

Gráfico 12 - Percentual dos resultados do LDL, por faixa de referência, em relação 

à menopausa. 
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Pela Tabela 19 e Gráfico 13, considerando-se os valores de VLDL ~ 

30 e VLDL > 30, em relação à menopausa, não houve associação entre aumento 

de VLDL e menopausa (p=O, 191 ). 

Tabela 19 - Distribuição de freqüência e percentual dos resultados dos níveis de 

VLDL, por faixa de referência, em relação à menopausa. 

Faixa de referência do VLDL 
Menopausa < 31 31 -- 40 >40 

f % f % f ºlo 
Não 22 81 ,5 4 14,8 1 3,7 
Sim 15 65,2 2 8,7 6 26,1 
Total 37 74,0 6 12,0 7 14,0 
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Gráfico 13 - Percentual dos valores de VLDL, por faixa de referência, em relação 

à menopausa. 
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Na Tabela 20 e Gráfico 14 mostram-se os valores do triglicérides 

em relação à menopausa. Considerando-se os valores de triglicérides ~ 150 e > 

150, não se encontrou associação entre aumento de triglicérides e menopausa 

(p=0,165). 

Tabela 20 - Distribuição de freqüência e percentual dos valores de triglicérides, 

por faixa de referência, em relação à menopausa. 

Faixa de referência do triglicérides 
Menopausa < 151 151 -200 201 -250 251 -- 300 > 300 

f % f % f % f % f % 
Não 21 77,8 5 18,5 o 0,0 1 3,7 o 0,0 
Sim 15 60,0 3 12,0 3 12,0 1 4,0 3 12,0 
Total 36 69,2 8 15,4 3 5,8 2 3,9 3 5,8 
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Gráfico 14 - Percentual dos resultados dos níveis de triglicérides, por faixa de 

referência, em relação à menopausa. 

Menopausa x Triglicérides 

100 

80 
n~ 

t;; 
::J 60 e: 
(1) 

e 40 
Q) 

a.. 
20 

o 

12,0 1
8 512 o 12

!
0 .. " . ·3..,· 4 d .. , .. õ õ .... . . . . . . - ·' , . 

-. . . . º·º- ---------
< 151 151 - 200 201 - 250 251 - 300 > 300 

Faixa de referência do triglicérides 

•Não 

•Sim 

Na Tabela 21 e no Gráfico 15 assinalam os níveis de FSH em 

relação à menopausa. Considerando os subgrupos FSH < 20 e FSH ~ 20, 

encontrou-se p=0,000. Assim, os níveis de FSH são fortemente dependentes do 

estado menopáusico. Nota-se que 60,9% das índias que estão na menopausa 

apresentavam FSH ~ 20 e, para o segundo grupo, este percentual é de 0,0%. 

Tabela 21 - Distribuição de freqüência e percentual dos resultados do FSH, por 

faixa de referência, em relação à menopausa. 

Faixa de referência do FSH 
Menopausa <10 10-20 >20 

f % f % f % 
Não 23 92,0 2 8,0 o o.o 
Sim 5 21,7 4 17,4 14 60,9 
Total 28,0 58,3 6,0 12,5 14,0 29,2 
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Gráfico 15 - Percentual dos níveis de FSH, por faixa de referência, em relação à 

menopausa. 
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Na Tabela 22 e no Gráfico 16 encontram-se a distribuição de 

freqüência e percentual dos valores de estradiol, por faixa de referência, em 

relação à menopausa. Quando-se analisam os dois subgrupos: E2 ~ 20 e E2 > 20, 

encontrou-se associação com a menopausa (p=0,004). Como se vê, 56,5% das 

mulheres que estavam na menopausa tinham estradiol ~ 20, enquanto as na pré-

menopausa, este percentual é de apenas 16,7%. 

Tabela 22 - Distribuição de freqüência e percentual dos resultados do estradiol, 

por faixa de referência, em relação à menopausa. 

Faixa de referência do Estradiol 
Menopausa ~ 20 21 --40 >40 

f % f % f % 
Não 4 16,7 4 16,7 16 66,7 
Sim 13 56,5 2 8,7 8 34,8 
Total 17 36,17 6 12,8 24 51 , 1 



Gráfico 16 - Percentual dos níveis de estradiol, por faixa de referência, em relação 

à menopausa. 
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Na Tabela 23 e no Gráfico 17, verifica-se que em relação ao índice 

de massa corporal não houve diferença estatística entre as índias pós-

menopáusicas e as pré-menopáusicas. Observamos que 72% das índias na pós-

menopausa e 62, 9°/o das na pré-menopausa apresentavam sobrepeso ou 

obesidade. 

Tabela 23 - Índice de Massa Corpórea em relação à menopausa. 

Faixa de referência do IMC 
Menopausa <20 201-25 251-30 301-35 ~35 

f % f % f % f % f % 
Não 3 11.1 6 22.2 10 37.0 7 25.9 1 3.7 
Sim 2 8.0 4 16.0 11 44.0 7 28.0 1 4.0 
Total 5 9.6 10 19.2 21 40.4 14 26.9 2 3.8 
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Gráfico 17 - Distribuição do percentual de IMC, por faixa de referência, em 

relação à menopausa. 
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A Tabela 24 e Gráfico 18 anotam os valores da relação 

cintura/quadril. Não houve associação com a menopausa (p=0,421 7). 

Tabela 24 - Relação cintura/quadril em relação à menopausa. 

Faixa de referência da relação cintura/guadril 
Menopausa ~ 0.8 > 0.8 

f % F % 
Não 5 18.5 22 81.5 
Sim 2 8.0 23 92.0 
Total 7 13.5 45 86.5 
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Gráfico 18 - Percentual da relação cintura/quadril, por faixa de referência, em 

relação à menopausa. 
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5.1 Idade da menarca 

O principal determinante do início da puberdade é, sem dúvida, 

genético; fatores nutricionais, localização geográfica, exposição à luz e estado 

psicológico parecem também exercer influência quanto ao início e progressão do 

desenvolvimento puberal (MACHADO, 2000). 

A concordância da menarca entre parentes de primeiro grau, bem 

como em grupos étnicos, ilustra o poder dos fatores genéticos. Em geral, a 

menarca de meninas moderadamente obesas (30% acima do peso considerado 

normal para a idade) ocorre mais precocemente do que no grupo com peso ideal. 

O retardo da menarca é também mais comum em jovens desnutridas. É 

necessário atingir um percentual de gorduras (em torno de 23%) do peso corporal 

total para que a função menstrual se estabeleça (MACHADO, 2000). 

Crianças que vivem próximas à linha do Equador e em baixas 

altitudes iniciam a puberdade mais cedo do que aquelas que vivem afastadas 

desta linha e em áreas de altitudes mais elevadas. 

Hoje se reconhece a importância da leptina na instalação da 

menarca. 

A idade da menarca é muito variável entre as adolescentes. Noventa 

e cinco por cento menstruam, pela primeira vez, entre 10 e 15 anos e, 99%, entre 

8,5 e 16 anos. Atualmente, a idade média da menarca situa-se entre 12 e 13 anos 

na maioria das populações estudadas. Para a brasileira, a idade média 

encontrada foi de 12,2 anos em meninas de classe média/alta e de 12,8 anos 

para as de classe social menos favorecida (COLLI, 1988). Em estudo 

epidemiológico, Oliveira encontrou idade média da menarca de 13,2 anos em 

Cuiabá (OLIVEIRA, 2003). 
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Já na Europa é de 13 anos; sendo que na Idade Média girava em 

torno de 14 anos (AMUNDSEN e DIERS, 1973). 

Em estudos com índias T erena rurais, a média encontrada foi de 12 

anos (LIMA, 2000). 

Em nosso estudo, a idade média da menarca foi de 12,9 anos, com 

desvio padrão de 1,3. 

5.2 Idade da menopausa 

A idade de ocorrência da menopausa tem importância na cronologia 

dos sintomas menopausais e no desenvolvimento de doenças metabólicas tardias 

como a osteoporose (MELO et ai, 1998). 

Na Idade Antiga ocorria aos 40 anos e aos 45 anos na Idade Média 

(AMUNDSEN e DIERS, 1973). 

A menopausa temporânea das mulheres brasileiras ocorre, em 

média, aos 48 anos (GUARNIERI NETIO et ai, 1992). Nas chinesas, dá-se por 

volta dos 47,3 anos (ZHAO et ai, 2000). Em estudo realizado na Holanda, Van 

Hall et ai (1994), demonstraram que a menopausa instalou-se ao redor dos 45 

anos nas mulheres urbanas e, aos 47 anos, nas camponesas. Justificam esta 

diferença pelo maior estresse no cotidiano das mulheres que vivem nas cidades. 

Em mulheres inglesas e, nas búlgaras.a média encontrada foi de 

50,8 anos. (BORISSOVA et ai, 2001 ). 

Em nosso estudo, a média de incidência da menopausa foi de 45, 7 

anos. 

1 
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5.3 Coitarca 

A Organização Mundial de Saúde define saúde como "um estado de 

bem-estar físico, mental e social". Neste contexto, também se inclui a saúde 

reprodutiva com todas as suas vertentes, entre elas, o relacionamento sexual e a 

sexualidade. 

A sexualidade humana abrange quem somos e o que somos como 

homens e mulheres, como chegamos a sê-lo, como nos sentimos e como lidamos 

com isto em uma relação (CALDERONE, 1986). 

O início da atividade sexual é um marco na vida do ser humano; tem 

relação estrita com padrões culturais e sociais da comunidade na qual está 

inserindo (LOPES, 1993). 

Acredita-se que, pelo menos metade dos indivíduos do sexo 

feminino, em nosso meio, iniciem sua atividade sexual entre 15 e 17 anos 

(VITIELLO, 1994). 

Em nosso grupo de estudo, o início da atividade sexual (coitarca) 

deu-se, em média, aos 17,6 anos, com desvio padrão de 1,2. 

5.4 Aspectos Reprodutivos 

5.4.1 Gestação e Paridade 

A taxa de fecundidade da mulher brasileira diminuiu de 6,2 filhos por 

mulher em 1960 para 3,7 em 1985 (COATES, 1993). No Brasil, em 1996, 18% 

das jovens de 15 a 19 anos já haviam engravidado, sendo este percentual mais 

elevado nas áreas rurais (24%) que nas urbanas (17%). Dados demonstram 

haver relação inversa entre gravidez e anos de escolaridade (CNPD, 1987). 
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Analisando as taxas de fecundidade no Brasil, comparando os anos 

de 1980 e 1991, observa-se queda de 37 ,2% na taxa de fecundidade das 

mulheres brasileiras em idade reprodutiva (de 4,3 para 2,7) (IBGE, 1991). 

Em Mato Grosso do Sul, segundo dados coletados no Censo 

Demográfico de 2000, entre 831.918 mulheres com i_dade igual ou superior a 10 

anos, 40.418 tiveram filho no período de doze meses anteriores ao Censo. Deste 

grupo, 3027 tinham idade superior a 35 anos e 71 , entre 50 e 59 anos. O Censo 

Demográfico de 2000 foi realizado de 1° de agosto a 30 de novembro de 2000 

(IBGE, 2000). 

No presente estudo, observamos que as índias Terena da Aldeia 

Lalima, possuem elevado número de filhos, acima da média brasileira. A média 

encontrada foi de 7,5 gestações, com desvio padrão 3,0. Observamos que 54% 

delas tiveram entre 8 e 14 gestações. 

Em estudo com índias não Terenas no Estado do Pará, a média de 

filhos foi de 7,0 com desvio padrão de 2,4 (PEREIRA, 2000). 

5.4.2 Abortamento 

A incidência de aborto espontâneo aumenta de acordo com a idade 

materna. Quanto maior a idade da gestante, maior a chance da mesma ter um 

abortamento. A incidência de aborto espontâneo em mulheres acima de 40 anos 

é de 25 a 30%, em comparação com 1 O a 15% entre as mulheres jovens 

(HANSEN, 1986). 

No grupo por nós analisado, das 53 mulheres indígenas Terena, 52 

já tinham engravidado. Deste total, 71,2% nunca haviam abortado; 12 relataram 

um aborto espontâneo (23, 1 %) e duas tiveram abortamento habitual, com 

histórico de três perdas consecutivas (5,8%). É interessante observar que 54,2% 
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delas tiveram seu primeiro filho até os 20 anos, e quanto ao último filho, 43, 7% o 

tiveram com 35 anos ou mais. Portanto, as índias Terena passam, em geral, 

longo período de sua vida no ciclo gravídico-puerperal. 

5.5 Índice de Massa Corpórea . 

O índice de massa corpórea (IMC), também conhecido como f ndice 

de Quetelet, representa o peso (em Kg) dividido pelo quadrado da altura (em 

metro). 

Em 1995, o Dietary Guidelines Advisory Commitee concluiu que a 

mortalidade aumenta de modo significativo quando o índice de massa corporal 

encontra-se acima de 25, sendo que a de diabete melito, de hipertensão arterial e 

doença coronariana começa a aumentar com valor abaixo de 25 (HALBE, 2000). 

O IMC é ainda muito utilizado na prática por ser seu cálculo simples 

e rápido, apresentando boa relação com a adiposidade corporal. Porém, O IMC 

não distingue a massa gordurosa da magra e a gordura central da periférica, 

podendo superestimar o grau de obesidade em pessoas musculosas (MANCINI, 

2003). Assim, o IMC é um pobre preditor antropométrico de mortalidade 

(RISSANEN e KNEKT, 1991). Estudo de Turcato e colaboradores comprovam 

esta tese. Em um grupo de italianas de 67 a 78anos, os fatores de risco 

cardiovasculares convencionais foram avaliados juntamente com medidas 

antropométricas. Para estas mulheres, o IMC não foi um preditor importante de 

risco cardiovascular (TURCARTO et ai, 2000). 

Adotando-se o nível de corte de 25, mais de 50% da população 

adulta norte-americana seria qualificada como portadora de sobrepeso (HALBE, 

2000) 
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Cerca de 40% da população adulta brasileira, na faixa etária de 49 a 

54 anos tem IMC entre 25 e 40. É importante ressaltar que 55% deste grupo 

(sobrepeso ou obesos) são mulheres (BOSSEMEYER, 2003). 

Em nosso estudo, o IMC médio foi de 26,87%. 

5.6 Relação Cintura I Quadril 

O cálculo da relação cintura-quadril é definido pela relação do maior 

perímetro abdominal entre a última costela e a crista ilíaca com o perímetro dos 

quaaris ao nível dos trocânteres femurais, com o indivíduo em decúbito dorsal. 

Índices superiores a 0,8 em mulheres caracterizam distribuição 

central de gordura e estaticamente correlacionam-se com maior quantidade de 

gordura portal ou visceral. Esta correlação pode ser comprovada por métodos de 

imagem, como ressonância magnética ou tomografia computadorizada (MANCINI, 

2003). 

Recentemente, a medida isolada da circunferência da cintura tem se 

mostrado suficiente para estabelecer risco, sendo considerado o limite normal de 

80cm para as mulheres. O risco de existir pelo menos um fator clássico de risco 

coronariano aumenta quando a medida ultrapassa 88cm em mulheres (HALPERN 

e MANCINI, 2002). 

A relação cintura-quadril constitue um ótimo preditor antropométrico 

de mortalidade total, sendo importante na tomada da decisão terapêutica 

(FOLSOM et ai, 2000). 

Em nosso estudo, a média da relação cintura I quadril foi de 0,90, o 

que demonstra que essas mulheres indígenas apresentariam risco coronariano 

aumentado, sendo necessária a mudança de padrão alimentar, bem como no 

estilo de vida para que este risco se reduza. 



5.7 Tabagismo 

Com a participação cada vez maior da mulher no mercado de 

trabalho, seu papel social também se alterou rapidamente. A mesma tornou-se 

um dos alvos da publicidade da indústria do tabaco, que passou a divulgar o 

cigarro como símbolo de emancipação e independência. Isto gerou um aumento 

no número de fumantes do sexo feminino na América Latina. 

No Brasil, estudo realizado na UNIFESP - Universidade Federal de 

São Paulo, em 1997, entre estudantes de 1 O capitais brasileiras, mostrou que em 

pelo menos sete delas, as meninas vêm experimentando cigarros em maior 

proporção que os meninos (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 1997). 

A mulher fumante tem risco maior de apresentar infertilidade, câncer 

de colo de útero e menopausa precoce. 

O tabagismo é o maior ônus à sociedade e a mais importante causa 

prevenível de morte nos Estados Unidos da América (MORBIDITY ANO 

MORTALITY WEEKLEY REPORT, 1994). O Center for Disease Contrai and 

Prevention estima que o fumo é responsável por 420.000 mortes por ano naquele 

país. 

O tabagismo está relacionado etiologicamente ao câncer de pulmão 

e a outras neoplasias, doenças cardiovasculares, complicações obstétricas, 

osteoporose, entre outras. (HOLCOMB, 1997). 

Desde 1965, a prevalência do fumo entre adultos caiu de 42,2% 

para 25,5% em 1994. As taxas de prevalência se estabilizaram a partir de 1993 

(MORBIDITY ANO MORTALITY WEEKLY REPORT, 1994). 

O tabagismo provoca aumento da resistência das vias aéreas, 

diminuição da velocidade de fluxo, distúrbio da distribuição da ventilação, níveis 

aumentado de carboxiemoglobina e tensões diminuídas de oxigênio arterial. Há 
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ainda alteração da defesa contra infecções, pois a função mucociliar e a atividade 

macrofágica alveolar estão alteradas (GOLDMAN, 1983). 

Em nosso grupo, 23, 1 % das índias Terena eram tabagistas. 

No Brasil aproximadamente 24% da população adulta é tabagista 

(ROSA e FRANKEN, 2000). 

5.8 Índice Menopausa! de Blatt Modificado 

No climatério, a propedêutica deve ser feita avaliando-se o quadro 

clínico, o perfil metabólico e, se necessário, o perfil honnonal (FONSECA, 1987). 

Existe um intervalo de latência entre o déficit honnonal e as 

diferentes manifestações clínicas climatéricas. A idade da menopausa tem 

variação individual, assim como o início dos sintomas que compõem a síndrome 

do climatério {HALBE, 1990). 

A anamnese pennite avaliar não só a sintomatologia como afastar 

diversos tipos de doenças por meio da identificação de fatores de risco. Para 

avaliação quantitativa da síndrome climatérica, alguns índices, denominados de 

índices menopausais, foram criados. Todos têm como princípio a somatória 

ponderai dos sintomas climatéricos. São úteis na avaliação da efetividade dos 

tratamentos empregados e também para a realização de protocolos de pesquisa 

para comparação de tratamentos (MELO et ai, 1998). Um dos mais conhecidos é 

o lndice Menopausa! de Kupperman e o lndice Menopausa! de Blatt. 

Em nosso estudo, utilizamos o Índice Menopausa! de Blatt 

modificado por Neugarten e Kraines. Os diversos sintomas climatéricos recebem 

valores numéricos de acordo com a intensidade dos mesmos (Tabela 2). 

Quanto maior o valor encontrado, maior a intensidade da 

sintomatologia climatérica. A síndrome climatérica é composta pelos chamados 

.. 

1 

-



sintomas vasomotores e pelas modificações atróficas. Entre os primeiros os mais 

disseminados são as ondas de calor, denominadas de fogachos, que cometem 

cerca de 75% das mulheres. Tais sintomas podem ocorrer mesmo antes da 

estabelecida a menopausa (MELO et ai, 1998). É importante relatar que alguns 

destes sintomas podem ocorrer por conta de outros _processos patológicos, tais 

como hipertiroidismo, diabete melito e disfunção límbica. 

Neste estudo aplicamos o Índice Menopausa! nas mulheres Terena 

já menopausadas. Da série de 52 índias, 22 encontravam-se na pós-menopausa. 

A média do Índice Menopausa! foi de 12. É interessante salientar que a grande 
• 

maioria das mulheres indígenas Terena deste estudo apresentavam sintomas 

vasomotores com variados graus de intensidade, ao contrário do que muitos 

acreditavam. É bem verdade que estas mulheres suportam sem muitas queixas a 

sintomatologia climatérica, pois nesta fase exercem grande influência sobre as 

índias mais jovens. 

Para fim de comparações, os sintomas vasomotores diferem de 

acordo com a inserção sócio-cultural da qual a mulher faz parte. Estudos referem 

que os fogachos são relatados em 1 O a 22% das mulheres chinesas de Hong -

Kong, em 12o/o das japonesas, em 35% das norte-americanas, em 50% das 

suecas e em mais de 80% das holandesas. Mulheres da Malásia não relatam 

fogachos em seu período climatérico (ZHAO et ai, 2000). 

Mulheres indianas da etnia Sikh de imigrantes canadenses não 

apresentam sintomas climatéricos, referindo-se à menopausa como "libertação e 

limpeza". É importante salientar que para o hinduísmo ortodoxo a menstruação e 

o parto são considerados fenômenos biológicos sujos (GEORGE, 1985). 

Em estudo com índias no Estado do Pará, a avaliação da 

sintomatologia por meio do Índice Menopausa! de Kupperman revelou valor médio 
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de 10,4, com desvio padrão de 2,6, sendo as queixas classificadas como leves 

(PEREIRA, 2000). 

Ainda não está claro se estas diferentes médias de prevalência 

refletem metodologias diversas na mensuração da sintomatologia ou outras 

variáveis, como fatores psicossociais e estilo de vida (ZHAO et ai, 2000). 

5.9 Atividade Física 

O impacto do envelhecimento de nossa população sobre a qualidade 

de vida é um enorme desafio médico e sócio-econômico a ser enfrentado pela 

sociedade contemporânea (BOSSEMEYER, 2003). Sabe-se que, em países 

desenvolvidos, a mulher tem uma longevidade de aproximadamente 80 anos e a 

promoção da saúde faz-se necessária principalmente com cuidados preventivos, 

como a busca de um estilo de vida saudável baseado em boa nutrição, lazer, 

atividade física e integração com a sociedade (FERNANDES et ai, 2002). 

A atividade física está ligada intimamente ao viver e envelhecer bem, 

pois, miniminiza a degeneração advinda do envelhecimento, mantendo uma vida 

ativa e com qualidade aos seus adeptos (BOSSEMEYER, 2003). Pelo seu 

potencial para estimular várias funções essenciais do organismo, a atividade 

física mostra-se não só um coadjuvante no tratamento e controle de doenças 

crônico-degenerativas mas é também necessária na manutenção das funções do 

aparelho locomotor, principal responsável pelo grau de independência e 

autonomia do ser humano (OKUMA, 1998). 

Historicamente, a atividade física não era prática usual do público 

feminino. No século XIX a "mulher ideal" era passiva, delicada e doce. Os 

médicos da época desaconselhavam a prática de exercícios às mulheres, sobre 

tudo durante o período menstrual (PALACIOS et ai, 2001 ). Em meados do século 
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XX, a atividade física recreativa já era recomendada às mulheres, com o intuito de 

fortalecê-las para as exigências da vida no trabalho ou na escola, mas não como 

desporto competitivo (PALACIOS et ai, 2001 ). 

Nos últimos anos, a atividade física vem ganhando adeptos em todo 

mundo, pois já está comprovado que as pessoa~ sedentárias têm maiores 

chances de apresentar coronariopatia, hipertensão arterial, dislipidemia, entre 

outras. A vida sedentária é um fator de risco cardiovascular que tem a mesma 

importância que outros fatores, como o tabagismo e o diabete tipo li , além de 

agravar outros fatores como depressão e obesidade (BOSSEMEYER, 2003). 

Existe uma relação direta entre atividade física na pós-menopausa e 

níveis de HDL colesterol. Para se obter benefício cardiovascular e prevenção da 

osteoporose, o exercício físico deve ser praticado no mínimo três vezes por 

semana (MACHADO, 2003). 

As mulheres idosas são menos ativas que as jovens e o 

sedentarismo prevalece em cerca de 85% da população adulta norte americana 

(BOSSEMEYER, 2003). 

No presente trabalho, 82,7% das mulheres indígenas Terena eram 

sedentárias. Este percentual foi verificado independente da ocorrência da 

menopausa. Portanto, cremos ser de grande importância a orientação quanto à 

prática de exercícios físicos nesta população, a fim de diminuir o risco 

cardiovascular e de osteoporose. É indispensável a interferência de agentes de 

saúde locais no incentivo à caminhada, já que na aldeia esta atividade física tem 

maior possibilidade de adesão. A regularidade e constância do treinamento são 

indispensáveis para a melhoria do condicionamento físico, bem como para evitar 

a perda da capacidade funcional. 

• 
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5.1 O Glicemia 

O diabete melito é uma doença metabólica caracterizada por altos 

níveis de glicose devido à deficiência de insulina (tipo 1) ou à resistência à insulina 

e diminuição da regulação de sua secreção (tipo li) (PARDINI e HA YLLAS, 2003). 

Calcula-se que mais de 150 milhões de pessoas em todo o mundo 

sejam portadoras desta afecção. Estima-se que até o ano 2025 este número 

dobre pelo aumento de alguns fatores de risco como obesidade, sedentarismo e 

envelhecimento (WHO, 1998). 

Tanto o diabete tipo 1 como o li estão associados ao aumento da 

mortalidade (UKPDS, 1998). 

Como se conhece, a menopausa ocorre mais cedo em mulheres 

com diabete tipo 1, diminuindo em 17% o seu período de vida reprodutiva 

(DORMAN e STENKIST, 2001 ). Já nas com diabete tipo li, as alterações nos 

níveis dos hormônios sexuais e na gordura abdominal que pode ocorrer na pós

menopausa, representam um impedimento adicional ao bom controle glicêmico 

(PARDINI e HAYLLAS, 2003). 

A definição laboratorial do diabete tem seu critério recomendado 

pela American Diabetes Association: são considerados normais os indivíduos com 

valores até 11 O mg/dl; são portadores de intolerância à glicose aqueles com 

valores entre 11 O e 125 mg/dl e, diabéticos, os que exibem glicemia em jejum 

igual ou acima de 126 mg/dl. É importante ressaltar que tais dosagens devem ser 

feitas em mais de uma ocasião (MILLER, 2003). Pacientes com resultados entre 

110 e 125mg/dl devem ser submetidos ao teste de tolerância à glicose. 

No presente trabalho, a glicemia foi aferida em laboratório 

automatizado, empregando processo enzimático da glicose - exoquinase, com 

valores de referência de normalidade entre 70 - 11 O mg/dl. 
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Foi feita a distribuição de freqüência e percentual da glicemia, por 

faixa de referência, em relação à menopausa. O teste exato de Fisher, com valor 

p= 0,040, indicou que a proporção de glicemia acima da faixa da normalidade foi 

estaticamente diferente entre os dois grupos estudados. Observamos aumento na 

taxa de glicose entre as índias T erena que se encontravam na pós-menopausa. 

5.11 Perfil Lipoprotéico 

5.11.1 Colesterol Total e Frações 

Na pós-menopausa, ocorre modificação no perfil lipídico, com 

elevação na lipoproteína de baixa densidade (LDL), e diminuição da alta 

densidade (HDL). Desta forma, o perfil lipídico que no menacme é favorável para 

a mulher, após a menopausa toma-se um fator de risco cardiovascular 

(STEVENSON et ai, 1989). 

As doenças cardiovasculares (DCV) ocupam o primeiro lugar como 

causa de morte entre as mulheres nos Estados Unidos da América, superando 

inclusive as neoplasias malignas. No ano de 1997, naquele país, as de DCV 

foram responsáveis por 43% de todas as mortes ocorridas em mulheres 

(BARACAT et ai, 2001 ). Mais da metade destas mortes foram decorrentes de 

coronariopatias (MOSCA, 2000). 

Assim, o aumento dos níveis lipídicos sangüíneos constitui fator de 

risco para o desenvolvimento de doença coronariana em mulheres. (MOSCA, 

2000). 

Inúmeros estudos demonstram correlação positiva entre o aumento 

dos níveis plasmáticos de colesterol total e maior incidência de doença 

coronariana, em geral de maneira exponencial acima do limite de 240 mg/dl. A 

.. 
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fração LDL é a principal fração aterogênica conhecida; níveis acima de 160 mg/dl 

conferem aumento de risco para a doença. A aterogenicidade da fração VLDL tem 

sido demonstrada de modo menos constante, mas é importante quando 

associada à redução dos níveis de HDL. Esta, por sua vez, tem fração protetora; 

valores acima de 40 mg/dl conferem redução na incidência de ateriosclerose 

(OLIVEIRA, 1995). 

Quando se deseja pesquisar a hiperlipidemia como um dos fatores 

condicionantes de ateriosclerose, deve-se utilizar, como recurso de triagem, a 

determinação plasmática de colesterol numa amostra de sangue colhida em jejum 

com o paciente fazendo uso de sua dieta habitual (MILLER, 2003). 

Em nosso estudo, o método usado para a adeterminação do 

colesterol e suas frações, foi o enzimático por colorimetria. 

No presente trabalho, estudamos a distribuição da freqüência e o 

percentual do colesterol por faixa de referência, em relação à menopausa. No que 

concerne ao colesterol total, houve tendência de aumento, nas faixas de 

referência superiores a 200mg/dl para as índias T erena pós-menopáusicas. Já 

para os valores de HDL e LDL, não houve associação com o estado 

menopáusico. 

De igual modo, quando aos níveis de VLDL, não houve nenhuma 

diferença entre índias na pré ou na pós-menopausa. É importante observar que 

14% das índias na pós-menopausa apresentavam VLDL > 40mg/dl; 44% LDL ~ 

131mg/dl e 72% tinham HDL entre 36 e 55 mg/dl. Tais dados sugerem risco 

cardiovascular aumentando. 
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5.11.2 Triglicérides 

A importância de hipertrigliciredemia no risco de doença 

cardiovascular é ainda controversa.O Segundo Consenso do National lnstitutes of 

Health (NIH) definiu que níveis de triglicérides (TG) inferiores a 200 mg/dl são 

normais, entre 250 e 500 mg/dl são limífrotes e somente valores acima de 

500ml/dl são considerados anormais. Por outro lado, níveis de TG na faixa normal 

alta (120 a 250 mg/dl) são muito prevalentes em populações portadoras de 

cardiopatia coronariana e, dentro desta faixa, a relação inversa entre TG e HDL é 

mais forte. A associação da hipertrigliceridemia ao diabete melito, à obesidade e à 

hipertensão arterial confundiu ainda mais os esforços para definir seu papel 

independente nas doenças vasculares (NCEP, 1993). 

No presente estudo, 69,2% das índias Terena apresentaram valores 

de triglicérides inferiores a 150 mg/dl, não havendo aumento na pós-menopausa. 
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O presente estudo permite-nos concluir que: 

As mulheres indígenas Terena climatéricas são sedentárias, 

apresentam índice de massa corporal elevado, a média da relação cintura I 

quadril foi de 0,9 e 23, 1 % das mesmas são tabagistas. 

Os dados indicam ainda que com q avançar dos anos, estas 

mulheres apresentam elevação na taxa de colesterol total e glicemia. Como era 

esperado, apresentam alta taxa de FSH e baixa dosagem de estradiol com a 

chegada da menopausa. Com a aplicação de Índice Menopausa! de Blatt 

modificado, observou-se que os sintomas vasomotores estão presentes nesta 

população. 

Quanto à análise de fatores reprodutivos, a idade da menarca, 

coitarca e menopausa não se diferenciam da população brasileira em geral. O 

único item discordante foi a análise da fecundidade, pois a média de gestações 

nestas mulheres é de 7,5 enquanto nas brasileiras não-indígenas é de 3,7. 
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PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE MULHERES INDIGENAS TERENA 
ALDEIA LA UMA - MIRANDA/MS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O O O D 
Você esta sendo convidado a participar em uma pesquisa. Você precisa 
decidir se quer participar ou não. Por favor, não se apresse em tomar a decisão. Leia 
cuidadosamente o que se segue e pergunte ao responsável pelo estudo qualquer 
dúvida que você tiver. Este estudo está sendo conduzido por Maria Auxiliadora Budib, 
Marilana Geimba de Lima e Tatiana Vendas, pela UFMS, Funai e Governo do Estado 
de Mato Grosso do Sul.A finalidade deste estudo é avaliar as condições de saúde 
gineco-obstétricas, mastológicas e densitométricas das mulheres indígenas que moram 
na aldeia de La Lima no município de Miranda. Poderão participar deste estudo 
mulheres de qualquer idade.Você será submetido a exames de prevenção ao câncer 
ginecológico, prevenção ao câncer mamário e avaliação densitométrica, pertinentes a 
cada idade.Os exames serão: exame físico geral (pressão Arterial, peso, altura). exame 
físico mamário, exame físico ginecológico. Exames complementares de mamografia, 
ultrasson das mamas, ultrasson transvaginal, densitometria, exames de 
sangue(fosfatase alcalina,cátcio, fósforo, hemograma, triglicerídeos,glicemia de 
jejum,estracfiol,FSH,TSH,colesterol total, colesterol frações), citopatológico do colo 
uterino e colposcopia.Você será entrevistada sobre dados de identificação, avaliação 
de condições da família, alimentação, antecedentes gineco-obstétricos , sexualidade, 
antecedentes patológicos pessoais, hábitos de vida, antecedentes familiares, rotinas 
em saúde. A entrevista será registrada no questionário para posterior estudo 
epidemiológico. Os exames aos quais será submetida não são invasivos ( exceto coleta 
de sangue), não oferecem riscos as mulheres que os realizarem. Todas as mulheres da 
aldeia de La Lima podem participar do estudo.Os benefícios que terá ao ser estuda 
será de ter oportunidade de fazer prevenção genecológica. prevenção mamaria, 
prevenção para osteoporose.bem como os tratamentos para as patologias encontradas 
dentre estas três áreas de estudo.Se você concordar em participar do estudo, seu 
nome e identidade serão mantidos em sigilo. A menos que requerido por lei, somente o 
pesquisador {seu médico ou outro profissional) a equipe do estudo.terão acesso a suas 
informações para verificar as informações do estudo.Sua participação no estudo é 
voluntária. Você pode escolher não fazer parte do estudo, ou pode desistir a qualquer 
momento. 

Declaro que li e entendi este formulário de consentimento e todas as minhas dúvidas 
foram esclarecidas e ql:.le sou voluntário a tomar parte neste estudo. 

Nome: -----------------------------
Assinatura do Voluntário data ----

Assinatura do pesquisador data ___ _ 



PERFIL EPIDEMIOLÕGICO DE MULHERES INDÍGENAS TERENA 
ALDEIA LA UMA - MIRANDA/MS 

1-Número do Inquérito: 

Data da entrevista: 
Nome da entrevistada : 
2-Data de nascimento: 
3-RG: 
4-ldade: 
5-Local de nascimento: 

A- IDENTIACAÇÃO 

6-Anos vividos nessa aldeia : anos 

7-Local onde morava fora: a) cidade b) outra aldeia 

8-Estado civil: a)Solteira b) casada e) viúva d)separada e)amasiada 
f)casamento consangüíneo 

D D O D 

9-Religião: a)Evangélica b) católica c)outras-tabular _______ _ 

1 O-Ocupação atual : 
a) do lar outras: tabular ________ _ 

11-Parentesco não índio : 
a) Mãe b) avó materna e) avô matemo_ 
d) pai e) avó paterna f) avô paterno 

12-Escolaridade: Português 
a)analfabeta b)1º grau incompleto e) 1° grau completo 
d)2° grau incompleto e )2° grau completo 
f) 3° grau incompleto g)3 grau completo 

13-Escolaridade: Terena : 
a)alfabetizada ( lê, fala e escreve ) 
b)apenas fala c)apenas lê d)apenas escreve e)anatfabeta 

... 

. : 
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PERFIL EPIDEMIOLóGICO DE MULHERES INDÍGENAS TERENA 
ALDEIA LA UMA - MIRANDA/MS 

B-FAMÍUA 

D O O O 
14-número de moradores na casa---------

15-Qual é o somatório da renda mensal das pessoas-que·moram-na-OaSa 
( a ) Não sabe ( b ) Não tem nenhum rendimento 
R$ calcular posteriormente 
16-Entrevistada R$ --------17 -Cônjuge R$ _______ _ 
18-0utros -somatório R$ ______ _ 

20-Renda per capita ( salário mínimo ) : calcular posteriormente a entrevista 
a ) O - 0,50 b) 0,50 - 1,00 e) ~ 1 salário mínimo 

21-Utensílios existentes na casa. 
a )geladeira b )fogão a gás e )televisão d )rádio e)aparelho de som 
f) parabólica outros :tabular-_________________ _ 

22-Água para alimentação e beber 
a) tratada b)poço c)Rio d)Mina e)Filtro barro 

23-Banheiro 
A)lndividual para cada casa B)coletivo C)fossa individual para cada casa 
D)fossa coletiva E)ambiental 

24-Paredes da Casa 
A)alvenaria B)madeira C)barro/adobe D)bambu outros-tabular _______ _ 

25-cobertura da casa 
a)Sapé B)telha outros-tabular ________ _ 

26- Piso da casa 
a)chão batido B)cimento C)cerâmica outros-tabular _______ _ 

27-número de janelass----

28-número de cômodos.---

29-iluminação 
a)vela b)lampião c)Elétrica d)nenhuma outros-tabular ________ _ 

30-banho 
a)água tratada b)poço c)rio d)mina outros- tabular-_______ _ 



PERFIL EPIDEMIOLÕGICO DE MULHERES INDÍGENAS TERENA 
ALDEIA LA UMA - MIRANDAIMS 

C-AUMENTAÇÃO 

31-Existe o cultivo de hortas, pomar ou roça? 
a) SIM b)NÃO 
Descreva:o que planta:ou se é nativo da região: 
Horta: ---------------------------------------Pomar: ----------------------------------------roça: ________________________________________ _ 

32-Você participa do plantio? 

O O D D 

a) Sim b)Não Quem o faz?tabular-_________________ _ 

33-Você participa da colheita? 
a) Sim b)Não Quem o faz? Tabular _________________ _ 

34-Existe a criação de animais para consumo ou comércio? 
a)sim b)não 
35- como é a criação dos animais? (soltos, presos, o que comem) 

36-0 que é feito da produção vegetal e/ou animal? 
a)consumo próprio da família b)distribuído entre outras famílias da aldeia 
c)vende parte da produção d) vende toda a produção 
e)troca por outras mercadorias f)não sabe informar 

37- Costuma caçar? 
a)sim b)não 
38-Quem caça?tabular-___________________________ _ 
39-Como caça? Tabular-equipamentos de caça _______________ _ 
40-Qnde caça? Tabular-na aldeia ou na mata _________________ _ 
41-0 que caça? Tabular-que animais ___________________ _ 

42-Costuma pescar: 
a)sim b)não 
43- quem pesca?·-----------
44-onde pesca?-----------

45-Coletam frutos silvestres?a)sim b)não 
46-0 que é feito dos frutos coletados?a)Come b)Vende c)Troca 

47-Quem prepara as refeições?:tabular-_________________ _ 
48-Que fogão utiliza: ( a ) gás ( b ) lenha 
49-Número de refeições por dia: __ _ 
50-Qs alimentos são comidos em sua maioria:a)crus b)cozidosc)fritos d)assados 

51-qual óleo é utilizado no preparo dos alimentos: 
a)soja b)milho c)girassol d)banha de porco e)manteiga 
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Tabela de Freqüência de Consumo Alimentar O D O D l 
Alimento lndus- Natu- Quant/Diá Quanti/semanal Quanti/mensal nunca 

triai ral rio 
Manteiga( col/sopa) 
Margarina( col/sopa) 
ó leo vegetal(lata/família) 
Banha ( col/sopalfamília) 
Carne anta(porções) 
Carne bovina 
Carne bugio 
Carne capivara 
Carne carneiro ' 

Carne cotia 
Carne frango 
Carne jacaré 
Carne paca 
Carne porco 
Carne tatu 
Vísceras 
Peixe 
Sardinha enlatada(U) 
Lingüiça(U) 
Salsicha(U) 
Mortadela/presunto( fatia) 
Leite vacat wvo) 
Leite intearal(col/sopa) 
Doce leite(col/sooa) 
Queijo (fatia) 
Iogurte{ copo) 
Ovos aalinha(U) 
Ovos ema(U) 
Ovo codoma(U) 
Açúcar refinado( col/sopa) 
Acúcar aistal( col/sopa) 
Adoçante 
artificial( aota/col/sopa) 
Rapadura( col/sapa) 
Café/infusão{ copo) 
Chá mate( copo) 
Chá cidreira (copo) 
Refrigerantes(~> 
Suco em pó( copo) 
Sal( saco/fam) 



Alho(U/fam) 
Cebola{U/fam) 
Caldo 
came/galinha(U/fam) 
Vinagre( aarrafa/fam) 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE MULHERES INDÍGENAS TERENA 
ALDEIA LA LIMA - MIRANDA/MS 

Extrato tomate(lata/fam) 
Banana(U) 
Larania{U) 
Caju{U) 
Manoa(U) 
Mexerica{U) 
Mamão{U) 
Acerola(U) 
Tomate( col/sopa) 
Pepino(col/sopa) 
Moranga( col/sopa) 
Mandioca( col/sopa) 
Milho(col/sopa) 
Batata( cal/sopa) 
Pi --- ·cal/sopa) 
Batata doce( col/sopa) 
Maxixe{ cal/sopa) 
Quiabo( col/sopa) 
Macarrão( 1 /2prato) 
Pão(fatia ou % pão 
francês) 
Bolo( fatia) 
Biscoito(U) 
Arroz (cal/sopa) 
F eiião( cal/sopa) 
Saia{ cal/sopa) 
Mel{ cal/sopa) 
Alface(folha) 
Cenoura( unidade) 
Reoolho( col/sopa ) 
Couve(folha) 

52-Alergia a algum alimento? 



PERFIL EPIDEMIOLóGICO DE MULHERES IND[GENAS TERENA 
ALDEIA LA UMA - MIRANDA/MS 

D -ANTECEDENTES TOCOGINECOLÕGICOS· 

53-Menarca: anos o o o o 
54-Sexarca: anos 
55- Telarca: anos 
56-Menopausa: meses 
57-Menopausa a) natural b) cirúrgica 
58-Data da última menstruação: / __ / _____ 
59- Ciclos Menstruais:Duração/ intervalo I dias 
60- ciclos menstruais :( a ) regulares ( b ) irregulares 
Quanto às gestações/ partos/ puerpério 

Gestação Idade do PN PC P. 
filho cócoras 
hoje 

1º gestação 
2°ges1ação 
3-gestação 
4°gestação 
~gestação 

&-gestação 
'T°gestação 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

*PF= Parto a fórceps 
*AP= Aborto provocado 
*AE= Aborto espontâneo 

PP Tenno 

61-Gesta--prendler posteriormente 
62-Para prencher posteriormente 

Pré- Aldeia 
termo 

Fora 
da 
aldeia 
(hospi-
tal) 

63-ldade ao primeiro filho prencher posteriormente 
64-ldade ao ultimo filho prencher posteriormente 

Amamen 
tação 
meses 

65-Somatório de meses amamentação prencher posteriormente 

AE• Ap· 



PERFIL EPIDt:MIULU\:il\iU Ut: MUU1t:Kt::.t INUlbt:NA~ 1 t:Kl:NA 
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66-Uso de método contraceptivo 
a) nunca usou b) CHO e) ervas d) condom e) DIU f) Coito interrompido 
g) L T outros- tabular-----

67 - uso de método contraceptivo-tempo anos 

68-Uso de honnônios para menopausa (Terapia de Reposição Hormonal) 
a)nunca usou b)sim qual honnônio:tabular-______ _ 

69- Período de Uso da TRH (anos) 

70-Uso de Chás medicinais? 
a)não b)sim. Qual? tabular ____ _______ _ 

71-Para que serve o chá utilizado -tabular ______________ _ 

72-76-Com quem obteve as primeiras informações sobre: 
72-Primeira menstruação ( ) 
73-Gravidez ( ) 
74-Sexo ( ) 
75-Método contraceptivo( ) 
76-Menopausa( ) 
(a) Mãe (b)irmã (C)parentes (d)revistas (e)televisão (f)não teve informações 
outros- tabular 

~~~~~~~~~-~~~-

G - SEXUALIDADE 

95-Possui atividade sexual? D D D D 
(a)não sim.Freqüência mensal: __ _ 

96-Como era seu apetite sexual antes deste período de vida:preencher após 35 anos 
( a ) boa (b ) pouca ( e ) inexistente d( d ) exagerada 

97-Como está agora? preencher após 35 anos 
(a ) igual ( b ) inexistente (e ) pouca (d ) maior do que antes. 

98-Notou diminuição da lubrificação vaginal: preencher após 35 anos 
a)não sim. Há quanto. tempo? meses 

99-número de parceiros sexuais totais ____ _ 
100-número de parceiros não índios _________ _ 



t'CrtrlL Ct'IUCMIUL\JUl\;U UC MULt11:Kl:::t INUl\:it:NA~ TERENA 
ALDEIA LA UMA - MIRANDA/MS 

E -ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PESSOAIS 

D D D D 
78-Cirurgias anteriores: 
(a) não sim. Qual?tabular-__________ _ 

79-Possui alguma doença: 
a)Hipertensão arterial b)Diabetes c)Pênfigo e)Dep~essão Outros:tabular: --------
80-Caso afirmativo a questão anterior, faz tratamento? 
a)não sim. Medicação:tabular _________ _ 

81-Histórico de Câncer: 
(a }mama ( b )útero (e )pele (d )pulmão (e )intestino f) ovário outros:tabular-___ _ 

82-T ratamentos realizados para câncer: 
(a) cirurgia b)radioterapia c)quimioterapia d)hormonioterapia outros-tabular ------

F - HÁBITOS DE VIDA 

D D O D 
83-tabagismo? (a)não sim: { b )palha (e )industrial(d)Ex-tabagista (e)masca fumo 
84-Fuma ou fumou por quanto tempo: anos 
85-quantos cigarros/dia: ___ _ 
86- parou de fumar a quanto tempo: anos 

87-Pratica atividade física?{a)não sim. Qual? Tabular-_____ _ 

88- Atividade Física-freq. semanal: __ _ 

89-Consome bebida alcoólica?a)não b)sim: 

90-Qual o tipo da bebida: a)cerveja b)cachaça c)vinho outros-tabular-_______ _ 

91-Consumo:( a ) diário { b ) semanal {e ) apenas socialmente/ eventos/ festas 

92-quantidade/dia de bebida aJccolica mi/dia 

93-tempo uso de bebidas alcoolicas anos 

94-atividades diárias(desaever o que faz desde acordar até dormir} 
manhã ·----------------------------------------------
tarde -------------------------------------------------------noite ----------------------------------------------------

~ 

l 
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ALDEIA LA UMA - MIRANDA/MS 

H -ANTECEDENTES FAMILIARES 

D O O D 
Antecedentes de oatol · -

Idade Patologia Se falecidos causas da morte 
101-Pai 
102-Mãe 
103-Filhos 
104-innãos 

Tabular 
patologias: ____________________ _______ _ 

Doença parente 
105-Ca de mama ( )não ( )sim 
106-Ca de ovário ( )não ( )sim 
107 -Ca útero ( )não ( )sim 

1 
1 OS-Osteoporose ( )não ( )sim 
109-Ca cólon ( )não ( )sim 
110-AVC ( )não ( )sim t 

111-Diabetes ( )não ( )sim 
112-Depressão ( )não ( )sim 
113-Malformações ( )não ( )sim 
114-Hipertensão Arterial ( )não ( ) sim 
115-0utros: 

1 - ROTINA EM SAÚDE 

O O D D 
Já foi submetida a: 
116-exame papanicolau: sim .número (A )não 
117 - há quanto tempo do último exame anos 

118-mamografia sim número __ _ (A )não 
119-há quanto tempo do último exame anos 

120-consulta ginecológica:sim .número __ _ ( A )não 
121-há quanto tempo do último exame anos 

122-Perfil Lipídico/ glicemia: 
sim número (b )não 
123-há quanto tempo do último exame anos 
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J-ROTINA EM MASTOLOGIA 

0000 

124-125-SINTOMATOLOGIA MAMÁRIA 
SINTOMA/MAMA MAMA ESQUERDA MAMA DIREITA 
DOR ( a1) (a2) 
SECREÇÃO (b1} (b2} 
NODULO (c1) (c2) 

PRURIDO (d1} (d2) 
INFLAMACAO (e1) (e2) 
ASSINTOMATICA (f1) (f2) 

OUTROS{tabular) G1- G2-
H1- H2-
11- 12 

126-TEMPO DE SINTOMAS ANOS MESES SEMANAS 

127-HDA MAMAS: 

128-HPP MAMAS: 

K-ROTINAS EM GINECOLOGIA/OSTEOPOROSE 

D D O D 

HDA: 

HPP: 

11 IUl\.A::: IVl't:l IUµCIUi>I""' uÇ UICIU ç 1 '' ".. - f 11 ICll I 

Sintoma 1peso data data data Escore 
Ondas de calor Ausente=O 
Parestesia Leves=1 
Insônia Moderados=2 
Nervosismo lntensos=3 
Depressão 
Vertiaens 
Fadiga 
Artralgia/mialgia 
Cefaléia 
Pai- ·· : "o 
Zumbido 
Indica 

~ 
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L-EXAME FÍSICO 

D O D O 

EXAME FÍSICO GERAL: 
129-PESO: KG 130-ALTURA CM {IMC= _ ___ _J 

131-TA MMHG 
132-Abdome: 
133-0GE: 
134-0Gl-Vagina: 
135-Colo: 
136-Corpo útero: 
137-Anexos: 
138-Toque retal: 
139-Cintura: 
140-Quadril: 

141-138-EXAME MAMÁRIO 
EXAME FISICO ESQUERDA DIREITA 
141-INSPECÇAO ESTATICA 
142-INSPECÇAO DINAMICA 

143-PALPAÇAO 

144-EXPRESSÃO 

145-AXJLA 
146-SUPRACLAVICUlAR 

147-0BSERVAÇOES 

141-142-a-nonnal b-abaulamento vretração d-edema e-eritema f-descamações 
143-g-nódulo h-espessamento i- calor local 
144-j-secreção amarelada k-secreção esverdeada !-secreção amarronzada m-secreção 
sanguinea,n-secreção água de rocha 
145-146-<Hinfonodos normais p-linfonodos aderidos 
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M-EXAMES LABORATORJAIS 

o o o o 

EXAME DOSAGEM UNIDADE 
FOSFATASE ALCALINA 
CA 
FOSFORO 
HEMOGRAMA 
TRIGLICERIDEO 
GLICEMIA JEJUM 
ESTRADIOL 
FSH 
TSH 
COLESTEROL TOTAL 
COLESTEROL HDL 
COLESTEROL LDL 
COLESTEROL VLDL 
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• MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA REGIONAL CAMPO GRANDE 
SEÇÃO DE PESSOAL 

OFÍCIO Nº 035/GAB/Pesquisa Campo Grande -MS., 17/03/03 

Prezadas Senhoras, 

Cumprimentando-as cordialmente, e, visando dar pr~sseguimento a trami!ação do 
Projeto de Pesquisa intitulado "PERFIL EPIDEMIOLOGICO DO CLIMATERIO DE 
ÍNDIAS TERENA NAS ALDEIAS DE LIMÃO VERDE E LALIMA", sob a 
coordenação dessa Equipe Médica, composta pelas Sras. Maria Auxiliadora Buib 
-Ginecologista, Marilana Geimbra de Lima - Mastologista e Tatiana Serra da 
Cruz - Ginecologista, parceiras do Projeto "A UFMS VAI A ESCOLA/ALDEIA" da 
Universidade Federal do Estado do Mato Grosso do Sul, solicitamos que seja 
atendida a Instrução Normativa nº 001 /95 (anexa), fim encaminhamento dos 
documentos à CGEP/FUNAllBSB, objetivando emissão de autorização assinada 
pelo Sr. Presidente da FUNAI. 

Na oportunidade, estamos enviando a anuência da Liderança Indígena da Aldeia 
LALIMA, onde a mesma autoriza o início dos atendimentos propostos por V.S.as. 
tendo em vista a grande necessidade de um pronto atendimento especializado 
(preventivo) junto às mulheres indígenas, visto que o Sistema Único de Saúde do 
Município não oferece, seja pelo alto valor de cada procedimento ou pela falta de 
profissionais especializados. 

O Art. 7° Parágrafo Único, da Instrução Normativa nº 001/95, diz: "A consulta às 
lideranças indigenas será realizada pela FUNAI, com a presença e participação 
do pesquisador, podendo este em caso de resposta positiva permanecer na 
Terra Indígena com autorização provisória até a emissão de uma definitiva" 
(grifo nosso). Sendo assim, corroboramos com a decisão daquela Liderança 
Indígena, de forma que V.S.as. estão AUTORIZADAS a iniciarem os trabalhos. 

Atenciosamente, 

llustrissimas Senhoras 
MARIA AUXILIADORA BUDIB 
MARILANA G. DE LIMA 
TATIANA S. DA CRUZ 
Nesta 

NÉA/néa.pesquisa 

MÁRCIO JUS' 
ADM.EXEC~.s;r. 

Port. n. 0 nat~ 
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Campo Grande, 26 de Dezembro de 2002 

Ilmo. Sr. Dr. José Carlos Dorsa 
Diretor Clinico do HRMS 

Vimos por meio desta solicitar a cooperação dessa importante instituição para 
agendar nossas índias terenas das aldeias Limão Verde e La Lima para os sábados dos 
meses de março e abril de 2003. 

Essas pacientes deverão ser submetidas a Mamografia, Densitometria, perfil lipídico 
e honnonal e coleta de material para colpocitologia oncótica, pois se encontram no período 
climatérico e não estão em acompanhamento médico. 

Este Programa estará sob coordenação das Dras. Maria Auxiliadora Budib, Tatiana 
Serra da Cruz e Marilana Geimba de Lima, com o apoio da Coordenadoria de Políticas 
Públicas para a Mulher e da UFMS vai à Escola. 

Datas a serem agendadas: 
• 15/03; 
• 29/03; 
• 05/04; 
• 12/04; 
• 26/04. 

Atenciosamente 

m~ fUnqncu 
Maria Rosana Pinto Gama 



Campo Grande, 24 de março de 2003. 

Prezado Dr. Salvador Arruda 
M.D. Diretor Geral do Hospital Regional de MS 

Conforme conversado anteriormente, vimos através desta, definir as datas 
de atendimento às mulheres indígenas climatéricas da Aldeia de Lalima (Miranda) 
neste primeiro semestre. 

Segue em anexo a identificação de cada paciente e a data do atendimento 
agendado. Posteriormente, estaremos enviando a listagem do 2° semestre com as 
respectivas datas. 

Em cada data estipulada, faremos o atendimento de vinte mulheres 
climatéricas, direcionando o estudo ao rastreamento de possíveis patologias 
intercorrentes nesta fase da vida em que se encontram. 

A FUNAI, a "UFMS vai à Escolan. a Coordenadoria de Políticas Públicas 
para a Mulher e esta equipe médica agradecem o apoio do Hospital Regional de 
Mato Grosso do Sul na figura de seu diretor geral, estando confiantes que a 
inclusão destas mulheres em nossa sistema de saúde, muito tem a colaborar para 
resgate da dignidade e da valorização do povo indfgena. 

Atenciosamente, 

Maria Rosana Pinto Gama 
(Coordenadora Políticas Públicas para à Mulher) 

Dalva Mirian (UFMS vai à Escola) 

Jacinéia Martins (FUNAI) 

MariaAu~B~ontes 
Tatiana Serra da Cruz 

Marilana Geimba de Lima 
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ABSTRACT 

OBJECTIVES. Analyse the clinica! and epidemiologycal profile of climaterical Terena 

indian women; comparing the menopaused group with the non menopaused one. 

METHODS. The research sample was based on 52 (fifty two) Terena women, between 35 

and 75 years old. Measures of relation waist I hips, BMI, glicemy, FSH, fractional and full 

cholesterol, estradiol and triglycerides were taken. A report was prepared as well , 

analyzing: the age of the menarche and menopause; beginning of sexual activity, smoking 

habits, physical activities, number of pregnancies, deliveries and miscarriages. The 

menopausa! Blatt índex was also applied. 

RESULT. ln the current research, it was noticed a meaninfull statistical difference witch an 

increase of full cholesterol, glicemy, FSH and estradiol on the menopaused indian women. 

As for the epidemiologycal profile, the medium age of the menarche was 12,9 years old, 

the first sexual relation was 17,6 years old, and of the menopause women was 44 years 

old. lt was also noticed that the Terena women have a considerable number of children, 

being the average 7 ,5 pregnancies. The majority of these women are sedentarys (82, 7% ). 

they are overweith or obese (70%), the average of the relation waist I hips was 0,9%, and 

23, 1 % of them are smokers. 

CONCLUSION. The results indicate that this group of women presents several 

cardiovascular risk factors, and is recommended an improvement on their lifestyle, as 

well a better medical assistance and health preventive actions. 

Key words: epidemiologycal profile. Climateric. Cardiovascular risk factors. South -

american indian women. 




