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RESUMO 

A população indígena brasileira passa por profundas mudanças ecológicas, 

sociais e econômicas, que podem trazer consequências diretas sobre os 

padrões nutricionais. Objetivo: este estudo transversal teve como objetivo 

principal verificar a coexistência de doenças crônicas, em adultos, e de déficits 

nutricionais, em menores de 5 anos (família ampliada), bem como suas 

relações com a condição socioeconômica dos indígenas Khisêdjê que vivem no 

Parque indígena do Xingu (Brasil Central). Métodos: foram realizados exames 

físicos (peso, estatura, perímetro abdominal e pressão arterial) e bioquímicos 

(glicemia, colesterol total e frações e triglicérides) em 179 adultos (20 a 89 anos 

de idade); dados de peso e estatura de 61 crianças menores de cinco anos 

foram avaliados a partir das fichas individuais já existentes e a condição 

socioeconômica foi avaliada por meio de questionário padrão, aplicado em 

cada domicílio com o auxílio de um intérprete. Na descrição dos dados 

utilizaram-se medidas de tendência central e de dispersão (variáveis 

quantitativas) e porcentagens (variáveis qualitativas). A existência de relação 

entre as presenças dos desfechos de interesse (condição nutricional ou 

doenças crônicas) segundo sexo ou situação socioeconômica foi avaliada pelo 

coeficiente de correlação de Pearson. Resultados: Observou-se, entre os 

adultos, prevalências de 42,4% de sobrepeso e de 98% de doenças crônicas 

(diabetes, hipertensão arterial ou dislipidemia), principalmente dislipidemia 

(84%). Entre as crianças a prevalência de desnutrição foi 36% (A/I <-2 escore-

z). Porém, essas condições não se associaram a condição socioeconômica de 

cada família. Conclusão: Novos estudos são necessários no sentido de se 

identificar possíveis variáveis que possam, de fato, discriminar a condição 

socioeconômica dos indígenas que vivem em aldeias. 

 

 

PALAVRAS CHAVE: indígenas, estado nutricional, desnutrição infantil, 

sobrepeso, obesidade, doenças crônicas não transmissíveis. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil, assim como outros países em todo o mundo, passa, desde a 

década de 60, por processos de transição demográfica, epidemiológica e 

nutricional, resultando em diminuição das taxas de fecundidade e natalidade, 

aumento progressivo tanto da expectativa de vida quanto da proporção de 

idosos, e importantes modificações no estilo de vida, com conseqüente 

alteração no padrão de ocorrência de doenças, com aumento das prevalências 

das crônicas não transmissíveis (DCNT). (Malta et al., 2006) 

   Com isso, observou-se o declínio acelerado da desnutrição, tanto em 

crianças quanto em adultos, e o aumento da prevalência de sobrepeso e 

obesidade na população brasileira. (Batista Filho, Rissin, 2003) 

Se para a população em geral estes dados refletem a realidade atual, 

para os povos indígenas brasileiros o panorama é diverso. (Malta et al., 2006) 

As populações indígenas caracterizam-se por acentuada diversidade 

ecológica, social e cultural. As estratégias de utilização de recursos naturais e 

capacidade de produção de alimentos variam desde áreas de caatinga a áreas 

de terra firme e desde grupos cuja subsistência baseia-se na caça e coleta de 

produtos naturais aos que praticam agricultura intensiva nas várzeas dos 

grandes rios amazônicos. (Santos, 1993) 

Estima-se a existência de aproximadamente 220 etnias indígenas no 

Brasil, presentes em praticamente todos os estados do País. As condições de 

saúde desses povos são pouco conhecidas, o que se aplica também às 

dimensões alimentar e nutricional. (Leite et al., 2006) Isso porque a parcela 

indígena da população brasileira não tem sido sistematicamente investigada 

em levantamentos de representatividade nacional ao longo das últimas 

décadas. (Leite et al., 2007) 

Os povos indígenas, entre outros grupos populacionais específicos 

vivendo em condições socioeconômicas precárias em países em 

desenvolvimento, são considerados populações negligenciadas e altamente 

marginalizadas pelo setor de saúde. (Holveck et al., 2007, apud Mondini et al., 

2009) 

A posse, o usufruto e o controle efetivo da terra são essenciais para a 

sobrevivência dessa população, uma vez que, a ausência ou a pouca 

disponibilidade de terras tem importante impacto sobre o cotidiano das 



sociedades indígenas, afetando não somente os padrões de subsistência como 

também dimensões de caráter simbólico no plano da etnicidade. Assim, a 

garantia do acesso a terra constitui, atualmente, um elemento central da 

política indigenista do Estado brasileiro. (IBGE, 2010) 

 Historicamente, o processo de interação dos indígenas com a sociedade 

nacional se associa a profundas mudanças ecológicas, sociais e econômicas, 

que podem trazer conseqüências diretas sobre os padrões nutricionais. (Leite 

et al., 2007) Tais mudanças dizem respeito principalmente à incorporação de 

novos hábitos e costumes, com quebra de regras tradicionais, dificuldades na 

subsistência, escassez de terra para plantio, introdução de alimentos 

industrializados e sedentarismo. (Salvo et al., 2009) Ao mesmo tempo em que 

estudos evidenciam que crianças até cinco anos estão pequenas para a idade, 

apresentando valores inferiores ao esperado tanto para a estatura quanto para 

o peso, altas prevalências de excesso de peso e outros fatores de risco 

cardiovasculares, como a hipertensão arterial e o diabetes mellitus, já foram 

observados em adultos. (Gimeno et al., 2007; Leite et al., 2006)  

 Documento do Ministério da Saúde (MS) intitulado “Política Nacional de 

Atenção aos Povos Indígenas” indica que, nesses povos, as taxas de 

morbidades e mortalidade são três a quatro vezes aquelas encontradas para a 

população brasileira em geral e que há uma concentração de óbitos em 

crianças, sobretudo nas menores de cinco anos. (Souza et al., 2010) 

 Por outro lado, encontram-se na literatura indicações de que, no período 

de 1970-2004, houve crescimento da população de alguns povos indígena 

(cerca de 3% ao ano) devido à combinação de altos níveis de natalidade e o 

declínio da mortalidade, além de movimentos migratórios. (Pagliaro et al., 2007; 

Pagliaro et al, 2009) 

O aumento da sobrevivência dos indígenas mais velhos foi uma das 

principais contribuições para o aumento da fecundidade e também concorre 

para a recuperação de mitos de cerimônias há muito esquecidos e o 

descumprimento de regras tradicionais que previam o sacrifício de gêmeos, 

crianças com malformação, filhos de mulheres solteiras e de mães que haviam 

morrido no parto. (Pagliaro et al., 2009) 

 Em relação à mortalidade infantil indígena verificou-se, no relatório de 

gestão de 2010 da FUNASA, uma redução de 43,8%, entre os anos de 2000 e 

2 



2009; no entanto, este ainda é um importante problema de saúde pública a ser 

enfrentado. (Fundação Nacional de Saúde, 2010) 

 Assim, dentro desse contexto, esta investigação teve como objetivo 

principal verificar a coexistência de doenças crônicas (diabetes, hipertensão 

arterial, dislipidemia), em adultos, e de déficits nutricionais, em menores de 5 

anos (família ampliada), bem como suas relações com a condição 

socioeconômica dos indígenas Khisêdjê que vivem no Parque indígena do 

Xingu (Brasil Central). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Estado nutricional da população brasileira 

Mesmo dentro de um contexto de turbulências econômicas, políticas e 

sociais, o Brasil mudou substancialmente nos últimos cinqüenta anos. (Batista 

Filho, Rissin, 2003) Inverteram-se os termos da ocupação demográfica do 

espaço físico: de uma população fundamentalmente rural (66%), passou à 

condição de um país urbano, com mais de 80% das pessoas atualmente 

radicadas nas cidades. (Patarra, 2000, Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, 2000, apud Batista Filho, Rissin, 2003)  

Segundo os dados censitários, o Brasil já possuía 67,6% de pessoas 

residindo em áreas consideradas urbanas, em 1980. Onze anos depois, o 

Censo Demográfico 1991 registrou um grau de urbanização superior a 75% e, 

em 1996, esse percentual superou os 78% e em 2010 84%. (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística, 1999; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

2010) 

Em paralelo, houve redução da mortalidade precoce, aumento da 

expectativa de vida ao nascer e redução da taxa de fecundidade, que passou 

de 2,7 para 2,0 filhos por mulher no ano de 2004; portanto houve um 

crescimento da população de idosos, já que entre 1991 e 2005, enquanto a 

porcentagem de crianças menores de cinco anos de idade caiu de 11,3% para 

8,9% da população total, a de homens com mais de 60 anos de idade subiu de 

6,8% para 8,3% e a de mulheres de 7,8% para 10,0%. (Malta et al., 2006; Pan-

American Health Organization, 2007) Por outro lado, a distribuição social da 

renda não melhorou, mantendo-se ou até aumentando o diferencial entre ricos 

e pobres. (Yunes, 2000) 

Além da transição demográfica, houve, nas últimas décadas, importante 

mudança no perfil de morbimortalidade da população brasileira, sendo que as 

mortes por doenças não transmissíveis e por causas externas (especificamente 

os casos de violência) estão gradualmente tomando o lugar das doenças 

infecciosas e parasitárias. (Pan-American Health Organization, 2007) 

A partir de 1974, o panorama nutricional no Brasil apresentou mudanças 

marcantes e até surpreendentes. O déficit de estatura de crianças menores de 

cinco anos decaiu em torno de 75% e, simultaneamente, iniciou-se a elevação 
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epidêmica do sobrepeso/obesidade em adultos, com variações importantes 

segundo sexo e área geográfica. (Batista Filho et al., 2008). Ao lado disso, 

doenças como a anemia ferropriva, são, ainda, altamente prevalentes entre 

crianças, gestantes e idosos. (Batista Filho, Rissin, 2003)  

Como aponta Escoda (2002), até a década de 1970, o perfil nutricional 

dos brasileiros foi marcado por surtos epidêmicos de fome. Nos anos 80, a 

situação nutricional indicava elevadas prevalências de carência global de 

nutrientes e de fome generalizada. A partir dos anos 90, verifica-se 

considerável redução da prevalência das formas graves da desnutrição e do 

bócio endêmico e elevação no número de sujeitos com obesidade, diabetes 

tipo 2 e dislipidemias. 

2.1.1 Estado nutricional das crianças e adolescentes: 

Para o Brasil como um todo, ocorreu nos últimos três decênios, uma 

redução de cerca de 70% nos valores de prevalência de deficiência de 

estatura, o que representou uma mudança rápida da situação. Já no espaço 

rural, o declínio foi bem mais lento, aumentando, assim, a disparidade nos 

quadros de prevalência da desnutrição entre crianças do meio urbano em 

relação ao meio rural. (Batista Filho, Rissin, 2003) 

Ao mesmo tempo em que declina a ocorrência da desnutrição em 

crianças e adultos num ritmo bem acelerado, aumenta a prevalência de 

sobrepeso e obesidade na população brasileira. (Batista Filho, Rissin, 2003) 

Em 2009, uma em cada três crianças de 5 a 9 anos apresentava 

excesso de peso. Já o déficit de altura (importante indicador de desnutrição) 

caiu de 29,3% (1974-75) para 7,2% (2008-09) entre meninos e de 26,7% para 

6,3% nas meninas, mas se sobressaiu no meio rural da região Norte: 16% dos 

meninos e 13,5% das meninas. A parcela dos meninos e rapazes de 10 a 19 

anos de idade com excesso de peso passou de 3,7% (1974-75) para 21,7% 

(2008-09), já entre as meninas e moças o crescimento do excesso de peso foi 

de 7,6% para 19,4%. (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010; 

Frainer et al., 2011) 

Mendes e colaboradores (2010), em um estudo com crianças abaixo de 

10 anos em Minas Gerais, observaram que 20,7% dessas crianças já 

apresentavam alguma alteração nutricional. 
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Na Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PNSE) do ano de 2009 

constatou-se que em relação aos adolescentes o principal problema nutricional 

atualmente é o excesso de peso. As prevalências mais elevadas de excesso de 

peso e obesidade encontram-se entre os adolescentes das escolas privadas, 

filhos de mães com maior nível de escolaridade e residentes das regiões Sul e 

Sudeste do país. (Araújo et al., 2010) 

O excesso de peso e a obesidade são encontrados com grande 

frequência, a partir de 5 anos de idade, em todos os grupos de renda e em 

todas as regiões brasileiras. Já o déficit de altura nos primeiros anos de vida 

está concentrado em famílias com menor renda e, do ponto de vista geográfico, 

na região Norte. (Instituto de Geografia e Estatística, 2010)  

Em um estudo que avaliou a relação da desnutrição com a renda 

familiar, Monteiro e colaboradores (1997) verificaram que, no grupo de renda 

mais alta, baixos valores de peso-para-idade nas crianças, bem como baixos 

valores de IMC para os adultos não alcançaram 5% dessa população. Já em 

famílias muito pobres, onde a desnutrição é altamente dependente da 

disponibilidade de alimentos, os autores observaram um alto grau de 

associação intrafamiliar: a presença de desnutrição na mãe ou no pai 

aumentou 1,6 vezes o risco de desnutrição na criança, enquanto que a 

presença de desnutrição apenas no pai elevou o risco de desnutrição na mãe 

em 2,7 vezes.  

Sendo assim, apesar da significativa redução da prevalência da 

desnutrição infantil, ainda hoje milhões de crianças brasileiras sofrem com as 

conseqüências dessa morbidade, principalmente, aquelas que se encontram 

nas zonas rurais e nas regiões mais pobres do país. (Alves, Viana, 2003 apud 

Mendes et al., 2010). 

Além disso, outras carências nutricionais, tais como a hipovitaminose A 

e a anemia, ainda representam um importante problema de saúde pública em 

nosso meio. (Leal et al., 2011) 

2.1.2 Estado nutricional dos adultos: 

Segundo dados da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) de 

2008/2009, a prevalência de déficit de peso em adultos foi de 2,7% (1,8% em 

homens e 3,6% em mulheres), portanto distante do limite de 5% que 

caracterizaria a presença de quadros atuais de desnutrição na população. 
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Apenas em mulheres muito jovens (de 20 a 24 anos de idade) ou muito idosas 

(75 ou mais anos de idade), a condição de déficit de peso alcançou frequência 

superior a 5% dos indivíduos examinados (8,3% e 5,4%, respectivamente). 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010) 

Sobrepeso e obesidade são definidos como o acúmulo anormal ou 

excessivo de gordura corporal que podem prejudicar a saúde e são resultados 

de um aumento da ingestão de energia densa de alimentos que são ricos em 

gordura, sal e açúcares, mas pobres em vitaminas, minerais e outros 

micronutrientes, e uma diminuição da atividade física, devido à natureza cada 

vez mais sedentária de muitas formas de trabalho, mudando os modos de 

transporte, e a urbanização crescente.  Pelo menos 2,8 milhões de adultos 

morrem a cada ano como resultado do excesso de peso ou obesos. Além 

disso, 44% da carga de diabetes, 23% da carga da cardiopatia isquêmica e 

entre 7% e 41% dos encargos de câncer são atribuíveis a sobrepeso e 

obesidade. (World Health Organization, 2011) 

O excesso de peso foi identificado em cerca de metade dos homens e 

das mulheres, excedendo em 28 vezes a frequência do déficit de peso, no sexo 

masculino, e em 13 vezes, no sexo feminino. O diagnóstico de obesidade foi 

feito em 12,5% dos homens e em 16,9% das mulheres, correspondendo a 

cerca de um quarto do total de casos de excesso de peso no sexo masculino e 

a um terço no sexo feminino. Tanto o excesso de peso quanto a obesidade 

aumentaram de freqüência com a idade até a faixa etária de 45 a 54 anos, em 

homens, e até a faixa etária de 55 a 64 anos, em mulheres, declinando nas 

idades subseqüentes. (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010) 

A obesidade é o sexto fator mais importante para a carga global de 

doenças.  Estima-se que, atualmente, um bilhão de adultos esteja com excesso 

de peso no mundo. Dados de 2008, obtidos por meio do sistema de Vigilância 

de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico – VIGITEL –, mostraram que o excesso de peso alcançou 43,3% da 

população adulta brasileira, enquanto a obesidade alcançou 13%. (Sá, Moura, 

2011). Ressalta-se que, embora utilizado como referência para o estado 

nutricional e de saúde da população brasileira, os dados oriundos desse 

inquérito se prestam mais a vigilância em saúde do que fornecer estimativas 

das prevalências dos distúrbios investigados. 
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2.2 Doenças relacionadas à nutrição 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) como a obesidade, 

diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, hipertensão arterial e alguns tipos 

de câncer, são consideradas um importante problema de saúde pública. Elas 

se associam a diversos fatores de risco, entre eles: a inatividade física, 

consumo excessivo de bebidas alcoólicas, tabagismo e alimentação 

inadequada. (Sá, Moura, 2011) 

Em 2001, as doenças crônicas contribuiriam com aproximadamente 60% 

do total de 56.500 mortes no mundo e aproximadamente 46% da carga global 

de doenças. Estima-se que até 2020 essas doenças serão responsáveis por 

até três quartos de todas as mortes em todo o mundo. (World Health 

Organization, 2003) 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é a doença crônica que apresenta 

maior prevalência em todo o mundo. Representa um fator de risco 

independente para doença cardiovascular, que apresenta custos médicos e 

socioeconômicos elevados, decorrentes principalmente das suas 

complicações, tais como: doença cerebrovascular, doença arterial coronariana, 

insuficiência cardíaca, insuficiência renal crônica e doença vascular de 

extremidades. Essas complicações são responsáveis por uma elevada 

freqüência de internações. (Martins et al., 2010; Queiroz et al., 2010) 

As estatísticas sobre hipertensão arterial sistêmica são alarmantes. A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 600 milhões de pessoas no 

mundo tenham hipertensão arterial sistêmica. A Sociedade Brasileira de 

Hipertensão constata que a prevalência de hipertensão arterial sistêmica na 

população adulta varia de 22,3% a 43,9% e, em crianças e adolescentes, entre 

2% e 13%. (Gomes, Alves, 2009) 

O diabetes mellitus tipo 2 também está entre essas doenças crônicas 

que representam um grave problema de saúde pública. É uma condição com 

elevada prevalência em todo o mundo, especialmente entre os idosos, e é um 

dos principais fatores de risco cardiovascular e cerebrovascular. (Mendes et al., 

2011) 

A prevalência do diabetes vem crescendo mundialmente, configurando-

se atualmente como uma epidemia resultante, em grande parte, do 

envelhecimento da população. Contudo, o sedentarismo, a alimentação 
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inadequada e o aumento da obesidade também são responsáveis pela 

expansão global do diabetes. As hospitalizações atribuíveis ao diabetes 

mellitus representam 9% dos gastos hospitalares do Sistema Único da Saúde. 

(Schmidt et al., 2009) 

Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, mais de 180 

milhões de pessoas têm diabetes e este número será provavelmente maior que 

o dobro em 2030. Nesse cenário, o Brasil terá uma população de 

aproximadamente 11,3 milhões de diabéticos. (Mendes et al., 2011) 

Outro fator importante é a dislipidemia, um quadro clínico caracterizado 

por concentrações anormais de lipídios ou lipoproteínas no sangue e é 

determinada por fatores genéticos e ambientais. Evidências indicam que níveis 

elevados de colesterol total (CT), LDL colesterol (LDL-c) e triglicerídeos (TG), 

assim como níveis reduzidos de HDL colesterol (HDL-c), estão relacionados 

com maior incidência de hipertensão e doença aterosclerótica. (Pereira et al., 

2010) 

As conseqüências do colesterol elevado, somadas a outros fatores de 

risco, constituem um problema mundial de saúde pública. Do ponto de vista 

clínico, a vigilância e a detecção precoce dos fatores de risco associados à 

hipercolesterolemia são fatores primordiais nas ações preventivas, com 

destaque para a obesidade infantil, cujo controle por meio da obtenção e 

manutenção do peso adequado para altura, sexo e idade, é factível em ações 

primárias de atenção à saúde. (Lunardi et al., 2010) 

No Brasil, as dislipidemias associadas com outros agravos não 

transmissíveis como diabetes, hipertensão e obesidade representam também, 

atualmente, um grave problema de saúde pública, além de ser a principal 

causa de gastos em assistência médica pelo Sistema Único de Saúde. A 

prevalência de dislipidemia e a obesidade vêm crescendo nesta última década, 

devido à falta da prática de exercícios físicos regulares, o consumo de uma 

alimentação rica em gordura saturada e pobre em fibras. (Ribas, Silva, 2009) 

2.3 Situação socioeconômica 

Segundo a Pesquisa de orçamento Familiar (POF) 2008-2009, a Região 

Sudeste foi aquela que apresentou o maior valor para a despesa total média 

mensal familiar, com uma estimativa superior em 19,4% à encontrada para o 

Brasil e a Região Nordeste, ao contrário, foi a que mostrou o menor valor, 
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ficando abaixo da despesa total média do Brasil em 35,3%. Já em relação a 

regiões urbanas e rurais observa-se que para a situação urbana, quando 

comparada com o valor nacional, o valor da despesa total média foi 8,6% maior 

ao valor do Brasil, em contrapartida o valor da despesa total média mensal na 

rural foi 46,8% inferior. (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010) 

Segundo dados da POF 2008-09, a renda per capita média das famílias 

de menor renda é de aproximadamente R$ 296,35 e a das com maiores 

rendimentos é de R$ 2 844,56. Isso mostra uma distância de 9,6 vezes entre 

esses dois grupos, ou seja, as famílias de maior rendimento têm 9,6 vezes a 

renda per capita das famílias de menor rendimento. No entanto, ao comparar 

com os dados da POF 2002-2003 (10,1 vezes), percebe-se um declínio desta 

distância, indicando alguma melhora na distribuição dos recursos. (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010) 

Outra melhora é em relação à taxa de mortalidade infantil que continua 

em declínio, passando de 31,7%, em 1999, para 22,5%, em 2009, o que 

corresponde a uma queda de 29,0% no período. A melhoria das condições de 

habitação, particularmente o aumento relativo do número de domicílios com 

saneamento básico adequado, vem contribuindo para reduzir as mortes 

infantis. (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010) 

A PNDS de 2006 mostrou que as infecções respiratórias agudas, 

representadas pela ocorrência de febre ou tosse, aparecem como a principal 

causa de adoecimento em crianças menores de cinco anos, acometendo 

43,5% delas em um período de duas semanas. Além disso, observa-se que há 

diferenças sociais de morbidade, pois as categorias associadas à pior condição 

social tendem a mostrar maior proporção de crianças acometidas. (Ministério 

da Saúde, 2009) 

2.4 Estudos com populações indígenas 

2.4.1. O caso dos indígenas Pima americanos 

A literatura sobre as condições de saúde dos indígenas Pima que vivem 

no estado do Arizona (Estados Unidos da América) é vasta; os primeiros 

artigos foram publicados nas primeiras décadas do século XX (Hanna et al., 

1953; Hesse, 1959; Ely et al., 2011).  

Atualmente, entre os Pima americanos, são observadas as maiores 

prevalências de obesidade e diabetes mellitus de todo o mundo (Reid et al., 
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1971; Nelson et al., 1990; Ravussin et al., 1994; Fox et al., 1999; Nelson et al., 

2009). Tal situação poderia ser explicada, pelo menos em parte, pela interação 

de fatores genéticos e ambientais. Sabe-se que esses indivíduos modificaram, 

de forma importante, seu etilo de vida tradicional (alimentação, atividade física, 

entre outros), com a incorporação de hábitos e costumes ocidentais (Nelson et 

al., 1990; Ely et al., 2011). 

Nelson e colaboradores (2009) verificaram que durante os últimos 43 

anos, a incidência global de diabetes entre os Pima menores de 15 anos de 

idade aumentou quase seis vezes devido à crescente prevalência de 

obesidade na juventude e esse aumento da frequência do diabetes ocasionou 

o surgimento das suas principais complicações, incluindo a doença renal. 

2.4.2. Estudos com indígenas no Brasil 

Os resultados dos diferentes estudos com populações indígenas que 

vivem no Brasil apontam para um quadro bastante distinto, pois, enquanto que 

entre alguns povos a desnutrição e as doenças carenciais ainda representam 

um importante problema de saúde em todas as faixas etárias (Santos, 1993; 

Baruzzi et al., 2001; Cardoso et al., 2001; Mondini et al., 2009), em outros, 

verifica-se que também as doenças relacionadas a nutrição (excesso de peso) 

já aparecem com prevalências iguais ou até superiores as observadas na 

população brasileira não indígena (Capelli, Koifman, 2001; Cardoso et al., 

2001; Gugelmin, Santos, 2001; Gugelmin, Santos, 2006; Pícoli, et al., 2006; 

Gimeno et al., 2007) 

Mondini e colaboradores (2009) avaliaram o estado nutricional de 

crianças dos povos indígenas das famílias lingüísticas Aruak e Karibe do Alto 

Xingu e verificaram a associação entre os níveis de hemoglobina das crianças 

de acordo com a idade, sexo e estado nutricional. Entre as crianças Aruak 

observaram elevada magnitude de anemia nos níveis moderados ou grave, 

principalmente nas menores de 24 meses, além de prevalência de déficit de 

estatura em mais de um terço das crianças nessa mesma faixa etária. Por 

outro lado, a condição de baixo peso foi praticamente inexistente enquanto o 

excesso de peso ocorreu em cerca de 10% das crianças com menos de dois 

anos e com mais de cinco anos de idade. Já em relação às crianças Karibe, 

prevaleceram os níveis de anemia leve e moderado entre as crianças menores 

de dois anos de idade e o déficit de estatura foi elevado, principalmente entre 
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as crianças menores de cinco anos de idade, e, assim como nas crianças 

Aruak, a prevalência de baixo peso foi inexpressiva enquanto o excesso de 

peso foi freqüente, especialmente entre as crianças mais novas. 

Sampei e colaboradores (2007) avaliaram o estado nutricional de 

adolescentes Kamaiurá e verificaram a presença de valores médios de estatura 

abaixo da população referência (NCHS), no entanto, como não foi encontrado 

déficits de peso corporal, atribuíram a baixa estatura à uma característica 

particular da população. Já em relação ao peso foi encontrada alta prevalência 

de sobrepeso, porém, pela análise de dobras cutâneas, não foi encontrado 

aumento da adiposidade nesse grupo. 

Leite e colaboradores (2006) avaliaram o estado nutricional da 

população de uma das maiores comunidades Xavante, povo indígena cujas 

terras estão localizadas em Mato Grosso. Os autores encontram que 21,6% 

das crianças < 10 anos apresentavam déficit de estatura (≤ -2 escores Z), 

percentual que alcançou 31,7% entre os com idade < 5 anos. Quando 

considerada a adequação do índice peso/estatura, as prevalências de baixo 

peso foram inferiores: para aqueles com menos de 10 anos a prevalência foi de 

0,9%, chegando a 1,7% entre os menores de 5 anos. Em relação aos 

adolescentes, os pesquisadores não encontraram casos com baixo peso, no 

entanto, a prevalência de sobrepeso foi 27,5% (22,7% nos rapazes e 35,5% 

entre as mulheres). Entre os adultos, foi detectado um único caso de baixo 

peso e 69,9% de sobrepeso, sendo que 24,4% apresentaram IMC maior ou 

igual a 30, percentual que chegou a 19,2% entre os homens e 31,2% entre as 

mulheres. 

Weltch e colaboradores (2009) em um estudo com a população indígena 

Xavante, no Amazonas, avaliaram a condição socioeconômica dentro desta 

comunidade por meio da renda monetária e bens de consumo industrial 

duráveis; esses autores verificaram que para os indivíduos entre 20 e 49 anos 

havia associação positiva e significativa desta condição e a presença de 

sobrepeso ou obesidade, tanto em homens (p=0,036) como em mulheres 

(p=0,008), ou seja, quanto maior a renda monetária e a quantidade de bens de 

consumo de uma família, maior também foi o número de indivíduos com 

sobrepeso ou obesidade. Já em relação à estatura essa associação não foi 
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estatisticamente significante tanto entre os homens quanto entre as mulheres 

(p=0,128, p=0,822 respectivamente). 

2.5 População Khisêdjê 

Os Suyá ou Khisêdjê (como se autodenominam) são um povo de língua 

Jê que vive na região central do PIX (Médio Xingu). Vivem em aldeias 

circulares, de acordo com o padrão tradicional Jê, com casas posicionadas em 

volta de uma praça aberta que abriga a casa dos homens; eles vivem em cinco 

localidades, uma aldeia maior, Ngôjwere, onde se concentra a maior parte 

desse povo, e nas pequenas aldeias Ngôsokô, Roptôtxi, Beira Rio e Wawi. 

(Pagliaro et al., 2009; Salvo et al., 2009) 

O primeiro contato desse povo com a sociedade não indígena 

provavelmente se deu por meio da expedição de Karl Von Steinen, de 3 a 6 de 

setembro de 1884, quando acampou nas margens do rio Xingu, no lado oposto 

à aldeia. Somente 75 anos depois, em 1959, aparece novo relato, a partir da 

expedição Roncador-Xingu, por parte de Cláudio e Orlando Villas Boas. 

(Schultz, 1962; Salvo et al., 2009). Não existe uma data precisa da chegada 

desse povo no PIX. 

Entre os Khisêdjê do PIX, as principais causas de morte registradas entre 

1970 e 1989 foram as “causas desconhecidas”, seguido de doenças 

infecciosas e parasitárias, causas externas, neoplasias e doenças relacionadas 

a gravidez, parto e puerpério. No período de 1990 a 2004, as doenças 

infecciosas e parasitárias continuaram a predominar, as neoplasias foram para 

a segunda posição, seguidas por malformações congênitas e condições 

originadas no período perinatal. (Pagliaro et al., 2007) 

Até o ano de 2004 esse povo teve um crescimento populacional de 4% 

ao ano, porém talvez representem hoje apenas cerca de 20% do que já foram, 

isso devido a massacres, envenenamentos e epidemias. Por outro lado, a 

fecundidade das mulheres Khisêdjê que habitam no Parque Indígena do Xingu 

(oito filhos nascidos vivos, em média, por mulher), por exemplo, representa, 

atualmente, mais do que o triplo da fecundidade do conjunto da população 

brasileira (2,4 filhos nascidos vivos, em média, por mulher) segundo dados do 

IBGE de 2004. (Pagliaro et al., 2009; Salvo et al., 2009) 

Além dos produtos de suas roças os Khisêdjê vivem da caça, da pesca e 

da coleta. No momento atual, os limites cada vez mais reduzidos entre o PIX e 
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as áreas urbanas, assim como a maior disponibilidade de locomoção (carros, 

motos, entre outros), facilitaram o acesso desses indivíduos a bens e produtos 

de consumo. (Salvo et al., 2009) 

Entre os indígenas, os laços de parentesco são um dado fundamental da 

sociedade. Toda a organização econômica, ritual, a posse de terra, as festas, o 

poder, a representação giram em torno do sistema de parentesco, que é de 

extrema complexidade. A economia indígena é fundada na família. É comum 

um grupo de irmãos ter uma única roça, dividida entre os homens ou família 

nuclear. Trabalham nessa roça os irmãos, cada um com suas mulheres e 

filhos. Não há uma economia coletiva, mas comunitária: com troca de trabalho 

segundo o grau de parentesco. Além disso, também é muito comum um 

homem casar-se com duas ou mais irmãs, biológicas ou classificatórias. 

(Baruzzi, 2005)  
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3. OBJETIVO DO ESTUDO 

3.1 Geral 

Verificar a coexistência de doenças crônicas (diabetes, hipertensão 

arterial e dislipidemia), em adultos, e de déficits nutricionais, em menores de 

cinco anos (família ampliada), bem como suas relações com a condição 

socioeconômica dos indígenas Khisêdjê que vivem no Parque indígena do 

Xingu (Brasil Central) 

3.2 Específicos 

- descrever o número relativo de indígenas adultos com doenças crônicas 

relacionadas à nutrição (intolerância à glicose, obesidade, dislipidemia, 

hipertensão arterial) em cada domicílio (família ampliada); 

- descrever o número relativo de crianças indígenas (< 5 anos) com excesso de 

peso ou desnutrição, em cada domicílio (família ampliada); 

- verificar a existência concomitante, em cada domicílio (família ampliada), de 

casos de desnutrição (crônica ou aguda) ou de excesso de peso entre crianças 

com idade < 5 anos e, entre adultos (20 anos ou mais), ou doenças 

relacionadas à nutrição (intolerância à glicose, obesidade, dislipidemia, 

hipertensão arterial). 
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4. MÉTODOS 

4.1 População de Estudo: 

O PIX localiza-se na região nordeste do Estado do Mato Grosso; foi 

criado, em 1965, tendo como principais objetivos preservar física e 

culturalmente os povos indígenas que lá viviam, acolher grupos indígenas 

ameaçados de extinção pela invasão de suas terras e preservar o meio 

ambiente, a fauna e a flora. (Baruzzi, 2005). O PIX abriga, nos dias atuais, 14 

povos indígenas, totalizando, em 2002, 4362 indivíduos. De acordo com os 

povos que lá habitam, pode-se dividir o Parque em três regiões: uma ao norte 

(Baixo Xingu), uma no centro (Médio Xingu) e outra ao sul (Alto Xingu). 

Segundo dados de levantamento realizado pela equipe de saúde do 

Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp-

Epm), responsável pela assistência à saúde desses indivíduos desde a criação 

do PIX (há quase cinco décadas), a população Khisêdjê, em 2011, era 

composta por cerca de 400 indivíduos vivendo em quatro diferentes aldeias 

(Ngojwere, Ngôsokô, Roptôtxi e Beira Rio). Destes, aproximadamente 190 

tinham idade ≥ 20 anos e foram convidados a participar do presente estudo, no 

entanto 179 compareceram (94,2%). Além disso, foram usados dados de 

crianças menores de 5 anos, cuja população totalizava 71 crianças, porém 10 

foram excluídas por falta de informação sobre peso ou altura.  

4.2 Coleta de Dados 

4.2.1 Exame físico 

Para menores de cinco anos, as informações sobre o peso corporal e a 

estatura (comprimento) foram obtidas a partir das fichas médicas individuais 

das crianças. A frequência com que esses dados são obtidos é de uma vez ao 

mês, exceto nos casos de risco nutricional, em que essa frequência passa a 

ser quinzenal. 

A pesagem destas crianças é feita em uma balança suspensa (balança 

canguru) e a medição do comprimento em uma régua horizontal, para isso a 

criança é deitada em uma maca onde a enfermeira ou agente de saúde a 

posiciona, o mais reto possível, ao lado da régua; já nas crianças a partir de 

dois anos, o peso e altura são verificados nos mesmos equipamentos utilizados 

para a população adulta.  
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O estado nutricional foi descrito segundo a distribuição dos índices 

altura/idade (A/I) e peso/altura (P/A) expressos em escore-z da população de 

referência. (World Health Organization, 1995; World Health Organization, 2006) 

A avaliação do estado nutricional dos adultos (≥ 20 anos) foi feita 

mediante a obtenção, em duplicata, de medidas corporais (peso, altura e 

perímetro da cintura), por profissionais treinados, segundo os procedimentos 

indicados pela Organização Mundial da Saúde (World Health Organization, 

1995; World Health Organization, 2006) 

Para a mensuração do peso e da altura utilizou-se, respectivamente, 

balança antropométrica com classe de exatidão III, capacidade máxima de 200 

Kg e mínima de 2 kg (marca LIDER®, modelo P200m) e um estadiômetro 

portátil, com plataforma, construído em madeira, com escala impressa, 

variando de 20 a 220 cm (marca WCS®). Para a medição do perímetro da 

cintura utilizou-se fita métrica de fibra de vidro inelástica, flexível e auto-retrátil, 

com botão para travar e destravar, com escala de 0 a 150 cm, largura de 0,8 

cm, resolução de 0,1 cm (marca TBW®). Esse perímetro foi obtido no ponto 

médio entre a última costela e a crista ilíaca. 

A pressão arterial (sistólica – PAS - e diastólica - PAD) foi determinada 

com esfigmomanômetro digital (HEM 741C-INT-OMRON®), homologado pela 

Sociedade Brasileira de Cardiologia, após repouso por 10 (dez) minutos, em 

posição sentada.  

4.2.2 Avaliação Bioquímica 

Para o diagnóstico de doenças crônicas, os indivíduos foram orientados a 

realizar jejum de 12 horas para a realização dos exames bioquímicos.  

Por meio de glicemia capilar foi feito um rastreamento de diabetes mellitus 

(aparelho Accu Chek Active Roche). Os que obtiverem valores < 200 mg/dl 

receberam uma sobrecarga oral de 75 gramas de glicose (Glutol®) e após duas 

horas realizou-se a segunda coleta de sangue capilar para determinação de 

concentração de glicose. Valores  200 mg/dL na primeira coleta de sangue 

capilar, considerados diagnósticos de DM, dispensaram a realização do teste. 

Amostra de sangue venoso (jejum) foi obtida para o perfil lipídico 

(colesterol total, frações e triglicérides). 

As amostras foram devidamente centrifugadas, armazenadas 

(congeladas) e transportadas, para São Paulo, em uma caixa congeladora 
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(FCW20). Como essas amostras ficaram congeladas por no mínimo sete dias, 

não foi possível usá-las para a dosagem da glicose sanguínea, razão pela qual 

se optou pela glicemia capilar.   

Todas as informações foram registradas em formulário específico. (anexo 

1) 

4.2.3 Condição socioeconômica 

O número de moradores do domicílio (família ampliada), os moradores de 

uma mesma família com atividade remunerada, homens com mais de uma 

esposa, o tipo de atividade realizada e o valor da remuneração mensal per 

capita, assim como a posse de alguns bens (televisão, rádio, aparelho de som, 

DVD, antena parabólica, energia solar, filmadora, máquina fotográfica, fogão a 

gás, telefone celular, computador, motor para barco, moto serra, trator, 

bicicleta, motocicleta ou carro) foram utilizados como indicativos da condição 

econômica dos sujeitos. (anexo 2) 

4.3 Critérios de diagnóstico 

Em relação às crianças, déficits de altura e da relação P/A foram definidos 

considerando-se os valores dos índices A/I e P/A inferiores a menos dois 

escores-z, ou seja, crianças com altura e P/A aquém de dois desvios-padrão 

dos valores medianos esperados para idade e para sexo, respectivamente. No 

presente trabalho, utilizou-se a denominação genérica “desnutrição” na 

classificação das crianças com déficits de altura em relação à idade. O 

diagnóstico de obesidade foi definido de acordo com os valores do índice P/A 

acima de dois escores-z, ou seja, crianças com peso acima de dois desvios 

padrão da mediana de P/A esperada para os sexos masculino e feminino. 

(World Health Organization, 1995; World Health Organization, 2006) 

Fez-se a classificação do estado nuticional dos adultos segundo critério 

da OMS (Organização Mundial da Saúde), ou seja: baixo peso (IMC < 18,5 

kg/m2), eutrofia (IMC ≥ 18,5 kg/m2 e < 25 kg/m2), sobrepeso (IMC entre 25 e 

29,9 kg/m2) e obesidade (IMC  30 kg/m2). A presença de obesidade central foi 

caracterizada por valores de cintura maiores que 80 cm ou 94 cm, para 

mulheres e homens, respectivamente. (World Health Organization, 1995; World 

Health Organization, 1998).  
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Para classificação dos indivíduos quanto à pressão arterial utilizou-se o 

critério proposto no relatório do Joint National Commitee on Prevention, 

Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (Chobanian, 

2003) para adultos maiores de 18 anos, a saber: normal se PAS < 120 mmHg e 

PAD < 80 mmHg, pré-hipertenso se PAS estiver entre 120-139 mmHg e PAD 

entre 80-89 mmHg e hipertenso quando os valores de PAS e PAD forem, 

respectivamente,  140 ou 90 mmHg. 

Para a classificação dos indivíduos quanto ao grau de tolerância à glicose 

utilizou-se a recomendação da Sociedade Americana de Diabetes (The Expert 

Commitee on the diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus, 2003), com 

as correções propostas pela WHO para glicemia capilar (Albertini, Zimmet, 

1999). 

A presença de dislipidemia foi definida a partir de valores propostos pelo 

National Cholesterol Education Program (2001), ou seja, concentração de 

colesterol total > 200 mg/dL ou triglicérides > 150 mg/dL ou LDL colesterol > 

130 mg/dL ou HDL colesterol < 40 mg/dL. 

4.4. Análise dos dados 

Na descrição dos dados utilizaram-se medidas de tendência central e de 

dispersão, para variáveis quantitativas, e porcentagens para variáveis 

qualitativas. A existência de relação entre as presenças dos desfechos de 

interesse (condição nutricional ou doenças crônicas) segundo sexo ou situação 

socioeconômica foi avaliada segundo o coeficiente de correlação de Pearson 

(Snedecor, Cochran, 1989). Utilizou-se o programa Stata (Statacorp, 2008. Stata 

statistical software release 10 College Station, TX Stata Corporation) em todas 

as etapas da análise. 

4.5 Aspectos éticos 

O presente estudo encontra-se inserido no programa de saúde, 

assistência, ensino e pesquisa que a Escola Paulista de Medicina da 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp/Epm) desenvolve no PIX. De 

forma a obter a anuência do povo Khisêdjê para a realização do estudo, fez-se, 

em julho de 2010, explanação sobre os objetivos e procedimentos a serem 

adotados, ficando claro que a participação é voluntária e que cada pessoa tem 

total liberdade para desistir a qualquer momento sem sofrer qualquer coerção 

ou dano, e sem deixar de receber a atenção da equipe médica para qualquer 
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queixa que apresente. Os Auxiliares de Enfermagem Indígenas, os Agentes 

Indígenas de Saúde e os Professores Indígenas ajudaram a esclarecer a 

comunidade na língua nativa e também participaram dos procedimentos. 

Concomitantemente fez-se a gravação do pronunciamento das lideranças. 

Os pesquisadores se comprometeram a enviar os resultados para a 

comunidade. Aqueles indígenas que apresentaram alterações no estado 

nutricional ou metabólicas foram encaminhados para tratamento e 

acompanhamento pela equipe local de saúde. Obteu-se, a medida do possível 

(considerando as características particulares desses sujeitos), Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido com assinaturas dos participantes (anexo 

3). A realização do presente projeto foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Unifesp (protocolo CEP 0515/11) e faz parte de um projeto maior, 

Perfil nutricional e metabólico dos índios Kisêdjê, que também recebeu 

aprovação do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP - protocolo 

CEP 0760/10). (anexos 4 e 5) 
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5 RESULTADOS 

Participaram do estudo 240 indivíduos, sendo 179 adultos, de 20 a 89 

anos, e 61 crianças, menores de 5 anos. Entre os adultos, 43% (n=77) eram do 

sexo feminino e 57% (n=102) do sexo masculino e a média de idade foi de 38 

anos (desvio padrão (dp) = 14,8 anos). Já entre as crianças, 54% (n=33) eram 

do sexo feminino e 46% (n=28) do sexo masculino com média de idade de 28 

meses (desvio padrão (dp) = 17,9 meses). 

Entre as 61 crianças Khisêdjê avaliadas, houve um único caso de baixo 

peso, sendo este do sexo masculino e na faixa etária de 24 a 60 meses, e dois 

casos de sobrepeso, ambos no sexo feminino, sendo um na faixa etária de 0 a 

23 meses e o outro de 24 a 60 meses. Já em relação à altura adequada para a 

idade, encontramos 50% do sexo masculino com desnutrição e, no sexo 

feminino, a maior porcentagem (75,8%) foi de crianças com estatura adequada. 

A maior porcentagem de desnutrição se deu na faixa etária de 0 a 23 meses 

para ambos os sexos (25,0% no sexo feminino e 66,7% no sexo masculino). 

(tabela 1)  
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Tabela 1: Descrição do estado nutricional de crianças Khisêdjê segundo sexo e 

idade. Parque Indígena do Xingu, 2010 e 2011. 

                                                IDADE (meses) 

  0-23 24-60 

 n % n % 

 Sexo feminino     

P/Aᵃ      

<-2,0 escore Z  -- -- -- -- 

-2,0zs – 2,0zs  11 91,7 20 95,2 

> 2,0zs  1 8,3 1 4,8 

Total  12 100 21 100 

A/Iᵇ      

<-2,0zs  3 25,0 5 23,8 

-2,0zs – 2,0zs  9 75,0 16 76,2 

Total  12 100 21 100 

 Sexo Masculino     

P/Aᵃ      

<-2,0 escore Z  -- -- 1 6,3 

-2,0zs – 2,0zs  12 100 15 93,7 

> 2,0zs  -- -- -- -- 

Total  12 100 16 100 

A/Iᵇ      

<-2,0zs  8 66,7 5 31,3 

-2,0zs – 2,0zs  4 33,3 11 68,7 

Total  12 100 16 100 

ᵃ peso para altura; ᵇ altura para idade 

 

As figuras de 1 a 4 mostram a distribuição dos índices P/A e A/I, em 

escore z, das crianças menores de cinco anos. Em relação ao P/A das 

meninas, observa-se o deslocamento da curva para a direita (figura 1), 

indicando que a proporção de crianças com excesso de peso nessa população 

é maior do que aquela observada na população referência. Já em relação ao 

índice A/I (sexo feminino) o deslocamento da curva ocorre para a esquerda 

(figura 2), indicando que proporção de indígenas com desnutrição é maior do 
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que aquela da população referência. Já para as crianças do sexo masculino o 

índice P/A (figura 3) está de acordo com a população referência, e o índice A/I 

(figura 4) mostra resultado semelhante ao verificado para o sexo feminino.  

 

 

Figura 1: Porcentagem de meninas menores de cinco anos segundo o índice 

P/A (em escore z). Parque Indígena do Xingu, 2010 e 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Porcentagem de meninas menores de cinco anos segundo o índice 

A/I (em escore z). Parque Indígena do Xingu, 2010 e 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P/A (escore z) 

A/I (escore z) 

23 



Figura 3: Porcentagem de meninos menores de cinco anos segundo o índice 

P/A (em escore z). Parque Indígena do Xingu, 2010 e 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Porcentagem de meninos menores de cinco anos segundo o índice 

A/I (em escore z). Parque Indígena do Xingu, 2010 e 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tabela 2 estão relacionados o estado nutricional dos indivíduos adultos 

segundo sexo e faixa etária. Destaca-se a elevada prevalência de sobrepeso 

(42,4%), sendo esta maior no sexo masculino (49%), na faixa etária de 20 a 40 

P/A  (escore z) 

A/I (escore z) 
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anos (51,4%), no entanto, a presença de obesidade central é maior no sexo 

feminino (68%), na faixa etária de 41 a 89 anos (80,6%). 

 

Tabela 2: Descrição da população segundo sexo, estado nutricional e idade. 

Parque Indígena do Xingu, 2010 e 2011. 

 

 

VARIÁVEL 

 Idade (anos) 

 20 - 40 41 - 89 TOTAL 

 n % n % n % 

 Sexo feminino       

IMC (kg/m²)ª  1 2,3 2 6,5 3 4,0 

<18,5  29 65,9 16 51,6 45 60,0 

18,5-24,9  13 29,5 12 38,7 25 33,3 

25-29,9  1 2,3 1 3,2 2 2,7 

≥30  44 100 31 100 75 100 

Total  1 2,3 2 6,5 3 4,0 

        

Obesidade 

Central 

       

Simᵇ  26 59,0 25 80,6 51 68,0 

Não  18 41,0 6 19,4 24 32,0 

Total  44 100 31 100 75 100 

 Sexo Masculino       

IMC (kg/m²)ª        

<18,5  --- --- 1 3,0 1 1,0 

18,5-24,9  28 40,0 15 46,9 43 42,2 

25-29,9  36 51,4 14 43,8 50 49,0 

≥30  6 8,6 2 6,3 8 7,8 

Total  70 100 32 100 102 100 

        

Obesidade 

Central 

       

Simᵇ  10 14,3 7 21,9 17 16,7 

Não  60 85,7 25 78,1 85 83,3 

Total  70 100 32 100 102 100 

ᵃ Índice de Massa Corporal; ᵇ medida do perímetro abdominal acima de 80cm para mulheres e de 94cm para homens; 

 

As tabelas 3 e 4 apresentam as prevalências de doenças crônicas entre 

indivíduos adultos segundo idade e sexo. Destacam-se, em ambos os sexos, 
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as elevadas porcentagens de sujeitos com hipertensão (especialmente entre os 

homens) e dislipidemia (10,3% e 84,4% respectivamente). Quanto à presença 

de intolerância a glicose, verifica-se que esta aumentou com o aumento da 

idade; a alteração mais comum entre os homens foi a GJA (11%), enquanto 

que, entre as mulheres, as prevalências de TGD e DM foram iguais a 12,5% e 

6,9%, respectivamente. 

 

Tabela 3: Descrição da população feminina segundo doenças crônica e idade. 

Parque Indígena do Xingu, 2010 e 2011. 

 

VARIÁVEL 

Idade (anos) 

20 - 40 41 - 89 TOTAL 

n % n % n % 

Grau de tolerância a glicose       

NORMAL 36 81,9 14 50,0 50 69,5 

GJAᵃ 3 6,8 4 14,3 7 9,7 

TGDᵇ 3 6,8 7 25,0 10 13,9 

DMᶜ 2 4,5 3 10,7 5 6,9 

Total 44 100 28 100 72 100 

Dislipidemia       

Simᵈ 36 78,3 27 87,1 63 81,8 

Não 10 21,7 4 12,9 14 18,2 

Total 46 100 31 100 77 100 

Pressão Arterial       

Normal 37 84,1 16 51,6 53 70,7 

Pré-hipertensoᵉ 5 11,4 9 29,0 14 18,7 

Hipertensoᶠ 2 4,5 6 19,4 8 10,6 

Total  44 100 31 100 75 100 

ᵃglicemia de jejum alterada (glicemia de jejum  ≥100 – 110mg/dl; glicemia de 2horas <140mg/dl) ; ᵇ tolerância à glicose 

diminuída (glicemia de jejum < 110mg/dl; glicemia de 2horas ≥140 <200mg/dl); ᶜ Diabetes Mellitus (glicemia de jejum ≥ 

110mg/dl; glicemia de 2horas ≥200mg/dl); ᵈcolesterol total > 200 mg/dL ou triglicérides > 150 mg/dL ou LDL colesterol > 

130 mg/dL ou HDL colesterol < 40 mg/dL; ᵉ pressão arterial sistólica (PAS) entre 120-139 mmHg e pressão arterial 

diastólica (PAD) entre 80-89 mmHg; ᶠ PAS  140  e PAD  90 mmHg 
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Tabela 4: Descrição da população masculina segundo doenças crônica e 

idade. Parque Indígena do Xingu, 2010 e 2011. 

 

VARIÁVEL 

Idade (anos) 

20 - 40 41 - 89 TOTAL 

n % n % n % 

Grau de tolerância a glicose       

NORMAL 59 86,8 24 75,0 83 83,0 

GJAᵃ 8 11,8 4 12,4 12 12,0 

TGDᵇ 1 1,4 2 6,3 3 3,0 

DMᶜ --- --- 2 6,3 2 2,0 

Total 68 100 32 100 100 100 

 
      

Dislipidemia       

Simᵈ 61 87,1 27 84,4 88 86,3 

Não 9 12,9 5 15,6 14 13,7 

Total 70 100 32 100 102 100 

       

Pressão Arterial       

Normal 27 39,1 10 32,3 37 37 

Pré-hipertensoᵉ 41 59,4 12 38,7 53 53 

Hipertensoᶠ 1 1,4 9 29,0 10 10 

Total  69 100 31 100 100 100 

ᵃglicemia de jejum alterada (glicemia de jejum  ≥100 – 110mg/dl; glicemia de 2horas <140mg/dl) ; ᵇ tolerância à glicose 

diminuída (glicemia de jejum < 110mg/dl; glicemia de 2horas ≥140 <200mg/dl); ᶜ Diabetes Mellitus (glicemia de jejum ≥ 

110mg/dl; glicemia de 2horas ≥200mg/dl); ᵈcolesterol total > 200 mg/dL ou triglicérides > 150 mg/dL ou LDL colesterol > 

130 mg/dL ou HDL colesterol < 40 mg/dL; ᵉ pressão arterial sistólica (PAS) entre 120-139 mmHg e pressão arterial 

diastólica (PAD) entre 80-89 mmHg; ᶠ PAS  140  e PAD  90 mmHg 

 

A tabela 5 apresenta a quantidade de moradores por casa, bem como a 

situação sócia econômica dos indígenas Khisêdjê. Foram avaliadas 39 famílias 

segundo posse de bens e renda per capita. A média de posse de bens foi de 6 

tipos por família (desvio padrão (dp) = 2,9 tipos) e a média da renda per capita 

foi de 81 reais (desvio padrão(dp) = 66,6 reais). Verificou-se que, em apenas 

quatro famílias o chefe da casa tinha mais de uma esposa, que em duas 

famílias havia uma criança com sobrepeso e que, em uma família, havia uma 

criança com baixo peso. Tanto a desnutrição (crianças) quanto a presença de 

doenças crônicas (adultos) estão presente em quase todas as famílias. 
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Tabela 5: Descrição dos moradores de cada casa segundo sexo, idade, estado nutricional, doenças crônicas e situação 

socioeconômica. Parque Indígena do Xingu, 2010 e 2011. 
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       n % n % n % 

1 19 11 (63,6) 3(33,3) 81,00 10 S 11 100 1 33,3 1ª 33,3 

2 10 5 (60,0) 1(--) 66,00 9 S 5 100 1 100 -- -- 

3 14 5 (40,0) 3(--) 93,00 6 N 5 100 --- --- -- -- 

4 15 8 (62,5) 4 (50,0) 101,00 9 N 1 12,5 3 75,5 -- -- 

5 14 6 (33,3) 3 (33,3) 57,00 5 N 4 66,7 --- --- -- -- 

6 12 5 (40,0) 2 (50,0) 200,00 10 N 4 80,0 --- --- -- -- 

7 13 5 (80,0) 1 (100) 85,00 6 N 4 80,0 --- --- -- -- 

8 6 2 (50,0) 1 (--) 100,00 6 N 2 100 1 100 -- -- 

9 6 2 (50,0) 1 (--) 99,00 7 N 2 100 --- --- -- -- 

10 6 4 (50,0) 1 (100) 184,00 3 N 4 100 1 100 -- -- 

11 8 4 (75,0) --- 128 4 N 4 100 --- --- -- -- 

12 14 7 (57,1) 2 (--) 138,00 5 N 6 85,7 --- --- -- -- 

13 10 3 (33,3) 2 (--) 160,00 9 N 3 100 --- --- 1ª 50,0 

14 14 6 (66,7) 2 (50,0) 86,00 8 N 5 83,3 --- --- -- -- 

15 6 5 (60,0) 1(--) -- -- N 5 100 1 100 -- -- 

16 22 9(44,4) 5 (60,0) 41,00 7 N 9 100 --- --- -- -- 

17 6 2 (50,0) 2 (--) -- 1 N 2 100 --- --- -- -- 

18 23 9 (66,7) 4 (25,0) 43,00 6 S 7 77,8 1 25,5 -- -- 

19 7 4 (75,0) -- 119,00 8 N 4 100 --- --- -- -- 

20 9 4 (50,0) 2 (100) -- 1 N 3 75,0 2 100 -- -- 

ᵃ sobrepeso; ᵇ baixo peso; ᶜ doenças crônicas 
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Tabela 5: continuação 
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       n % n % n % 

21 11  4 (50,0) 3 (100) 239 2 N 3 75,0 --- --- -- -- 

22 21 9 (66,7) 6 (66,7) 46 10 S 8 88,9 4 66,7 1ᵇ 16,7 

23 12  8 (37,5) 3 (66,7) 0,0 1 N 7 87,5 --- --- -- -- 

24 9 2 (50,0) 2 (50,0) 400 4 N 2 100 --- --- -- -- 

25 9 5 (60,0) 2 (50,0) 67,00 8 N 5 100 --- --- -- -- 

26 13 4 (50,0) 2 (50,0) -- 8 N 3 75,0 1 50,0 -- -- 

27 12 4 (50,0) 2 (--) -- 7 N 4 100 --- --- -- -- 

28 7 2 (50,0) 2 (50,0) -- -- N --- --- 1 50,0 -- -- 

29 9 2 (50,0) 2 (50,0) 67,00 8 N 2 100 2 100 -- -- 

30 14 3 (100) 2 (--) 43,00 7 N 2 66,7 1 50,0 -- -- 

31 8 3 (66,7) 1 (100) 213,00 10 N 1 33,3 --- --- -- -- 

32 10 4 (50,0) 1 (--) 68,00 1 N 2 50,0 --- --- -- -- 

33 8 6 (50,0) 1(100) 63,00 2 N 1 16,7 --- --- -- -- 

34 8  2 (50,0) 2 (100) -- 3 N 2 100 1 50,0 -- -- 

35 9 5 (60,0) 1 (100) 67,00 6 N 5 100 1 100 -- -- 

36 11 8 (62,5) 1(100) 46,00 4 N 8 100 --- --- -- -- 

37 5 2 (100) 1(100) -- -- N 1 50,0 --- --- -- -- 

38 5  2 (100) 2 (50,0) -- -- N 1 50,0 --- --- -- -- 

39 ---  2 (--) --- -- -- N 2 100 --- --- -- -- 

ᵃ sobrepeso; ᵇ baixo peso; ᶜ doenças crônicas 

29 



A análise de correlação entre as variáveis socioeconômicas, número de 

adultos com doenças crônicas e de crianças com déficit de estatura (Figuras de 

5 a 9), revelou ausência de relação entre a renda per capita e o número de 

adultos com doenças crônicas (r=-0,36, p=0,062) e o de crianças com déficit de 

estatura (r=-0,18, p=0,628). Em relação ao número de bens disponíveis no 

domicílio (família ampliada) a situação foi semelhante (r=0,21, p=0,230; r=0,32, 

p=0,280). Nenhuma relação foi observada entre o número de adultos com 

doenças crônicas e o de crianças com déficit de estatura (r=0,01, p=0,960). 

 

Figura 5: Correlação entre renda per capita e o número de sujeitos com 

doenças crônicas. Parque Indígena do Xingu, 2010 e 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Correlação entre renda per capita e o número de crianças indígenas 

com baixa estatura. Parque Indígena do Xingu, 2010 e 2011. 
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Figura 7: Correlação entre quantidade de tipos de bens e o número de 

indivíduos com doenças crônicas. Parque Indígena do Xingu, 2010 e 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Correlação entre a quantidade de tipos de bens e o número de 

crianças Khisêdjê com baixa estatura. Parque Indígena do Xingu, 2010 e 2011. 
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Figura 9: Correlação entre o número de indivíduos com doenças crônicas e o 

de crianças Khisêdjê com baixa estatura. Parque Indígena do Xingu, 2010 e 

2011. 
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6 DISCUSSÃO 

Pelo que se sabe da literatura, este é o primeiro estudo que verifica a 

coexistência de doenças crônicas, em adultos, e de déficits nutricionais, em 

menores de cinco anos (família ampliada), bem como suas relações com a 

condição socioeconômica em indígenas. 

Nesta investigação constatou-se que em todas as famílias havia 

crianças com déficit de altura e adultos com pelo menos uma doença crônica 

não transmissível. Verificou-se também que o peso inadequado para a altura 

foi pouco frequente entre as crianças, mas 36% delas apresentavam 

desnutrição, sendo esta mais prevalente no sexo masculino (50%). Entre os 

adultos Khisêdjê, observaram-se elevadas prevalências de sobrepeso (48%), 

obesidade central (38,4%) e dislipidemia (84,4%), que 4% deles tinham 

diabetes mellitus e 10,3% hipertensão arterial. Além disso, embora algumas 

famílias apresentassem uma situação econômica diferenciada em relação às 

demais famílias da aldeia, de acordo com os itens aqui avaliados como 

indicativo de fator econômico numa população indígena, essa condição não se 

associou significativamente com a situação nutricional do adulto ou da criança. 

Em harmonia com os resultados encontrados no presente estudo, Pícoli 

e colaboradores (2006) ao avaliarem crianças Kaiowá e Guaraní (Mato Grosso 

do Sul, Brasil) observaram a ocorrência de desnutrição de 18,2% para o índice 

peso/idade e de 34,1% para o índice altura/idade; quando separadas por sexo 

e faixa etária a proporção de crianças desnutridas não apresentou diferença 

estatisticamente significante para ambos os índices. Anteriormente, Ribas e 

colaboradores (2001), ao avaliarem crianças indígenas Teréna (Mato Grosso 

do Sul, Brasil), encontram que 8% delas apresentavam déficit para P/I, 16% 

para E/I e 1% para P/E. A distribuição de frequência de obesidade foi de 5% e 

a razão entre a prevalência de desnutrição e a obesidade infantil foi acima de 

três desnutridos para um obeso. Esses resultados, juntamente com os demais 

encontrados na literatura (Kuhl et al 2009; Mondini et al, 2009; Leite, 2007; 

Mondini et al, 2007; Leite, 2006), indicam que desnutrição crônica (déficit E/I) 

entre as crianças indígenas brasileiras ainda representa um importante 

problema de saúde para esses povos. 
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De forma semelhante aos achados do presente estudo, Capeli e 

Koifman (2001) em avaliação do estado nutricional da comunidade indígena 

Parkatêjê (Bom Jesus do Tocantins, Pará, Brasil), encontraram uma 

prevalência de sobrepeso de 50,0% em mulheres e 23,7% em homens, e a de 

obesidade de 12,5% e 1,7%, respectivamente. Estes percentuais indicam que 

mais da metade da população feminina (62,5%) mostrou excesso de massa 

corporal total. As maiores médias e medianas do IMC, em mulheres, foram 

observadas na faixa etária de 50-59 anos. Resultados semelhantes foram 

também encontrados por outros investigadores. (Salvo et al, 2009; Gimeno et 

al, 2007; Leite et al, 2006; Cardoso et al, 2001) 

Sabe-se que as atividades que garantem a subsistência das famílias 

indígenas (pesca, caça, cultivo das roças, entre outras) correspondem, 

particularmente para os homens, àquilo que poderia ser considerado como 

“atividade física intensa” (Santos et al, 2012). Assim, pode-se supor que a 

elevada prevalência de excesso de peso observada neste e em outros estudos 

seja decorrente de aumento da massa muscular e não necessariamente da 

gordura corporal. Por outro lado, entre as mulheres, a elevada paridade 

(Pagliaro, 2010; Pagliaro et al, 2009; Pagliaro et al, 2007; Baruzzi, 2005; 

Cardoso et al, 2009) pode explicar, pelo menos em parte, as elevadas 

prevalências de obesidade central encontradas neste e em outros estudos 

(Salvo et al, 2009; Gimeno et al, 2007) 

O diabetes e a hipertensão são condições clínicas que podem ser 

assintomáticas, cuja totalidade dos casos pode estar subestimada em uma 

população (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2010; Sociedade Brasileira de 

Diabetes, 2009). Neste estudo 4% da população foi diagnosticada com 

diabetes mellitus, 10,3% com hipertensão arterial e 84,4% com dislipidemia. 

Enquanto que na população brasileira estima-se que cerca de 10% dos 

indivíduos tenha diabetes (Sociedade Brasileira de Diabetes, 2009), os dados 

representativos do país como um todo sobre a prevalência de hipertensão e 

dislipidemia são escassos. (Gimeno et al, 2009)  De qualquer forma, entre os 

indígenas que vivem no Brasil, tais condições eram raras ou inexistentes há 

décadas atrás (Salvo et al, 2009; Gimeno et al, 2007), indicando que os 

resultados encontrados neste estudo e em outros (Oliveira et al, 2011; Cardoso 
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et al, 2001) apontam para a existência de “novos” problemas de saúde entre 

esses povos. 

Oliveira et al (2011), em um estudo com indígenas da aldeia Jaguapiru, 

Brasil, encontraram uma prevalência de DM de 0,81% na faixa de 18 a 29 anos 

e de 12,8% na faixa de 60 a 69 anos. Além disso, nesses indivíduos, os valores 

do perímetro abdominal superior a 80 cm nas mulheres (P < 0,02) e 90 cm nos 

homens (P < 0,05), além da presença de hipertensão arterial (P < 0,05) foram 

significativamente mais frequentes do que nas demais faixas etárias. Somente 

uma mulher diabética tinha perímetro abdominal com medida inferior a 80 cm. 

Segundo a VI Diretriz Brasileira de Hipertensão os inquéritos 

populacionais feitos nas cidades brasileiras nos últimos 20 anos apontaram 

uma prevalência de HAS acima de 30%; sendo de 35,8% nos homens e  de 

30% nas mulheres. (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2010) 

Cardoso e colaboradores (2001), em um estudo com indígenas Guaraní-

Mbyá do Estado do Rio de Janeiro, encontraram prevalência de hipertensão 

arterial de 2,6% no sexo masculino e de 7,4% no sexo feminino. Em relação às 

faixas etárias, as prevalências foram maiores na faixa etária de 50 anos e mais 

(JNC: 9,8%; OMS: 7,3%), seguida pela faixa etária de 15 a 29 anos (JNC: 

4,1%). 

Em concordância com os resultados encontrados no presente estudo, os 

indígenas do sexo masculino da tribo Aruák, quando comparados aos do sexo 

feminino, apresentaram valores médios menores de HDL colesterol, 

triglicérides, e de VLDL. Mulheres mais jovens (< 40 anos), quando 

comparadas aos homens, foram classificadas com menor frequência de 

dislipidemia (52,8% vs. 90,2%), sendo os níveis séricos diminuídos de HDL 

responsáveis, em ambos os sexos, por 82,2% dos casos de dislipidemia. 

(Gimeno et al, 2007) 

Salvo e colaboradores (2009), ao avaliarem os Khisêdjê no ano de 1999, 

relataram que as mulheres, quando comparadas aos homens, apresentaram 

valores médios estatisticamente menores das variáveis antropométricas (índice 

de massa corporal e perímetro de cintura), de pressão arterial, triglicérides e 

VLDL; encontraram uma prevalência de 46,5% de excesso de peso, 12,8% de 
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obesidade, 38,4% de obesidade central, 26,7% de alterações pressóricas, 4% 

de glicemia de jejum alterada e 63,9% de dislipidemia. 

No presente estudo, a condição econômica não se associou 

significativamente com a situação nutricional do adulto ou da criança. Uma 

possível explicação é que avaliou-se apenas três fatores como indicativo da 

condição socioeconômica: renda per capita fixa mensal, quantidade de tipos de 

bens e homens com mais de uma esposa.  

Yuyama e colaboradores (2008) ao avaliarem comunidades indígenas 

do Amazonas (Brasil) observaram que, nesta população, a economia interna da 

aldeia e o suprimento de suas necessidades fundamentais eram baseados em 

relações familiares que permitiam trocas, diferindo, portanto, das populações 

urbanas e rurais, nas quais a dificuldade de acesso aos alimentos é 

consequência da falta de recursos financeiros. Estas trocas eram internas, ou 

seja, entre parentes e amigos, e também externas, no mercado das cidades 

mais próximas. Além disso, para esta população, a possibilidade de ter 

alimentos para dividir com a comunidade, e não somente suprir as 

necessidades de sua família, também significa ter boa condição 

socioeconômica. 

Cabe ressaltar que a forma de avaliação da situação socioeconômica 

feita neste estudo seguiu parâmetros de avaliação da população geral e que 

outras variáveis, mais específicas para população indígena, como renda obtida 

por meio das produções (artesanatos), quantidade de bens e como estes foram 

adquiridos (compra ou troca), quantidade de roças ou terras de cada família, 

entre outras, não foram avaliadas. 

Finalmente, é importante destacar que, se por um lado a expressiva 

participação da população Khisêdjê é um ponto forte deste estudo (contou-se 

com a participação de 95% dos adultos (≥ 20 anos) e de 85,9% daqueles 

menores de cinco anos), diversas limitações são dignas de nota, entre elas, 

cita-se: a) a natureza transversal da investigação (não permite estabelecer 

relações de causa e efeito), b) os critérios utilizados para a identificação de 

sujeitos com excesso de peso ou obesidade central foram àqueles propostos 

para populações não indígenas e podem não ser apropriados para esses 

indivíduos e, c) dado às características peculiares das populações indígenas 
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que vivem em aldeias, as variáveis utilizadas neste estudo como “proxy” da 

condição socioeconômica podem não ser adequadas para esses indivíduos. 
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7 CONCLUSÕES 

Neste estudo, foi possível constatar que doenças crônicas (dislipidemia, 

diabetes e hipertensão), excesso de peso corporal nos adultos maiores de 20 

anos e déficit de estatura em crianças menores de 5 anos, estão presente em 

quase todas as famílias dos indígenas Khisêdjê, porém, este fato não se 

associou ao nível socioeconômico. 

Novos estudos são necessários no sentido de se identificar possíveis 

variáveis que possam, de fato, discriminar a condição socioeconômica dos 

indígenas que vivem em aldeias. 
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8 ANEXOS 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

Universidade Federal de São Paulo 

Departamento de Medicina Preventiva 

 

Projeto Khisêdjê 

 

Gestante (        )                Jejum (       )           Coleta de sangue COMPLETA (       ) 

Glicemia de jejum (        )                 Glutol (        )                  Glicemia de 2 h (         ) 

Hemoglobina (          )                  Calorimetria (         )              Impedância (       ) 

Antropometria (       )            Exame físico COMPLETO (       )           Figuras (        ) 

Pedômetro (       )              Banco de Wells (       )              Teste de uma milha (       ) 

Dados gerais – FICHA INDIVIDUAL 

Número da casa  ______________ 

1. Número do registro: __________________________ 

2. Nome:_______________________________________________________________ 

 

 

 

Aldeia 

 

(0) NGOJWERE       (1) ROPTOTXI 

(2) NGOSOKO  (3) HURAHOSSINKÔ 

(4)  QUERÊNCIA           (5) CAIÇARA 

(6) CANARANA                 (7) OUTRO 

 

 

 

 

 

Etnia 

 

(0) SUIA                (1)  KAMAIURÁ 

(2) TRUMAI                (3) CAIABI 

(4) MEINAK          (5) BEIÇO DE PAU 

(6) K. ACORE (PANARÁ) 

(7) TAPAYUNA          (8) JURUNA 

(9) WAURA                 (10 ) OUTRO 

 

 

 

 

Data 

 

________ / ________ / ____________ // 
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Sexo 

(0) Feminino 

(1) Masculino  

 

Data de nascimento 

 

________ / ________ / ____________ // 

Exames bioquímicos 

Glicose de jejum (GJ)  

___________________________ mg/dL 

 

 

Horário da coleta (GJ)  

________________________________h : 

Glutol (0) Não  

(1) Sim  

Hemoglobina  

___________________________ mg/dL , 

Glicose de 2 horas  

___________________________ mg/dL  

Antropometria 

Peso corporal  

______________, ______ kg 

 

___________, _________ kg 

, 

, 

Altura (comprimento)   

_________, ___________ cm 

 

_________, ___________ cm 

, 

, 

Perímetro da cintura:  

__________, __________cm 

 

__________, _________ cm 

, 

, 

Perímetro do quadril  

__________, _________ cm 

 

, 



 

 

__________, _________ cm 

, 

Perímetro do braço  

__________, _________ cm 

 

_________, _________ cm 

, 

, 

Pressão arterial 

Pressão sistólica 

 

 

_____________________ mmHg  

Pressão diastólica 

 

 

_____________________ mmHg  

Pressão sistólica 

 

 

_____________________ mmHg  

Pressão diastólica 

 

 

___________________ mmHg  

Pressão sistólica 

 

 

____________________ mmHg  

Pressão diastólica 

 

 

___________________ mmHg  

Exame físico 

Gestante 

 

 

(0) Não 

 

(1) Sim 

 

Se sim, há quanto tempo?  

___________________________ 

semanas ou data  última menstruação 

 

 

Achados do exame físico  

 

 

 



 

 

Calorimetria indireta (para não grávidas) 

Volume de oxigênio inspirado  

______________________________  

Volume de oxigênio expirado  

______________________________  

Consumo de oxigênio 

(VO
2
) 

 

______________________________  

Taxa metabólica de repouso 

(RMR ou REE) 

 

______________________________ , 

Fração expirada de oxigênio 

(Oxygen) 

 

_____________________ % , 

Frequencia respiratória 

(Resp. Rate) 

 

_____________________  bpm , 

Duração do teste 

(Time) 

 

________ m   ________ s : 

Impedância bioelétrica (para não grávidas) 

Reactância:  

______________________________ , 

Resistência:  

_______________________________ , 

Ângulo de fase  

_______________________________ , 

% Massa Magra  

_______________________________ , 

% Massa Gorda  

_______________________________ , 

% Agua corporal total (Massa 

magra) 

 

_______________________________ , 

% Agua corporal total (Peso 

corporal total) 

 

_______________________________ , 

 



 

 

 

Atividade Física (para não grávidas) 

Tempo do teste de uma milha  

_______________ minutos : 

Frequência cardíaca (teste 1 milha)  

________________ bpm  

Teste de flexibilidade 

 

 

__________________ cm 

 

__________________ cm 

, 

, 

Data inicial pedômetro  

________ / ________ / ____________ // 

Horário pedômetro dia 1  

________ h   ________ m : 

Número passos pedômetro - dia 1  

____________________  

Horário pedômetro dia 2  

________ h   ________ m : 

Número passos pedômetro - dia 2  

____________________  

Horário pedômetro dia 3  

________ h   ________ m : 

Número passos pedômetro - dia 3  

____________________  

Km pedômetro (Total)  

____________________  

Exames bioquímicos 

Colesterol total  

_____________________ mg/dL  

Triglicérides  

_____________________ mg/dL  



 

 

HDL  

_____________________ mg/dL  

LDL  

_____________________ mg/dL  

Ácido úrico  

_____________________ mg/dL , 

Creatinina  

_____________________ mg/dL , 

PCR  

______________________ mg/dL , 

Leptina  

___________________________  

Adiponectina  

___________________________  

Imagem corporal 

Como se vê?  

Figura 

(1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9) 

 

Como gostaria de 

estar (saúde)? 

 

Figura 

(1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2 

 

 

 

 

 

Universidade Federal de São Paulo 

Departamento de Medicina Preventiva 

Projeto Khisêdjê 

2010-2011 

Preencher com letra de forma 

FICHA DO DOMICÍLIO 

1. Nome (s) do (s) informante (s): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________ 

2.  

2. Aldeia (0) NGOJWERE       (1) ROPTOTXI 

(2) NGOSOKO        (3) 

HURAHOSSINKÔ 

 

3. Etnia  

_______________________________  

4. Data  

________ / ________ / ____________ // 

5. Sexo (0) Feminino 

(1) Masculino  

Condição sócio-econômica 

6. Número da casa  

__________________________  

7. Chefe da casa  

__________________________ __________ 

8. No. moradores  

__________________________  

45 



 

 

9. Número de pessoas com atividade 

remunerada (ou aposentadoria) 

 

__________________________  

10. Tipo de atividade remunerada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Renda total (atividade remunerada)  

R$ ______________,________  

, 

12. Carro (0) Não 

(1) Sim  

13. Motocicleta (0) Não 

(1) Sim  

14. Bicicleta (0) Não 

(1) Sim  

15. Trator (0) Não 

(1) Sim  

16. Moto serra (0) Não 

(1) Sim  

17. Motor de barco (0) Não 

(1) Sim  

18. Televisão (0) Não 

(1) Sim  

19. Aparelho de som (0) Não 

(1) Sim  

20. Computador (0) Não 

(1) Sim  



 

 

21. Máquina fotográfica (0) Não 

(1) Sim  

22. Fogão a gás (0) Não 

(1) Sim  

23. Telefone celular (0) Não 

(1) Sim  

21. DVD (0) Não 

(1) Sim  

22. Filmadora (0) Não 

(1) Sim  

23. Antena parabólica (0) Não 

(1) Sim  

24. Energia solar (0) Não 

(1) Sim  

25. Rádio (0) Não 

(1) Sim  

26. Geladeira (0) Não 

(1) Sim  

27. Gerador (0) Não 

(1) Sim  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3 

 

Termo de Consentimento livre e Esclarecido 

 

Projeto: Perfil Nutricional e Metabólico dos Índios Kisêdje 

 

Essas informações são fornecidas de forma a contar com a participação 

voluntária de índios da etnia Ksêdje residentes na Terra Indígena Wawi, a 

noroeste do Parque Indígena do Xingu no estudo ”Perfil Nutricional e 

Metabólico dos Índios Kisêdjê”. Tal estudo objetiva descrever o perfil nutricional 

e metabólico de índios Kisêdjê das aldeias Ngojwêrê, Roptotxi, Ngosôkô e 

Hurahosinkrô, e verificar a existência de relações entre o estado nutricional, a 

taxa de metabolismo de repouso, o grau de atividade física, parâmetros 

bioquímicos indicativos da presença de síndrome metabólica, hipertensão 

arterial sistêmica e diabetes mellitus e as condições sócio-econômicas desses 

sujeitos. 

Para este estudo serão realizados exames físicos (clínico e 

antropométrico) e coleta de material biológico nas aldeias em julho de 2010 e 

março de 2011. Todos os Kisêdje com idade igual ou maior que 20 anos serão 

chamados e identificados pelas fichas médicas em uso no trabalho de campo 

pela equipe de saúde da Unifesp. Serão realizadas entrevistas individuais com 

os chefes das famílias extensas e com as mulheres responsáveis pelo preparo 

dos alimentos e será feita observação direta para obtenção de dados 

relacionados a condições econômicas, consumo de alimentos e grau de 

atividade física. 

Exame físico – A pessoa que estiver participando será pesada numa 

balança eletrônica portátil e sua altura será medida com um estadiômetro 

também portátil. Será realizada a avaliação da pele, ouvido, boca, nariz, 

abdome (barriga), ausculta dos pulmões e coração e medida da pressão 

arterial. Também serão realizadas a medida do perímetro dos braços, abdome 

e quadril. A medida da pressão arterial será realizada com aparelho 

automático. A pressão será medida duas vezes e o participante deverá estar 

em repouso há pelo menos 10 (dez) minutos. 
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Coleta de material biológico – Serão coletados 20 ml de sangue para a 

realização dos seguintes exames: hemograma, glicemia (quantidade de açúcar 

no sangue), lipidograma (tipo e quantidade de gorduras no sangue) e PSA 

(apenas nos homens, marcador para câncer de próstata). A coleta de sangue 

será realizada em uma veia periférica do antebraço e o participante deverá 

estar em jejum (sem alimentar) por 12 (doze) horas. Amostras de urina serão 

também coletadas. 

Teste de tolerância a glicose – Todos os participantes realizarão o 

exame de glicemia capilar que indicará a dosagem de glicose no sangue 

(açúcar). Após o exame de glicemia em jejum, alguns participantes precisarão 

ingerir uma substância bastante doce e depois de duas horas, será realizada 

nova coleta. 

Avaliação da composição corporal – Por meio da utilização de um 

aparelho chamado impedância bioelétrica. O teste consiste na colocação de 

eletrodos (procedimento indolor) que permitirão obter a medida da quantidade 

de água, gordura e músculo no corpo de cada participante. Para esta 

avaliação, o participante deverá estar em repouso (sem fazer atividade 

nenhuma) pelo menos por dez minutos. Juntamente com esse exame será feito 

também o eletrocardiograma. 

Medida da taxa metabólica – Será realizada por meio de um aparelho 

chamado calorímetro. O participante irá soprar em um tubo que irá medir a 

quantidade de ar que entra e sai dos pulmões. 

Tanto para a avaliação da composição corporal quanto para a medida da 

taxa metabólica, os participantes deverão estar em jejum de 4 (quatro) horas e 

não podem consumir bebidas alcoólicas (inclusive o caxiri) ou café e não 

realizar atividade física intensa (trabalhar muito) durante 24 (vinte e quatro) 

horas antes da avaliação. As gestantes não realizarão estas avaliações. 

Avaliação da atividade física - A medida da atividade física (trabalho 

realizado pelo corpo) será feita como uso de um aparelho chamado pedômetro. 

Esse aparelho, que deve ser preso a cintura, mede o número de passos dados 

durante o dia e reflete a quantidade de atividade física diária. Esse aparelho 

deverá ser utilizado por três dias. Além disso, será solicitado que o indivíduo 

faça um percurso de cerca de 1600 m na maior velocidade possível. Ao final 



 

 

desse percurso, será medida a freqüência cardíaca (número de batimentos do 

coração em um minuto). 

Visitas domiciliares – Serão realizadas visitas domiciliares em todas as 

casas. Durante estas visitas, os pesquisadores irão conversar com os chefes 

das famílias e com as mulheres que preparam os alimentos sobre o tipo de 

alimentos que os moradores consomem, como eles são preparados, como eles 

são consumidos. Também será conversado sobre suas roças (tamanho, tipo de 

alimento produzido, técnicas de cultivo) e sobre as atividades que os 

participantes realizam no dia a dia quando estão trabalhando ou não. Os 

pesquisadores também perguntarão sobre o número de pessoas com atividade 

remunerada no domicilio e tipo de bens que a família tem (carro, bicicleta, 

moto, televisão, rádio, motor para barco, etc). 

Os procedimentos que serão realizados podem dar algum problema aos 

participantes como: dor e hematoma em local de punção, dor no dedo indicador 

para glicemia capilar e dor a compressão do manguito no momento da aferição 

da pressão arterial. Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos 

procedimentos propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o 

participante tem direito a tratamento médico na Instituição, bem como às 

indenizações legalmente estabelecidas. Será garantido a atenção pelos 

profissionais de saúde no momento imediato e até a resolução completa de 

quaisquer problemas anteriormente citados Também é possível que a 

realização de alguns procedimentos que, por serem realizados em ambiente 

coletivo, levam a exposição dos participantes perante aos demais membros da 

comunidade possam causar algum constrangimento. Com o objetivo de 

minimizar a ocorrência destas situações a equipe de pesquisadores adotará 

uma postura que garanta os princípios da confidencialidade e privacidade. 

Caso essas situações ocorram a equipe adotará a postura que vise minimizar o 

desconforto do participante. 

Como benefício direto para o participante destacamos a possibilidade de 

detecção de algum agravo à saúde no momento da realização dos 

procedimentos e a garantia de atenção a este agravo por meio da instituição 

pesquisadora. Não há despesas pessoais ou compensações financeiras para 

os participantes em qualquer etapa do estudo. 



 

 

O participante tem o direito de retirar o consentimento (desistir de 

participar) em qualquer momento do estudo, sem sofrer qualquer prejuízo por 

causa da sua decisão e sem comprometer a continuidade de seu tratamento na 

instituição. 

Todas as informações e materiais serão utilizados somente para este 

estudo. As informações de cada participante serão analisadas em conjunto 

com as dos outros participantes sem a identificação de nenhum deles. 

Em qualquer etapa do estudo, o participante poderá ter acesso aos 

profissionais responsáveis pelo estudo para esclarecimento de qualquer 

dúvida. Os principais investigadores são a nutricionista Suely Godoy Agostinho 

Gimeno e o médico Douglas Rodrigues. Ambos podem ser encontrados no 

Departamento de Medicina Preventiva- Unidade de Saúde e Meio Ambiente - 

USMA - localizado na rua Borges Lagoa 1341, segundo andar, Vila Clementino, 

São Paulo – SP. Fone/Faz: (0++11) 50844397. Caso o participante tenha ainda 

alguma dúvida sobre a ética deste estudo, poderá entrar em contato como 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIFESP, localizado na rua Botucatu, 

572, primeiro andar, cj 14, São Paulo/SP ou pelo telefone (O++11)55711062, 

ou fax (0++11)55397162 ou ainda por correio eletrônico no endereço 

cepunifesp@unifesp.br. 

Nós, lideranças da comunidade Ksêdje da região central do Parque 

Indígena do Xingu, fomos suficientemente esclarecidos a respeito das 

informações contidas acima. Tais informações foram repassadas a nós e a 

toda a comunidade Ksêdje por uma profissional integrante da equipe de 

pesquisadores durante visita a nossa comunidade. Para isso foi realizada 

leitura, esclarecimento e discussão do documento acompanhada da tradução 

imediata realizada por integrantes da nossa comunidade devidamente 

capacitados. Ficou claro para nós lideranças e também para os outros 

membros da comunidade os objetivos do estudo, os procedimentos que serão 

realizados, os riscos e desconfortos que podem ocorrer, o compromisso dos 

pesquisadores com a confidencialidade e também dos benefícios do estudo. 

Também ficou claro para nós que a participação no estudo não acarretará em 

nenhuma despesa para qualquer participante e que todos terão garantia de 

acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Está claro também que o 



 

 

nosso consentimento, como lideranças desta comunidade, não impede a 

decisão individual de qualquer integrante da comunidade de se recusar a 

participar do estudo em qualquer momento. 

Aldeia Ngojwêrê, maio de 2010. 
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Abstract  

The Brazilian indigenous population also undergoes profound ecological 

changes, social and economic, that can bring direct consequences on 

nutritional standards. Objective: This cross-sectional study aimed to verify the 

coexistence of chronic diseases in adults, and nutritional deficits in children 

under 5 years (extended family), as well as its relations with the socio economic 

condition of the indigenous people who live in the Park Khisêdjê indigenous 

Xingu (Central Brazil). Methods: We performed physical examinations (weight, 

height, waist circumference and blood pressure) and biochemical (glucose, total 

cholesterol and fractions and triglycerides) in 179 adults (20-80 years old); data 

on weight and height in 61 children under five years were evaluated from 

individual records already exist and socioeconomic status was assessed using 

a standard questionnaire, applied to each household with the aid of an 

interpreter. In the description of the data we used measures of central tendency 

and dispersion (quantitative variables) and percentages (qualitative variables). 

The existence of a relationship between the presence of the outcomes of 

interest (nutritional status or chronic) by sex or socioeconomic status was 

assessed by the Pearson correlation coefficient. Results: Observed among 

adults, prevalence of 42.4% of overweight and 98% of chronic diseases 

(diabetes, hypertension or dyslipidemia), especially dyslipidemia (84%). Among 

children the prevalence of stunting was 36% (H/A <-2 z-score). However, these 

conditions were not associated with socioeconomic status of each family 

Conclusion: Further studies are needed in order to identify possible variables 

that may, in fact, discriminate socioeconomic status of indigenous people living 

in villages. 

Keywords: indigenous, nutritional status, malnutrition, overweight, obesity, 

chronic diseases. 

 

 


