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Carlos Coimbra Jr.

Desnutrição crônica é 'epidemia
silenciosa' entre crianças indígenas
A morte de crianças indígenas por desnutrição,
no Mato Grosso do Sul, ocupou as manchetes de
vários jornais do país durante o mês de março. Como
já se tornou comum na relação entre governo e imprensa, à divulgação das notícias seguiram-se justificativas pouco convincentes e declarações desastradas. Por outro lado, uma vez 'aberta a torneira '
das notícias e , na falta de informações seguras e
confiáveis sobre o tema - de dimensões complexas,
como veremos -,
"A falta de informação uma enxurrada de
constitui sério problema na hipóteses, atenuantes e agravantes são
saúde indigena em geral, diariamente publie não apenas em seu cadas nos mais vaveículos de
aspecto nutricional" riados
comunicação. Para
tentar compreender o assunto, contextualizando e
aprofundando a questão da nutrição entre as populações indígenas, ouvimos o coordenador do GT em
Saúde Indígena da Abrasco, Carlos Coimbra Jr. ,
doutor em Antropologia Médica e pesquisador titular da Escola .Nacional de Saúde Pública
(Ensp/Fiocruz). Complementando a
entrevista , a professora Silvia
Angela Gugelmin , do Instituto
de Nutrição da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro
(Uerj), assina texto na página
14, comentando as atuais políticas de Segurança Alimentar
para as populações indígenas
no Brasil.
Abrasco - Os jornais têm
mostrado, nos últimos meses, que
há desnutrição entre crianças indígenas, e que ainda se morre por desnutrição no Brasil.
Carlos Coimbra Jr. - Sim, os jornais têm mostrado uma triste mas presente realidade. Infelizmente , ainda se morre de desnutrição no Brasil e tudo
nos leva a crer que uma fração importante desses
óbitos ocorre entre crianças indígenas. Não é possível falar em números , porque o que se tem é um
conjunto de estudos de caso realizados entre etnias
específicas e em momentos diferentes. A falta de
informação constitui sério problema na saúde indígena em geral, e não apenas em seu aspecto
nutricional.
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Abrasco - Qual é a situação nutricional da criança indígena, hoje?
Coimbra Jr. - Não é possível caracterizarmos
com precisão o perfil nutricional da criança indígena no Brasil, porque nunca houve um inquérito
nutricional e alimentar in dígena de abrangência
nacional. O pouco que sabemos a respeito baseiase em estudos pontua is realizados por diferentes
grupos de pesquisadores, principalmente a partir da
década de 1990. Em termos gerais, o panorama é
bastante adverso. Por exemplo, as prevalências de
inadequação estatura/idade (isto é, crianças que não
crescem de acordo com o esperado para sua idade)
são muito elevadas, não raro superando 30-40%
da população infantil. Esse quadro sugere que a
desnutrição crônica é endêmica nessas populações,
o que se torna ainda mais grave se considerarmos a
associação entre desnutrição e doenças infecciosas
e parasitárias de alta endemicidade na população
indígena, como a malária, a diarréia e parasitas
intestinais, dentre outras.
Abrasco - A situação nutricional é bem
diferente nas diferentes
etnias e regiões? Quais
são as populações
mais afetadas?
Coimbra Jr. - Estudos recentes realizados entre os
povos Suruí, Wari. Xavante e
Baré , que se basearam na caracterizaçã o a nrropométrica d o es a do nutricional. re~.elam um quadro bastan e adverso. É
importan e observar que o pouco que se sabe a respeito do perfil nutricional indígena está concentrado em grupos amazônicos.
Pouquíssimos estudos foram realizados entre povos
indígenas das regiões nordeste e sul/sudeste. Seria
fundam ental a realização de uma pesquisa de
representatividade nacional de modo a se ter um
quadro o mais abrangente possível. Infelizmente ,
ainda que exista um Sistema de Informação da
Aten ção à Saúde Indígena (Siasi) , gerido pela
Funasa, este não vem gerando dados confiáveis sobre a situação nutricional.

Abrasco - Ouve-se falar, em relação às populações indígenas, de uma transição entre culturas alimentares. De que maneira isso acontece? Há , realmente, mudanças significativas dessas popu lações
em relação à própria nutrição?

"Uma criança que padece
de mais de um episódio
de malária e de diarréia ao ano
dificilmente conseguirá
se manter bem nutrida"
Coimbra Jr. - Sim, e as razões são muitas. As
mudanças verificadas na ecologia alimentar dos grupos indígenas após o contato com nossas culturas
evidenciam-se na tendência a substituir rapidamente uma dieta diversificada, baseada na caca, na pesca, na coleta de frutos ou raízes silvestres e na agricultura (milho, mandioca, batata-doce) , por uma
dieta monótona e altamente calórica (massas, biscoitos, óleo, doces em geral, refrigerantes, etc). Além
de a alimentação tornar-se deficiente , há um sinergismo entre alimentação, doenças infecciosas e estado nutricional. Uma criança que padece de mais
de um episódio de malária e de diarréia ao ano
dificilmente conseguirá se manter bem nutrida.
Abrasco - É verdade que recentemente tem -se
notado uma importante polarização entre um quadro de desnutrição de crianças e um outro, de obesidade entre adolescentes e adultos?
Coimbra Jr. - Um número crescente de estudos tem apontado para o surgimento da obesidade
como um problema de saúde pública na população
indígena . Há grupos nos quais as prevalências tano de desnutrição em crianças como sobrepeso e
obesidade em adultos são bastante superiores às
médias nacionais. Essa situação tem determinantes
bas ante complexos, mas é certamente resultante
de uma combinação entre a redução da atividade
física sedentarismo) e consumo de alimentos de alto
valor energético.

Abrasco - Qual é a principal razão dessa polarização?
Coimbra Jr. - Como eu disse anteriormente ,
verifica-se uma tendência à rápida substituição das
dietas tradicionais por outra baseada em alimentos
industrializados, ricos em carboidratos e em gorduras . Consomem-se, nas aldeias, muitos doces, massas,
bolachas e frituras em geral. O resultado é paradoxal, pois, na infância, o que vemos é a desnutrição
crônica e , já a partir da adolescência, os estudos
têm demonstrado a emergência de sobrepeso e
obesidade. Como sabemos, a obesidade está associada a várias doenças , como o diabetes mellitus e
a hipertensão, que já são endêmicas entre vários
grupos indígenas no país .
Abrasco - Recentemente, os jornais 'relativizaram ' o quadro de desnutrição de crianças indígenas em Mato Grosso do Su l, dizendo que algumas
das mortes anteriormente anunciadas se deram em
razão de leishmaniose. Qual é a relação entre a desnutrição e tais doenças?
Coimbra Jr. - A leishmaniose visceral pode estar relacionada à desnutrição aguda, já que a própria doença induz a tal quadro. Não tenho maiores
informações sobre o que está acontecendo lá, a não
ser o que vem sendo. divulgado pela imprensa. No
entanto, insisto na importância da desnutrição crônica . Essa sim é a grande endemia silenciosa que ,
segundo os estudos que têm sido "Na infância, vemos
realizados, apare- desnutrição crônica e,
ce com elevadíssima freqüência na adolescência, emergência
nas crianças indí- de sobrepeso e obesidade"
genas de diferentes etnias. A desnutrição crônica está associada à
baixa imunidade , o que torna essas crianças mais
suscetíveis a desenvolverem quadros graves de malária, diarréia, pneumonia e tuberculose , dentre outras doenças infecciosas endêmicas na população
indígena . Já que envolve uma multiplicidade de
fatores socioeconômicos e ambientais , a reversão do quadro de desnutrição crônica verificado nas
crianças indígenas é um dos principais desafios a
serem enfrentados pelo sistema de atenção à saúde
indígena no país.~
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