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RESUMO 

 

Objetivo: Avaliar o perfil nutricional e a prevalência de alterações metabólicas na 

população adulta Xavante das reservas indígenas de São Marcos e 

Sangradouro/Volta Grande – MT. Métodos: Realizou-se estudo transversal, com 965 

Xavante adultos das reservas indígenas de São Marcos e Sangradouro – MT, no 

período de 2008 a 2012. Foram consideradas variáveis demográficas, 

antropométricas, clínicas e bioquímicas. Utilizou-se a estatística descritiva, por meio 

de cálculo de proporções, médias e desvios-padrão das variáveis. Na estatística 

analítica, foram utilizados o teste de Kolmogorov-Smirnov, o teste t de Student, 

análise de variância (Anova), teste Qui quadrado (χ2), coeficiente de correlação de 

Pearson e análises de Curva ROC (Receiver Operating Characteristic). Resultados: 

Verificou-se que 85,9% das mulheres e 84,7% dos homens apresentaram excesso de 

peso. A síndrome metabólica foi diagnosticada em 66,1% dos Xavante, segundo 

critérios da IDF e AHA/NHLBI. Foram verificadas elevadas prevalências de risco 

cardiovascular, segundo os indicadores HDL-colesterol (HDL-c), triglicerídeos (TG), 

razão TG/HDL-c, PCR, IMC, circunferência abdominal, cintura hipertrigliceridêmica e 

glicemia, em ambos os sexos. De um modo geral, os Xavante com idade entre 40 e 

59 anos e do sexo feminino apresentaram prevalências mais elevadas de excesso de 

peso, síndrome metabólica e risco cardiovascular. Os melhores pontos de corte da 

circunferência da cintura para diagnosticar obesidade central e identificar a síndrome 

metabólica foram 97cm (sensibilidade 64,7% e especificidade 63,4%) para as 

mulheres e 94cm (sensibilidade 93,3% e especificidade 72,3%) para os homens. Em 

relação à capacidade preditiva de indicadores antropométricos, a relação cintura/coxa 

mostrou-se o melhor indicador para identificar DM e risco cardiovascular, enquanto a 

relação cintura/estatura apresentou a melhor capacidade preditiva da SM. 

Conclusões: Os achados deste estudo evidenciam um perfil nutricional e de saúde 

preocupante entre os adultos Xavante e apontam para a necessidade de estratégias 

de prevenção e controle do excesso de peso, síndrome metabólica e risco 

cardiovascular. Os resultados mostram ainda a importância de critérios diagnósticos 

específicos para essa população, dadas as particularidades étnicas, culturais, 

antropométricas e de estilo de vida dos Xavante. 

Palavras-chave: Estado nutricional. Antropometria. Sobrepeso. Síndrome metabólica. 

Fatores de risco. Doenças cardiovasculares. Diabetes mellitus. Nutrição. População 

indígena.  
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ABSTRACT 

 

Objective: To evaluate the nutritional profile and prevalence of metabolic disorders of 

the Xavante adult population from the São Marco and Sangradouro/Volta Grande 

Indian Reservations – MT, Brazil. Methods: A cross-sectional study was carried out 

with 965 Xavante Indians, from the São Marcos and Sangradouro/Volta Grande Indian 

Reservations, between 2008 and 2012. Demographic, anthropometric, clinical and 

biochemical variables were considered. We used descriptive statistics, by calculating 

proportions, means and standard deviations of the variables. In the analytical statistics, 

we used the Kolmogorov-Smirnov test, Student t test, analysis of variance (ANOVA), 

chi-square test (χ2), Pearson correlation coefficient and ROC curve (Receiver 

Operating Characteristic). Results: Overweight was observed in 85.9% of the women 

and in 84.7% of the men. Metabolic syndrome was diagnosed in 66.1% of the Xavante, 

according to the IDF and AHA/NHLBI criteria. High prevalence of cardiovascular risk 

was observed according to HDL-cholesterol (HDL-C), triglycerides (TG), TG/HDL-C, 

PCR, BMI, waist circumference, hypertriglyceridemic waist and glucose, in both sexes. 

In general, the Xavante aged between 40 and 59 years and females had higher 

prevalences of overweight, metabolic syndrome and cardiovascular risk. The best 

waist circumference cutoff points for the diagnosis of central obesity and metabolic 

syndrome were 97cm (sensitivity 64.7%, specificity 63.4%) for women and 94cm 

(sensitivity 93.3%, specificity 72.3%) for men. Considering the predictive ability of 

anthropometric indicators, waist/thigh ratio proved to be the best indicator to identify 

DM and cardiovascular risk, while the waist/height ratio presented the best prediction 

of MS. Conclusions: Results from this study are indicating a nutritional  and health 

profile among the adult Xavante Indians that causes concern and highlighted the 

necessity to adopt strategies towards prevention and control of weight excess, 

metabolic syndrome and cardiovascular risk in this population. The results also show 

the importance of specific diagnostic criteria for this population, considering the 

specific ethnic, cultural, anthropometric and life style specificities of the Xavante. 

Key words: Nutritional profile. Anthropometry. Overweight. Metabolic syndrome. Risk 

factors. Cardiovascular diseases. Diabetes mellitus. Nutrition. Indigenous population. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

Os povos indígenas do Brasil podem ser considerados desfavorecidos do ponto 

de vista econômico, habitacional, educacional e de saúde. Essa realidade, associada 

a características culturais e de relação com o ambiente e a sociedade, indicam a 

necessidade de políticas públicas específicas para essas populações. Para tanto, faz-

se necessário o levantamento de informações sobre esses povos, abordando 

aspectos demográficos, epidemiológicos, nutricionais, dentre outros1-9. 

Apesar dessa necessidade e do aumento do número de estudos das 

populações indígenas no Brasil, os conhecimentos sobre esses povos são ainda 

limitados quanto a sua representatividade étnica e nacional.  

A obtenção de informações sobre as populações indígenas é complexa e as 

estimativas variam de acordo com a fonte de dados, o tipo de abordagem e os 

interesses envolvidos. Dentre os fatores que explicam essa dificuldade de obtenção 

de dados, destacam-se: a) há diferenças socioculturais expressivas entre os 

diferentes povos indígenas; b) os elementos comumente utilizados na identificação 

das populações indígenas são de difícil identificação; c) muitos povos indígenas vivem 

em áreas rurais de difícil acesso; d) existem indígenas assentados em territórios não 

explorados e não contatados2,3. 

No Censo Demográfico 2010 houve um aprimoramento da investigação sobre a 

população indígena no país, uma vez que o pertencimento étnico foi investigado e 

foram introduzidos critérios de identificação internacionalmente reconhecidos, como a 

língua falada no domicílio e a localização geográfica. Além disso, foram coletadas 

informações tanto da população residente nas terras indígenas (indígenas declarados 

ou não) quanto indígenas declarados fora delas2. 

De acordo com os resultados do Censo 2010, 817,9 mil pessoas se declararam 

indígenas, representando 0,4% da população total do Brasil. Houve um crescimento 

expressivo do número de indivíduos que se autodeclararam como indígenas, 

considerando que foram 294 mil no Censo 1991 e 734 mil no Censo 2000. Foram 

identificadas 505 terras indígenas e 305 etnias. Dentre as 15 etnias com maior 

número de indígenas no Brasil, estão os Xavante2. 

Os registros históricos mais antigos sobre os Xavante datam da segunda 

metade do século XVIII, na província de Goiás3,5.  
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Os Xavante são um grupo indígena que habita o Planalto Central brasileiro, 

entre o rio das Mortes e os formadores do rio Xingu, situando-se no leste do Estado 

de Mato Grosso (Figura 1). Essa região caracteriza-se pela vegetação típica de 

cerrado, com árvores baixas e tortuosas, isoladas ou agrupadas, sobre um contínuo 

tapete de gramíneas. Há também as florestas-galeria, que acompanham os rios de 

pequeno porte e córregos3,10. 

Sua população encontra-se distribuída em diversas terras indígenas, mais 

especificamente nas reservas de Areões, Marechal Rondon, Parabubure, Pimentel 

Barbosa, São Marcos, Sangradouro/Volta Grande e Maraiwatsede (Figura 1)3,10. A 

população total é de 19.259 indivíduos, sendo 15.953 nas terras indígenas2. 

 

 

 
Fonte: Pereira, NOM., 200910 (Elaborado pela Diretoria de Geociências – Coordenação de Geografia – IBGE). 

 

Figura 1 - Localização das Terras Indígenas Xavante, Mato Grosso, Brasil. 

 

 

Os Xavante apresentam significativa diversidade demográfica interna. Dados 

de 1999 a 2004 demonstram que trata-se de uma população com estrutura etária 

jovem, com idade mediana inferior a 15 anos. Apresentam elevados níveis de 

natalidade (59,2 nascimentos por mil habitantes) e fecundidade (média de 7,7 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reserva_Ind%C3%ADgena_de_Are%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Reserva_Ind%C3%ADgena_Marechal_Rondon&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Reserva_Ind%C3%ADgena_Parabubure&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Reserva_Ind%C3%ADgena_Pimentel_Barbosa&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Reserva_Ind%C3%ADgena_Pimentel_Barbosa&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Reserva_Ind%C3%ADgena_S%C3%A3o_Marcos&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Reserva_Ind%C3%ADgena_Maraiwatsede&action=edit&redlink=1
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nascidos vivos por mulher), mas também de mortalidade (11,4 óbitos por mil 

habitantes), especialmente no primeiro ano de vida (96,7 óbitos de crianças menores 

de 1 ano por mil nascidos vivos). A população cresce a uma taxa média de 4,4% ao 

ano. Mesmo que estejam surgindo indícios de uma tendência de redução da 

fecundidade, natalidade e mortalidade, os valores médios continuam elevados e 

superiores às médias da população brasileira3,4. 

Constituídos por grupos politicamente autônomos, os Xavante formam um 

“povo”, no sentido que partilham uma língua, instituições e padrões culturais. 

Autodenominam-se A’uwê Uptabi, “povo verdadeiro” e pertencem à família linguística 

Jê, tronco linguístico Macro-Jê3.  

Sua população apresenta realidades por vezes bastante heterogêneas. Os 

Xavante encontravam-se, já à época da "pacificação", na década de 40, divididos em 

subgrupos. Desde então seguiram trajetórias históricas e socioculturais distintas, 

apresentando modos diferentes de interação entre si e de contato com a sociedade 

não-indígena. Esses aspectos determinaram suas atuais condições de vida e de 

saúde3,5.  

Os Xavante constituem uma das populações indígenas mais estudadas, com 

pesquisas em distintas áreas do conhecimento - saúde pública, antropologia, ecologia 

humana, epidemiologia e outras3,5. No entanto, esses estudos ainda são insuficientes 

e há poucos dados mais recentes, sendo fundamental investigar, dentre outros 

aspectos, o perfil nutricional e alterações metabólicas nessa população indígena.  

 

 

1.1  Meios de Subsistência e Alimentação da População Indígena Xavante 

 

Os meios de subsistência dos Xavante sofreram significativas transformações 

ao longo das últimas décadas3,5,11,12.  

A caça, a pesca, a coleta de frutos e raízes do cerrado e a agricultura tinham 

grande importância entre os Xavante. No entanto, essas atividades já não são 

praticadas com a mesma intensidade. Fatores como restrição territorial, esgotamento 

dos recursos naturais, alterações nos padrões de assentamento, instalação de novos 

regimes econômicos, entre outros, levaram a alterações nos meios de subsistência e, 

consequentemente, nos padrões alimentares3,5,13. 
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As expedições coletivas de caça e de coleta, que antes eram frequentes e 

duravam até meses, passaram a ser breves e cada vez menos frequentes e 

produtivas13. O desmatamento de extensas áreas para utilização como pastagens ou 

para o plantio de soja e algodão, bem como a progressiva escassez de animais nas 

áreas próximas às aldeias, são alguns dos motivos que explicam esse processo3,13.  

Em relação à agricultura, os Xavante cultivavam principalmente milho, feijão e 

abóbora. Posteriormente, iniciou-se o cultivo de banana, manga, arroz, batata doce, 

dentre outros, sendo o plantio geralmente próximo às moradias. Embora ainda 

existente, a produtividade foi comprometida pela menor disponibilidade de terras e 

implantação de um projeto de monocultura, e ainda pela existência de parte de suas 

populações vivendo em áreas urbanas e, portanto, não mais produzindo diretamente 

os alimentos consumidos3,5,11. 

No final dos anos 70, houve a introdução de um projeto de rizicultura 

mecanizada, como parte de esforços estatais para valorização da agricultura, bem 

como para tornar as terras indígenas economicamente autossuficientes. Embora esse 

projeto não tenha prosperado, o arroz tornou-se muito frequente na dieta Xavante, 

sendo às vezes o único alimento disponível3,5,12,14,15.  

Na década de 90, iniciou-se a distribuição de cestas básicas de alimentos, o 

que contribuiu para a diminuição das atividades de agricultura e aumento da 

dependência3. 

Posteriormente, os Xavante passaram a adquirir produtos industrializados como 

açúcar, sal de cozinha, óleo de soja, pães, balas, biscoitos e refrigerantes. Aspectos 

como o contato com a sociedade não índia, o trabalho remunerado e recursos 

financeiros advindos da aposentadoria dos idosos e de programas de transferência de 

renda foram facilitadores desse consumo3,13,16,17. 

Não foram realizados estudos detalhados sobre o consumo alimentar dos 

Xavante, mas há evidências de uma alimentação pouco diversificada, com predomínio 

dos carboidratos18,19, bem como elevado consumo de alimentos industrializados. 

Essas mudanças nos padrões de subsistência e, consequentemente, nos 

hábitos alimentares, apresentam impacto no estado nutricional e perfil epidemiológico 

da população Xavante. 

 

 

 



21 

 

 

1.2  Perfil Nutricional da População Indígena Xavante 

 

O perfil nutricional dos Xavante, assim como de outras populações indígenas, 

apresenta características bastante peculiares – elevadas prevalências de desnutrição 

infantil e aumento acelerado da prevalência de excesso de peso entre os 

adultos1,6,7,8,12,20,21. 

Em um estudo realizado em Sangradouro/Volta Grande, 31,7% das crianças 

menores de cinco anos apresentaram déficit estatural e 16,5% baixo peso para 

idade22. Essas prevalências são bastante superiores às da população brasileira em 

geral. Dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), um inquérito 

realizado em 1996, indicam que 10,5% das crianças brasileiras menores de cinco 

anos apresentaram baixa estatura para idade e 5,7% baixo peso para idade23. 

Precariedade das condições de saneamento, falta de acesso aos serviços de saúde e 

elevadas prevalências de doenças infecciosas e parasitárias são fatores que 

contribuem para explicar a ocorrência de desnutrição infantil entre os Xavante1,6,17. 

Por outro lado, na população adulta Xavante observa-se uma elevada 

prevalência de excesso de peso, o que pode ser atribuído a mudanças nos hábitos 

alimentares, conforme mencionado anteriormente, bem como à redução da frequência 

e intensidade da atividade física17. 

O aumento da prevalência do excesso de peso é preocupante, uma vez que o 

sobrepeso e a obesidade contribuem de forma importante para a carga de doenças 

crônicas e incapacidades. As consequências para a saúde associadas a estes fatores 

vão desde condições debilitantes que afetam a qualidade de vida, tais como 

dificuldades respiratórias, problemas músculo-esqueléticos, problemas de pele e 

infertilidade, até condições mais graves como síndrome metabólica, doenças 

cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2 e certos tipos de câncer24,25. De acordo com 

o Department of Health and Human Services, indivíduos obesos têm um risco de 

morte prematura por todas as causas 50% a 100% maior que indivíduos eutróficos26. 

A prevalência de sobrepeso e obesidade vem aumentando rapidamente no 

mundo. O excesso de peso é considerado um importante problema de saúde pública, 

tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento. Em 2005, estimativas da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) apontavam para a existência de 

aproximadamente 1,6 bilhões de adultos com excesso de peso, sendo 400 milhões 
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considerados obesos. Estima-se que há, em 2015, 2,3 bilhões de adultos com 

excesso de peso no mundo, sendo 700 milhões obesos24. 

No Brasil, dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009 

mostraram que 51,0% dos homens e 48,0% das mulheres com 20 anos ou mais de 

idade apresentam excesso de peso. O diagnóstico de obesidade foi feito em 12,5% 

dos homens e em 16,9% das mulheres27. 

Considerando a população indígena, o único estudo de abrangência nacional 

foi realizado em 2009 - o I Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos 

Indígenas. Trata-se de um estudo transversal, de base populacional, sobre a situação 

nutricional e seus determinantes em mulheres indígenas de 14 a 49 anos e crianças 

indígenas menores de 60 meses. Observou-se que 30,2% das mulheres 

encontravam-se com sobrepeso e 15,7% obesas1. 

Outros estudos em comunidades específicas demonstraram que a proporção 

de adultos com Índice de Massa Corporal (IMC) ≥ 25 kg/m2, o que caracteriza excesso 

de peso, supera os 50% em determinadas faixas etárias16,20-22,28-30.  

Na população Xavante, os dados sobre estado nutricional encontrados são da 

década de 90. Em 1997, em um estudo realizado em uma comunidade indígena 

Xavante do Brasil Central, em Sangradouro, 69,9% dos indígenas apresentavam 

excesso de peso22.  

Em um outro estudo, desenvolvido em duas comunidades indígenas Xavante 

na década de 90, foram observadas diferenças marcantes quanto ao estado 

nutricional, em função dos diferentes estilos de vida nas comunidades. Enquanto os 

índios de São José, uma aldeia na Reserva de Sangradouro, exerciam mais funções 

remuneradas e extra-aldeia, os indígenas de Etéñitépa (Pimentel Barbosa) 

despendiam mais tempo em atividades ligadas à horticultura, pesca, caça e coleta. 

Em São José, 24,6% dos homens e 41,3% das mulheres encontravam-se obesos. Em 

Etéñitépa, as prevalências de obesidade nos sexos masculino e feminino foram, 

respectivamente, 2,5% e 4,8%16.  

Informações recentes sobre o estado nutricional da população Xavante 

poderiam contribuir para a caracterização da evolução do perfil nutricional destes 

indígenas. 

Há diferentes técnicas para avaliação do estado nutricional de indivíduos e 

populações. A antropometria é um dos métodos existentes para estimativa da 

composição corporal, baseado na medição das variações físicas e na composição 
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corporal global. As vantagens no uso das técnicas antropométricas são significativa 

relação das medidas com a densidade corporal, obtidas através dos métodos 

laboratoriais; uso de equipamentos de baixo custo e a necessidade de pequeno 

espaço físico; a facilidade e a rapidez na coleta de dados; a não invasividade. 

Destacam-se como medidas antropométricas o peso, estatura, circunferências e 

dobras cutâneas31,32. 

Os indicadores antropométricos podem ser classificados segundo o tipo de 

obesidade que avaliam – obesidade generalizada, obesidade central e distribuição de 

gordura corporal33.  

Para a obesidade generalizada, o Índice de Massa Corporal (IMC) é o indicador 

mais frequentemente utilizado, sendo calculado por meio da fórmula [peso 

(kg)/altura(m)2]. O IMC é amplamente utilizado para diagnóstico do estado nutricional 

de populações, especialmente por sua facilidade, rapidez e baixo custo. No entanto, 

uma desvantagem importante desse indicador é o fato de não distinguir a quantidade 

de gordura corporal e massa muscular, além de não permitir o conhecimento da 

localização e distribuição da gordura corporal34-36. 

Estudos tem demonstrado que, mais importante do que o grau de obesidade, é 

a disposição da gordura corporal36-38. O primeiro estudo sobre a distribuição da 

gordura corporal foi publicado em 1956 pelo médico francês Jean Vague, que sugeriu 

que a obesidade na parte superior do corpo, uma condição que ele descreveu como 

obesidade do tipo andróide ou masculina, era frequentemente encontrada entre seus 

pacientes com sobrepeso que apresentavam hipertensão, diabetes ou doença 

coronariana. Propôs também que o modelo feminino de deposição de gordura, 

denominado obesidade ginecóide, não estava com frequência associado a 

complicações39. Esta teoria foi publicada na literatura médica, mas somente anos mais 

tarde estudos epidemiológicos confirmaram que o excesso de gordura na região 

abdominal explicava a relação entre obesidade e alterações metabólicas. 

Atualmente já se tem amplamente demonstrado que o padrão de distribuição 

de gordura é mais importante que a massa corporal total para o risco cardiovascular e 

alterações metabólicas36,40. Observou-se que a gordura visceral associa-se à 

liberação de ácidos graxos livres e adipocinas com atividade pró-inflamatória que 

desencadeiam um perfil metabólico alterado, caracterizado por dislipidemias, 

hipertensão arterial e resistência insulínica40. 
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Desta forma, indicadores de obesidade central e de distribuição da gordura 

corporal passaram a ser amplamente utilizados. Além de possibilitarem conhecer o 

estado nutricional, esses indicadores também tem sido utilizados para predizer 

alterações metabólicas. Circunferência da cintura, relação cintura/estatura e Índice de 

conicidade são os principais indicadores de obesidade central. Já para avaliação da 

distribuição da gordura corporal tem sido utilizadas a relação cintura/quadril e a 

relação cintura/coxa. 

A circunferência da cintura (CC) é uma medida simples, que apresenta forte 

correlação com área de gordura visceral, sendo frequentemente associada a risco 

cardiovascular e complicações metabólicas36,41.  

No entanto, a definição de limites de normalidade da CC depende de vários 

aspectos. Fatores como sexo e etnia interferem na distribuição da gordura corporal, 

dificultando o estabelecimento de pontos de corte nas diferentes populações. Além 

disso, a obesidade abdominal pode se relacionar de maneiras diferentes com as 

várias doenças e alterações metabólicas com as quais está associada41. 

Pelos motivos expostos, os pontos de corte da circunferência da cintura devem 

ser específicos para as diferentes populações e grupos étnicos, não sendo possível 

definir um critério único. Consequentemente, não existe uma padronização 

internacional, mas há pontos de corte sugeridos para europeus, africanos sub-

saarianos, sul-asiáticos, centro e sul-americanos, japoneses, chineses e outros41. 

Considerando a população indígena, até o presente momento, não há valores de 

referência da CC estabelecidos. 

A relação cintura/quadril (RCQ) é um indicador bastante utilizado na prática 

clínica e em pesquisas científicas. A OMS considera que valores >0,95 para os 

homens e >0,80 para as mulheres indicam risco aumentado para morbidades 

associadas à obesidade36,42.  

Um aspecto importante a ser considerado ao se utilizar a RCQ é que esse 

indicador pode se manter inalterado mesmo quando ocorrem modificações na 

adiposidade corporal, devido a alterações semelhantes em ambas as circunferências, 

que mantem inalterada a relação final. Além disso, indivíduos magros e obesos 

podem apresentar o mesmo valor de RCQ, mesmo havendo variação interindividual 

substancial na massa gorda total e nas áreas de tecido adiposo abdominal42.  

A relação cintura/estatura também tem sido utilizada como um importante 

indicador antropométrico, especialmente para predizer o risco de algumas DCNT, 
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como DCV e DM43-46. De acordo com dados de uma revisão sistemática, indivíduos 

com relação cintura/estatura >0,50 apresentam risco aumentado para morbidades 

associadas à obesidade43. 

Mais recentemente, a circunferência da coxa e a relação cintura/coxa tem se 

apresentado como importantes indicadores do estado nutricional, embora ainda pouco 

estudados. Seu uso é justificado por um provável desempenho superior da 

circunferência da coxa em refletir a quantidade de massa muscular corporal47. 

Em um estudo de coorte realizado com 2.816 dinamarqueses, acompanhados 

durante 10 anos, os pesquisadores investigaram a associação entre circunferência da 

coxa e a incidência de doença cardiovascular, doença coronariana e mortalidade. 

Após a análise ajustada, a circunferência da coxa abaixo de 60 cm esteve associada 

ao maior risco de morte e doença cardiovascular. Os autores sugeriram uma baixa 

massa muscular local e uma possível ausência de gordura subcutânea, que poderia 

estar relacionada a um pior metabolismo da glicose e de lipídios48. 

Outros estudos apontaram uma possível associação entre menores 

circunferências da coxa e risco aumentado de desenvolvimento de DM47,49,50. A 

quantidade de massa muscular está associada a uma melhor resposta insulínica. 

Outro mecanismo é que a gordura nesta região implica em maior quantidade de tecido 

adiposo subcutâneo, no qual é menor a expressão da resistina, uma adipocina que 

promove a resistência insulínica51,52.  

A relação cintura/coxa foi considerada um bom indicador para diabetes mellitus 

tipo II e apresentou bom desempenho para avaliação do risco de DCV53,54.   

O índice de conicidade (ICO), um indicador de obesidade abdominal, considera 

que indivíduos com menor acúmulo de gordura na região central teriam a forma 

corporal semelhante à de um cilindro, enquanto aqueles com maior acúmulo se 

assemelhariam a um duplo cone, tendo este uma base em comum. A equação do ICO 

leva em consideração as medidas de circunferência da cintura, peso corporal, estatura 

e a constante de 0,109, que representa a conversão das unidades de volume e massa 

para as unidades de comprimento55,56. 

O ICO é de interpretação simples, não apresenta unidade de medida e sua 

faixa teórica é de 1,00 (cilindro perfeito) a 1,73 (cone duplo). Entre suas vantagens, 

está o fato de incluir em sua estrutura um ajuste da circunferência da cintura para 

peso e estatura, permitindo comparações diretas de adiposidade abdominal entre os 

indivíduos ou entre as populações55,56.  
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Embora ainda não seja um consenso, há estudos apontando o ICO como 

discriminador de insulinemia e glicemia57. 

Em avaliações de povos indígenas, nas quais a distância e a dificuldade de 

acesso inviabilizam ou dificultam a utilização de equipamentos como balanças e 

bioimpedância, o uso de indicadores como circunferência de cintura, circunferência da 

coxa, relação cintura/quadril, relação cintura/estatura, relação cintura/coxa e índice de 

conicidade pode ser extremamente vantajoso.  

Não foram identificados estudos que avaliaram o desempenho desses 

indicadores antropométricos para predizer alterações metabólicas na população 

indígena Xavante. Considerando que os indígenas apresentam estrutura corporal 

diferente das demais populações, a realização de estudos a fim de se determinar 

indicadores nutricionais, valores de referência e pontos de corte específicos para esta 

população, é fundamental para orientar diagnósticos, bem como intervenções. 

 

 

1.3  Perfil Epidemiológico da População Indígena Xavante 

 

Na população indígena, as pesquisas apontam para uma sobreposição de 

perfis epidemiológicos, com elevadas prevalências de doenças infecciosas e 

parasitárias e aumento acelerado da prevalência de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), como diabetes mellitus tipo 2 (DM), câncer e doenças 

cardiovasculares (DCV)1,6,7,8,12,20. 

As análises de morbidade e mortalidade dos Xavante são dificultadas pela 

carência e inconsistência dos dados epidemiológicos disponíveis.  

Em um estudo sobre morbidade, realizado no período 2000-2002, as causas de 

hospitalização foram pesquisadas nos prontuários de oito hospitais que atendem aos 

Xavante das reservas Areões, Pimentel Barbosa, Sangradouro e São Marcos. Mais da 

metade dos pacientes eram crianças menores de cinco anos (65,8%). As cinco 

principais causas de hospitalização foram doenças do aparelho respiratório (41,5%); 

doenças infecciosas e parasitárias (17,4%); gravidez, parto e puerpério (12,7%); 

doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (9,7%); e lesões, envenenamentos e 

consequências de causas externas (3,7%)58. 

Em relação à mortalidade, no período 1999-2002 foram registrados 517 óbitos 

entre os Xavante. Assim como a morbidade, a mortalidade é bastante elevada nos 
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cinco primeiros anos de vida, tendo correspondido a 77,7% de todos os óbitos. Entre 

os Xavante de 15 a 50 anos de idade, o principal motivo de óbitos foram lesões, 

envenenamentos e causas externas (21,6%), seguidas de neoplasias (10,8%), 

doenças infecciosas e parasitárias (5,4%), doenças endócrinas, nutricionais e 

metabólicas (5,4%), doenças dos aparelhos circulatório (5,4%), respiratório (5,4%) e 

geniturinário (5,4%) e causas associadas a gravidez, parto e puerpério (5,4%)3. 

Não foram encontrados dados recentes de morbidade e mortalidade. No 

entanto, há indícios de mudanças nesse quadro. O surgimento de casos de DM e 

hipertensão arterial sistêmica (HAS) entre os Xavante constitui um exemplo deste 

processo.  

No início da década de 80, Vieira Filho e colaboradores não encontraram casos 

de DM em Sangradouro/Volta Grande e São Marcos19. Em um estudo recente, as 

prevalências ajustadas por idade para diabetes e tolerância diminuída à glicose nesta 

população foram, respectivamente, 28,2% e 32,3%59.  

Da mesma forma, em 1962, não foram encontrados casos de HAS entre os 

Xavante de Pimentel Barbosa60. Já em 2009, as prevalências chegaram a 8,1% entre 

os homens e 5,8% entre as mulheres61. Dados recentes indicam que, entre os 

Xavante de Sangradouro/Volta Grande e São Marcos, 17,5% dos indígenas 

apresentaram HAS59. 

As prevalências de síndrome metabólica (SM) e de fatores de risco 

cardiovascular também poderiam contribuir na definição do perfil epidemiológico atual 

da população Xavante.  

A SM é definida como uma condição na qual os fatores de risco DCV e DM 

ocorrem em um mesmo indivíduo. Caracteriza-se pela associação de um grupo de 

alterações metabólicas, incluindo obesidade abdominal, hipertensão arterial, 

dislipidemia (aumento dos níveis de triglicérides e diminuição dos níveis do HDL-

colesterol) e distúrbio da glicemia (anormalidade da glicemia de jejum, tolerância 

diminuída à glicose ou presença de DM)40. 

Não foram encontrados, até o presente, informações sobre a prevalência de 

SM na população Xavante, mas levantamentos em outras comunidades indígenas 

demonstram prevalências preocupantes. Em um estudo com 150 indígenas com 40 

anos ou mais de idade, em duas cidades do Rio Grande do Sul, a SM foi 

diagnosticada em 98 indivíduos (65,3%), sendo mais frequente em mulheres (85,0%) 

do que em homens (40,3%) (p < 0,001)62. Em um outro estudo, cujo objetivo foi 
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descrever o perfil metabólico e antropométrico de índios Suyá que vivem no Parque 

Indígena do Xingu (Mato Grosso), 21,9% dos 86 indivíduos adultos avaliados 

apresentavam síndrome metabólica63. 

As doenças cardiovasculares (DCV) constituem a principal causa de 

morbimortalidade no Brasil e no mundo, sendo responsáveis por aproximadamente 

30% de todos os óbitos64,65.  

Dados de um relatório da FUNASA, no ano de 2000, indicaram que as DCV 

respondiam por apenas 0,3% das consultas realizadas por Xavante5. No entanto, 

mudanças no estilo de vida dessa população, já citadas anteriormente, sugerem que 

há risco de aumento da prevalência de DCV entre os Xavante. 

Embora fatores não modificáveis, como predisposição genética e idade 

avançada contribuam para a ocorrência de tais doenças, as DCV ocorrem 

principalmente em decorrência de um estilo de vida não saudável, estando associadas 

a perfil lipídico alterado, DM, tabagismo, sedentarismo e excesso de peso64-66. 

Não foram encontrados dados sobre a prevalência de fatores de risco 

cardiovascular na população Xavante.  

O conhecimento de características do perfil epidemiológico dos Xavante seria 

de grande importância para o estabelecimento de estratégias de prevenção e controle. 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Objetivos 



30 

 

 

2.  OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo Geral 

 

Avaliar o perfil nutricional e a prevalência de alterações metabólicas na 

população adulta Xavante das reservas indígenas de São Marcos e 

Sangradouro/Volta Grande – MT. 

 

 

2.2  Objetivos Específicos 

 

 Avaliar o estado nutricional da população adulta Xavante; 

 

 Avaliar a prevalência de SM e a frequência de seus componentes; 

 
 Identificar o melhor ponto de corte da circunferência da cintura para diagnosticar 

obesidade central e identificar a SM; 

 

 Avaliar a prevalência de fatores de risco cardiovascular; 

 
 Analisar indicadores antropométricos e os respectivos pontos de corte para 

discriminar diabetes mellitus, síndrome metabólica e risco cardiovascular. 
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3.  DESENVOLVIMENTO  

 

Esta tese foi desenvolvida com a utilização de dados provenientes dos projetos 

“Diabetes mellitus e doenças associadas na população adulta Xavante da reserva 

indígena de São Marcos – MT” e “Diabetes mellitus e doenças associadas na 

população adulta Xavante da reserva indígena de Sangradouro – MT”, ambos sob 

coordenação do professor Dr. Laércio Joel Franco. 

Os projetos de pesquisa foram idealizados visando contribuir para o melhor 

conhecimento da história natural do DM, HAS e DCV na população Xavante. Dentre 

os objetivos propostos estão avaliar as condições de saúde da população adulta, 

estimar a prevalência de DM, HAS e dislipidemias, avaliar o estado nutricional, 

identificar os indivíduos com maior risco de desenvolver DM e DCV e construir um 

perfil basal de indicadores clínicos e laboratoriais para o desenvolvimento de um 

estudo longitudinal. 

Os dados referem-se à população adulta Xavante das Reservas Indígenas de 

São Marcos e Sangradouro/Volta Grande – MT. Todos os indivíduos com 20 anos ou 

mais de idade foram convidados a participar do estudo, nas 10 etapas de coleta de 

dados, realizadas através de viagens periódicas à região, no período de 19 de outubro 

de 2008 a 13 de janeiro de 2012.  

Os líderes indígenas e os participantes foram informados sobre os objetivos do 

estudo e deram seu consentimento, em sua maioria por escrito. Para os que eram 

analfabetos (14%), os termos de consentimento foram lidos por agentes de saúde 

indígena na língua portuguesa ou Xavante, conforme a necessidade. As impressões 

digitais foram usadas para documentar a sua aprovação.  

A aceitação da pesquisa foi muito boa e os não participantes foram aqueles que 

não estavam presentes na aldeia durante as visitas. O banco de dados é composto 

por 965 índios Xavante, de ambos os sexos.  

Foram consideradas variáveis demográficas, antropométricas, clínicas e 

bioquímicas. O exame físico, incluindo antropometria, e a coleta de amostras de 

sangue foram realizados nas aldeias. As análises laboratoriais foram realizadas em 

São Paulo, na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).  

Os projetos foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

das Clínicas de Ribeirão Preto/ Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) – 

Universidade de São Paulo (USP), pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola 
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Paulista de Medicina - UNIFESP, pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP) e Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Todos os procedimentos realizados 

na pesquisa obedeceram os princípios éticos contidos na Declaração de Helsinki, 

2008.  

Os projetos foram apoiados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – CNPq (Proc. 476347/2007-6) e pela Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP (Proc. 2010/05634-0). 

A tese está estruturada na forma de artigos científicos. Entendemos que essa 

modalidade é mais vantajosa em relação ao modelo tradicional, por ser mais objetiva 

e propiciar uma divulgação mais prática e rápida dos resultados obtidos. 

Foram elaborados cinco manuscritos: 

 Artigo 1 - Estado Nutricional de Indígenas Xavante: Um Perfil de Risco para 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (Artigo submetido à Revista Brasileira de 

Epidemiologia); 

 Artigo 2 - Prevalência de Síndrome Metabólica na População Indígena Xavante 

(Artigo submetido à Diabetology & Metabolic Syndrome); 

 Artigo 3 - Circunferência da cintura no diagnóstico de Síndrome Metabólica na 

População Indígena Xavante (Artigo será submetido à Diabetes Care); 

 Artigo 4 - Risco Cardiovascular na População Indígena Xavante (Artigo será 

submetido aos Arquivos Brasileiros de Cardiologia); 

 Artigo 5 - Indicadores antropométricos da Síndrome Metabólica, Diabetes Mellitus 

e Risco Cardiovascular em Indígenas Xavante (Artigo será submetido à Public 

Health Nutrition). 

A descrição detalhada dos métodos, assim como os resultados e discussão 

serão apresentados em cada artigo. Por fim, serão feitas as considerações finais, 

considerando todo o conteúdo apresentado.  

Os artigos estão estruturados de acordo com a formatação exigida pelos 

periódicos científicos a que foram ou serão submetidos para publicação. 
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Resumo 

Objetivo: Avaliar o estado nutricional da população adulta Xavante das Reservas 

Indígenas de São Marcos e Sangradouro/Volta Grande – MT. Métodos: Foi realizado 

um estudo transversal, com 947 indígenas Xavante com 20 ou mais anos de idade, no 

período de 2008 a 2012. As variáveis consideradas foram sexo, idade e medidas 

antropométricas (peso, estatura, Índice de Massa Corporal, circunferências da coxa 

medial, da cintura e do quadril, relações cintura/quadril, cintura/estatura, coxa/estatura 

e cintura/coxa, % de gordura corporal e % de massa muscular). Resultados: 

Verificou-se que 85,9% das mulheres e 84,7% dos homens apresentavam excesso de 

peso. O perfil nutricional encontrado indica risco para algumas DCNT, especialmente 

na faixa etária de 40 a 59 anos e entre as mulheres. Os resultados sugerem ainda que 

a relação cintura/estatura é um importante indicador do estado nutricional dos 

Xavante. Conclusão: Os achados deste estudo indicam a ocorrência de transição 

nutricional entre os adultos Xavante e apontam para a necessidade de estratégias de 

prevenção e controle do excesso de peso entre esses indígenas. 

Palavras-Chave: estado nutricional, antropometria, nutrição, sobrepeso, obesidade, 

população indígena 
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Abstract 

Objective: To evaluate the nutritional status of the Xavante adult population from the 

São Marco and Sangradouro/Volta Grande  Indian Reservations. Methods: This 

cross-sectional study was carried out among 947 Xavante Indians aged 20 years or 

more, in the 2008 to 2012 period. The studied variables were sex, age, and 

anthropometric measurements (weight; height; Body Mass Index; thigh, waist and hip 

circumferences; waist/hip, waist/height, thigh/height, and waist/thigh ratios; % of fat 

mass and % of lean mass). Results: Overweight was observed in 85.9% of the 

women and in 84.7% of the men. The nutritional profile indicated elevated risk for 

some non-communicable diseases, specially in the 40-59 age-group and among 

women. The findings also suggested that the waist/height ratio is an important 

indicator of the nutritional status. Conclusion: Results from this study are indicating 

the occurrence of the nutritional transition among adult Xavante Indians and 

highlighted the necessity to adopt strategies towards prevention and control of weight 

excess in this population. 

Key words: nutritional profile, anthropometry, nutrition, overweight; obesity, Brazilian 

Indians 
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Introdução 

De acordo com dados do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), existiam no Brasil, um total de 817.963 

indivíduos que se declararam indígenas 1,2.   

Apesar de o Brasil apresentar cerca de 200 povos indígenas oficialmente 

reconhecidos pelo Estado, a relação entre etnicidade e saúde ainda é pouco 

explorada nas pesquisas 3. Os estudos existentes tem destacado uma situação de 

grande vulnerabilidade do indígena quando comparado à população brasileira em 

geral 3-8. 

Do ponto de vista nutricional, pesquisas tem evidenciado um aumento 

considerável da prevalência de sobrepeso e obesidade e de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) nessa população 3-8. Estudos em comunidades específicas 

mostram que a proporção de adultos com sobrepeso e obesidade é bastante elevada, 

superando os 50% em determinadas faixas etárias 9-15.  

Em parte, esses resultados podem ser atribuídos a mudanças alimentares, com 

a redução do consumo de alimentos tradicionais, em favor do consumo de alimentos 

industrializados. Simultaneamente às mudanças na alimentação verifica-se também 

tendência à redução da frequência e intensidade da atividade física, como decorrência 

de alterações importantes nas estratégias de subsistência e nos padrões de 

assentamento. Além disso, a partir do maior contato com a sociedade não índia, foram 

observadas importantes mudanças nos seus hábitos e costumes, com quebra de 

regras tradicionais16. 

Os Xavante são um grupo indígena que habita o leste do estado brasileiro do 

Mato Grosso, mais precisamente nas reservas indígenas de Areões, Marechal 

Rondon, Parabubure, Pimentel Barbosa, São Marcos, Sangradouro e Maraiwatsede 

17.  

Em 1997, em um estudo realizado em uma comunidade indígena Xavante do 

Brasil Central, 69,9% dos indígenas apresentavam excesso de peso 15. Em um outro 

estudo, desenvolvido em duas comunidades indígenas Xavante, foram observadas 

diferenças marcantes quanto ao estado nutricional, em função dos diferentes estilos 

de vida nas comunidades. Em São José, uma aldeia na Reserva de Sangradouro, em 

1994, 24,6% dos homens e 41,3% das mulheres encontravam-se obesos. Em 

Etéñitépa (Pimentel Barbosa), em 1998/1999, as prevalências de obesidade nos 

sexos masculino e feminino foram, respectivamente, 2,5% e 4,8% 12. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reserva_ind%C3%ADgena
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reserva_Ind%C3%ADgena_de_Are%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Reserva_Ind%C3%ADgena_Marechal_Rondon&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Reserva_Ind%C3%ADgena_Marechal_Rondon&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Reserva_Ind%C3%ADgena_Parabubure&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Reserva_Ind%C3%ADgena_Pimentel_Barbosa&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Reserva_Ind%C3%ADgena_S%C3%A3o_Marcos&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Reserva_Ind%C3%ADgena_Maraiwatsede&action=edit&redlink=1
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Não havia, até o momento de realização do presente estudo, informações 

recentes sobre o estado nutricional da população Xavante, de forma que fosse 

possível caracterizar a evolução do perfil nutricional destes indígenas. Além disso, 

observa-se uma dificuldade para a realização de um diagnóstico do estado nutricional 

dessa população, dada a estrutura corporal diferenciada dos indígenas. Dessa forma, 

há necessidade de avaliações mais completas, bem como o estabelecimento de 

critérios diagnósticos específicos para a população indígena. 

O objetivo deste estudo foi avaliar o estado nutricional da população adulta 

Xavante das Reservas Indígenas de São Marcos e Sangradouro/Volta Grande, em 

Mato Grosso (MT). 

 

 

Métodos 

Trata-se de um estudo transversal, envolvendo a população adulta Xavante das 

Reservas Indígenas de São Marcos e Sangradouro/Volta Grande – MT. 

Os dados utilizados foram obtidos através dos projetos “Diabetes mellitus e 

doenças associadas na população adulta Xavante da reserva indígena de São Marcos 

– MT” e “Diabetes mellitus e doenças associadas na população adulta Xavante da 

reserva indígena de Sangradouro – MT”, desenvolvidos através de viagens periódicas 

à região, no período de outubro de 2008 a janeiro de 2012. 

 

População de Estudo 

Os Xavante vivem em oito reservas indígenas no estado do Mato Grosso, 

Brasil. Este inquérito foi realizado nas reservas de São Marcos e Sangradouro/Volta 

Grande. A população total destas reservas está estimada em 4.020 índios, sendo 

1.582 com 20 anos ou mais de idade1,2. Todos os adultos foram convidados a 

participar do estudo e foram examinados 977 indivíduos, de ambos os sexos, com 

idade igual ou superior a 20 anos. Foram excluídos os indivíduos com dados 

antropométricos incompletos e as gestantes, sendo considerados 947 Xavante. 

 

Variáveis 

A idade foi obtida através da apresentação de um documento de identidade; 

quando não disponível foi obtida através de informação pessoal. 
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O peso foi avaliado com a utilização de balança eletrônica Plenna, com 

capacidade máxima de 150 kg e precisão de 0,1 kg, com o indivíduo descalço e 

apenas com roupas leves. A estatura foi verificada com estadiômetro portátil 

AlturExata, com precisão de 0,1 cm, com os indígenas posicionados em pé, 

descalços, com as pernas e pés paralelos, peso distribuído em ambos os pés, braços 

estendidos ao longo do corpo e a cabeça posicionada no plano de Frankfurt. 

A partir dos dados de peso e altura, foi calculado o Índice de Massa Corporal 

(IMC), por meio da fórmula [peso (kg)/altura(m)2]. Para classificação do estado 

nutricional de adultos foram adotados os critérios recomendados pela Organização 

Mundial de Saúde (2000)18.  

Foram mensuradas as circunferências da coxa (CCo), da cintura (CC) e do 

quadril (CQ), com fita milimétrica inelástica, com precisão de 0,1cm. A CCM foi 

medida no ponto médio da distância entre a linha inguinal e a borda proximal da 

patela. A CQ foi mensurada na extensão posterior máxima dos glúteos, com os 

indivíduos eretos e com os pés unidos. A CC foi mensurada no ponto médio entre o 

último arco intercostal e a crista ilíaca. Foram considerados os seguintes valores de 

referência para CC: >80cm em mulheres e >94cm em homens – risco aumentado 

para morbidades associadas à obesidade; >88cm em mulheres e >102cm em homens 

– risco muito aumentado para as morbidades associadas à obesidade 19. 

Foram calculadas as relações cintura/quadril (RCQ), cintura/estatura (RCE), 

coxa/estatura (RCoE) e cintura/coxa (RCCo). Para RCQ foram considerados os 

seguintes valores de referência: RCQ>0,95 para os homens e >0,80 para as mulheres 

– risco aumentado para morbidades associadas à obesidade 19. Para RCE foram 

considerados os seguintes valores de referência para homens e mulheres: <0,50 – 

normal e >0,50 – risco aumentado para morbidades associadas à obesidade 20. 

A composição corporal (massa magra e massa gorda – em kg e %) e os 

valores de resistência foram avaliados utilizando a impedância bioelétrica (BIA) - 

Biodynamics modelo 450. As medidas foram feitas seguindo as orientações do 

manual do fabricante.  

Os valores de percentual de massa gorda foram classificados segundo critérios 

propostos por Lohman et al (1992) 21. Os pontos de corte, no caso de homens e 

mulheres são, respectivamente, > 25% e > 32% (risco de doenças associadas ao 

sobrepeso e à obesidade); entre 16-24% e 24-31% (acima da média); 15% e 23% 

(média); e < 14% e < 22% (abaixo da média). 



41 

 

 

Para o cálculo da massa muscular (MM), foi utilizada a equação proposta por 

Janssen et al (2000) 22: 

MM (kg) = [Estatura (cm)2 / Resistência (ohms) x 0,401] + (Sexo x 3,825) + [Idade(anos) x (–0,071)] + 5,102 

     Sexo: Masculino = 1; Feminino = 0 

 

Análise Estatística 

Utilizou-se a estatística descritiva para verificar a frequência com que as 

variáveis se apresentaram, bem como medianas, médias e desvio padrão. A 

identificação de diferenças entre médias foi feita utilizando-se o teste t de Student, 

enquanto as prevalências foram comparadas por meio do teste Qui quadrado (χ2). As 

correlações entre variáveis contínuas foram avaliadas utilizando-se o coeficiente de 

correlação de Pearson. O teste Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para verificar se as 

variáveis quantitativas apresentavam distribuição normal. Os dados foram analisados 

com o uso do software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 17, 

sendo fixado um nível de significância de 5% quando testadas hipóteses. 

 

Questões Éticas 

Os líderes indígenas e os participantes do estudo foram informados sobre os 

objetivos do estudo e deram seu consentimento por escrito. Para os que eram 

analfabetos (14%), as impressões digitais foram usadas para documentar a sua 

aprovação. Os agentes de saúde Xavante trabalharam como intérpretes quando 

necessário.  

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clínicas de Ribeirão Preto/ Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP, pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Paulista de Medicina - UNIFESP, pela 

CONEP e FUNAI. Todos os procedimentos realizados na pesquisa obedeceram os 

princípios éticos contidos na Declaração de Helsinki, 2008.  

Não há qualquer potencial conflito de interesse na realização do estudo que 

originou este manuscrito. 

 

 

Resultados 

Foram avaliados 947 indígenas, sendo 49,0% do sexo masculino e 51,0% do 

sexo feminino. A idade variou de 20 a 99 anos (43,03 ± 19,35), sendo que 56,7% 

tinham entre 20 e 39 anos, 22,3% entre 40 e 59 anos e 21,0% com 60 anos ou mais. 
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As médias e desvios padrão das variáveis antropométricas, segundo o sexo, 

são apresentados na Tabela 1. Observam-se diferenças expressivas entre os sexos 

quanto ao peso, percentuais de massa gorda e massa muscular, relação 

cintura/estatura e relação cintura/coxa.  

 

Tabela 1 - Médias e desvios padrão das variáveis antropométricas, segundo o sexo, 

na população adulta Xavante das Reservas Indígenas de São Marcos e Sangradouro 

– MT, 2008-2012. 

 

Variáveis antropométricas 

Média ± DP p-valor 

Feminino 

(n= 483) 

Masculino 

(n= 464) 

Peso (kg) 74,2 ± 14,9 83,8 ± 14,2 <0,001 

IMC (kg/m2) 30,8 ± 5,6  29,8 ± 4,5 0,005 

Circunferência da Cintura (cm) 98,8 ± 11,1 95,8 ± 10,4 <0,001 

Circunferência do Quadril (cm) 102,8 ± 11,0 99,9 ± 8,3 <0,001 

Circunferência da Coxa (cm) 53,8 ± 7,3 56,4 ± 5,8 <0,001 

Percentual de Massa Gorda 32,6 ± 6,0 22,7 ± 6,0 <0,001 

Percentual de Massa Muscular 32,4 ± 4,8 40,4 ± 4,8 <0,001 

Relação Cintura/Quadril 0,96 ± 0,05 0,96 ± 0,05 0,289 

Relação Cintura/Estatura 0,64 ± 0,07 0,57 ± 0,06 <0,001 

Relação Coxa/Estatura 0,35 ± 0,04 0,34 ± 0,03 <0,001 

Relação Cintura/Coxa 1,84 ± 0,17 1,70 ± 0,15 <0,001 

 

 

As medianas de estatura nos sexos masculino e feminino foram, 

respectivamente, 168 cm e 155 cm, com pequenas diferenças entre as faixas etárias. 

Observam-se percentuais bastante elevados de sobrepeso e obesidade entre 

os indígenas Xavante, em ambos os sexos. Considerando os indicadores percentual 

de gordura corporal, circunferência de cintura, relação cintura/quadril e relação 

cintura/estatura, há um percentual maior de mulheres com risco aumentado ou muito 

aumentado para doenças associadas à obesidade (Tabela 2).  
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Tabela 2 - Distribuição (%) da população adulta Xavante das Reservas Indígenas de 

São Marcos e Sangradouro – MT, segundo o estado nutricional de acordo com IMC, 

% de Gordura Corporal, Circunferência de Cintura, Relação Cintura/Quadril e Relação 

Cintura/Estatura, por sexo, 2008-2012. 

Variáveis antropométricas Sexo p-valor 

 Feminino Masculino  

Índice de Massa Corporal  

   Desnutrição 0,8 0,4 0,526 

   Eutrofia 13,3 14,9  

   Sobrepeso 33,3 36,0  

   Obesidade 52,6 48,7  

% de Gordura Corporal    

   Abaixo da média  5,0 10,6 <0,001 

   Média  1,5 2,4  

   Acima da média  34,4 43,9  

   Risco  59,1 43,1  

Circunferência de Cintura  

   Normal 3,7 41,2 <0,001 

   Risco aumentado  10,1 28,2  

   Risco muito aumentado 86,1 30,6  

Relação Cintura/Quadril  

   Normal 0,0 41,4 <0,001 

   Risco aumentado 100,0 58,6  

Relação Cintura/Estatura    

   Normal 1,2 10,3 <0,001 

   Risco aumentado 98,8 89,7  
 

 

Em relação à faixa etária, observa-se uma prevalência maior de desnutrição 

entre os indivíduos com 60 anos ou mais de idade, enquanto a prevalência de 

obesidade é maior entre os indígenas mais jovens, tanto no sexo feminino quanto 

masculino. De um modo geral, há uma maior percentual de indivíduos na faixa etária 

de 40 a 59 anos com indicadores antropométricos compatíveis com risco aumentado 

ou muito aumentado para doenças associadas à obesidade (Tabela 3).  
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Tabela 3 - Distribuição (%) da população adulta Xavante das Reservas Indígenas de 

São Marcos e Sangradouro – MT, segundo o estado nutricional de acordo com IMC, 

% de Gordura Corporal, Circunferência de Cintura, Relação Cintura/Quadril e Relação 

Cintura/Estatura, por sexo e faixa etária, 2008-2012. 

Variáveis antropométricas Feminino  

p-valor 

Masculino  

p-valor 20-39 

(n = 272) 

40-59 

(n = 101) 

≥ 60 

(n = 110) 

20-39 

(n = 265) 

40-59 

(n = 110) 

≥ 60 

(n = 89) 

Índice de Massa Corporal         

   Desnutrição 0,4 0,0 2,7 0,000 0,0 0,0 2,2 <0,001 

   Eutrofia 8,8 6,9 30,0  12,8 9,1 28,1  

   Sobrepeso 29,4 30,7 45,5  34,7 29,1 48,3  

   Obesidade 61,4 62,4 21,8  52,5 61,8 21,3  

% de Gordura Corporal         

   Abaixo da média  5,6 0,0 8,3 0,089 14,0 7,3 4,5 0,001 

   Média  1,5 0,0 2,8  2,6 3,6 0,0  

   Acima da média  33,3 39,6 32,4  48,9 38,2 36,4  

   Risco  59,6 60,4 56,5  34,5 50,9 59,1  

Circunferência de Cintura         

   Normal 4,4 0,0 5,5 0,057 45,7 24,5 48,3 <0,001 

   Risco aumentado  10,3 5,9 13,6  26,4 30,9 30,3  

   Risco muito aumentado 85,3 94,1 80,9  27,9 44,5 21,3  

Relação Cintura/Quadril         

   Normal 0,0 0,0 0,0  54,2 22,7 26,4 <0,001 

   Risco aumentado 100,0 100,0 100,0 --- 45,8 77,3 73,6  

Relação Cintura/Estatura         

   Normal 1,1 0,0 2,7 0,193 13,2 2,7 11,2 0,010 

   Risco aumentado 98,9 100,0 97,3  86,8 97,3 88,8  

 

 

Considerando o ponto de corte 0,50, observa-se que apenas 5,7% dos 

indivíduos apresentam relação cintura/estatura adequada, enquanto em 94,3% os 

valores desse indicador antropométrico indicam acúmulo de gordura na região 

abdominal. A maior parte dos indivíduos com relação cintura/estatura normal (< 0,50) 

encontra-se eutrófica, enquanto a maioria dos indígenas cuja relação cintura/estatura 

é ≥ 0,50 apresenta sobrepeso ou obesidade (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Estado nutricional, segundo IMC e Relação Cintura/Estatura, na população 

adulta Xavante das Reservas Indígenas de São Marcos e Sangradouro – MT, 2008-

2012. 

Estado Nutricional  

(segundo IMC) 

Relação Cintura/Estatura 

< 0,50 

n (%) 

≥ 0,50 

n (%) 

Desnutrição 4 (7,4) 2 (0,2) 

Eutrofia 38 (70,4) 95 (10,6) 

Sobrepeso 11 (20,4) 317 (35,5) 

Obesidade 1 (1,9) 479 (53,6) 

Total 54 (100) 893 (100) 
 

p-valor < 0,001 

 

A relação cintura/estatura apresentou forte correlação com o % de Gordura 

Corporal e o % de Massa Muscular, sendo a correlação positiva para % de gordura 

corporal (r = 0,791) e negativa para % de massa muscular (r = - 0,742). 

Observam-se correlações positivas fortes entre IMC e percentual de massa 

gorda, circunferências de cintura, quadril e coxa, relação cintura/estatura e relação 

coxa/estatura. Observa-se ainda correlação moderada e negativa entre IMC e massa 

muscular. As correlações foram bastante semelhantes entre homens e mulheres, com 

exceção de IMC e percentual de massa gorda, mais expressiva no sexo feminino, e 

IMC e RCQ, verificada apenas no sexo masculino (Figura 1). 
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Figura 1 - Correlação entre Índice de Massa Corporal e diferentes indicadores 

antropométricos, na população adulta Xavante das Reservas Indígenas de São 

Marcos e Sangradouro – MT, nos sexos feminino (1A) e masculino (1B), 2008-2012. 
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Discussão 

Os resultados evidenciam um perfil nutricional preocupante entre os indígenas 

Xavante adultos, com elevada prevalência de excesso de peso e indicadores 

nutricionais compatíveis com risco para algumas DCNT, especialmente entre as 

mulheres. 

Os indígenas apresentaram estatura mediana relativamente inferior à 

população adulta brasileira – 168 cm no sexo masculino e 155 cm no sexo feminino. 

Na Pesquisa de Orçamentos familiares (POF) 2008-2009, a mediana de estatura 

variou de 173 cm (20 a 24 anos) a 165,7 cm (75 anos ou mais de idade) entre os 

homens e de 161,1 cm (20 a 24 anos) a 152,8 cm (75 anos ou mais de idade) entre as 

mulheres 23. Observa-se que as medianas de estatura dos Xavante aproximam-se 

mais dos valores da população brasileira mais idosa.   

Foram observados percentuais bastante elevados de sobrepeso e obesidade 

entre os indígenas Xavante, em ambos os sexos. As prevalências de excesso de peso 

foram consideravelmente superiores às observadas na população adulta brasileira, 

em 2008/2009. Na POF 2008/2009, considerando a população com idade igual ou 

superior a 20 anos, a prevalência de excesso de peso foi de 50,1% entre os homens e 

48,0% entre as mulheres 23. Na população adulta Xavante estudada, essas 

prevalências foram de 84,7% no sexo masculino e 85,9% no sexo feminino. 

O estado nutricional dos Xavante, segundo a faixa etária, foi semelhante ao 

observado na população brasileira 23, havendo um percentual mais elevado de 

desnutrição entre os indivíduos idosos e uma prevalência de obesidade maior entre os 

indivíduos mais jovens.  

Considerando a população indígena, o único estudo de abrangência nacional 

foi realizado em 2009, o I Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos 

Indígenas. Trata-se de um estudo transversal, de base populacional, sobre a situação 

nutricional e seus determinantes em mulheres indígenas de 14 a 49 anos e crianças 

indígenas menores de 60 meses. Observou-se que 30,2% das mulheres 

encontravam-se com sobrepeso e 15,7% obesas3, percentuais inferiores aos 

verificados no presente estudo.  

Existem diversas pesquisas que avaliaram o estado nutricional de comunidades 

indígenas específicas. No entanto, a comparabilidade dos resultados dos estudos 

pode ser prejudicada se forem consideradas a diversidade de comunidades indígenas 
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e as particularidades dos povos, assim como as diferenças de estilo de vida e de 

estrutura corporal existentes entre os indígenas. 

Em 1997, em um estudo realizado em uma comunidade indígena Xavante do 

Brasil Central, foi detectado um único caso de baixo peso entre os adultos. Por outro 

lado, 69,9% dos indígenas apresentavam excesso de peso. Além disso, 19,2% dos 

homens e 31,2% das mulheres encontravam-se obesos 15. 

Realizou-se um estudo em duas comunidades indígenas Xavante, Etéñitépa 

(ou Pimentel Barbosa) e São José (na Reserva de Sangradouro), em 1994 e 

1998/1999. Foram observadas diferenças marcantes quanto ao estado nutricional. Em 

São José, 24,6% dos homens e 41,3% das mulheres encontravam-se obesos. Em 

Etéñitépa, as prevalências foram, respectivamente, 2,5% e 4,8% 12. 

Foi realizado um estudo em 1999, com 86 índios Suyá adultos. As prevalências 

de sobrepeso e obesidade foram, respectivamente, 33,7% e 12,8%, sendo ambas as 

condições mais frequentes no sexo masculino. A obesidade central, determinada a 

partir dos valores da circunferência de cintura, foi encontrada em 38,4% da população, 

sendo esta porcentagem maior entre as mulheres mais idosas 9. 

Em um estudo realizado em 2001, na população adulta Guaraní das aldeias 

indígenas Sapukai, Paraty-Mirim e Araponga no Rio de Janeiro, 19,5% dos homens e 

34,8% das mulheres apresentavam sobrepeso. As prevalências de obesidade no sexo 

masculino e no sexo feminino foram, respectivamente, 3,9% e 5,8% 11. 

Foi realizado um estudo na Amazônia, em 2005, com 252 índios Suruí com 

idade entre 20 e 85 anos. Na faixa etária de 20 a 49 anos, 42,3% dos índios 

apresentavam sobrepeso e 18,2% obesidade. Entre os indivíduos com 50 anos ou 

mais de idade, 27,0% encontravam-se com sobrepeso e 5,4% obesos. Em ambas as 

faixas etárias, o percentual de mulheres com excesso de peso era mais elevado 13. 

A comparação de pesquisas mais recentes com os resultados de estudos 

realizados há alguns anos permite verificar um aumento significativo da prevalência de 

excesso de peso, fenômeno este conhecido como transição nutricional. 

 Elevadas prevalências de excesso de peso tem sido observadas também em 

populações indígenas de outros países. Foi realizado um estudo com 900 indígenas 

da Sibéria. Entre as mulheres, 15,7% apresentavam sobrepeso e 15,7% obesidade. 

Entre os homens 13,3% encontravam-se com sobrepeso e 8,3% obesos 24. Em um 

estudo realizado com 457 indígenas americanos, residentes em áreas rurais da 
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Califórnia, observou-se que 82% da população apresentavam algum tipo de excesso 

de peso 25. 

Considerando especificamente a população Xavante, os resultados 

encontrados no presente estudo podem sugerir a ocorrência de um processo de 

transição nutricional, caracterizado pelo aumento da prevalência de excesso de peso 

ao longo dos últimos 15 anos. Embora a presente pesquisa não tenha sido realizada 

exatamente na mesma população dos estudos desenvolvidos na década de 90 12,15, a 

comparação dos resultados sugere uma evolução desfavorável do perfil nutricional 

destes indígenas. 

Alguns fatores tem sido apontados como responsáveis pelo aumento da 

prevalência de excesso de peso entre os indígenas – contatos com não-índios; 

mudanças socioeconômicas, culturais, ambientais e de estilo de vida; restrição 

territorial e esgotamento dos recursos naturais; comprometimento das atividades de 

subsistência; redução da diversidade alimentar; maior consumo de alimentos 

industrializados; adoção de dietas ricas em carboidratos, gordura e sódio e pobre em 

proteínas (principalmente animal), fibras e micronutrientes; níveis menos intensos de 

atividade física 16. 

Considerando especificamente a alimentação, embora a mesma não tenha sido 

objeto de estudo na presente pesquisa, observou-se, durante todas as etapas de 

coleta de dados, um consumo muito elevado de alimentos ricos em açúcar pelos 

indígenas Xavante, especialmente de refrigerantes. 

Em um estudo realizado em duas comunidades Xavante, observou-se 

claramente a importância da mudança no estilo de vida no aumento das prevalências 

de excesso de peso. Os indígenas de Etéñitépa, que despendiam mais tempo em 

atividades ligadas à horticultura, pesca, caça e coleta, apresentavam prevalências 

baixas de excesso de peso. Entre os índios de São José, que exerciam mais funções 

remuneradas e extra-aldeia, as prevalências de obesidade foram consideravelmente 

mais elevadas 12. 

É possível que, no presente estudo, a prevalência de excesso de peso 

substancialmente menor entre os Xavante com 60 anos ou mais de idade, quando 

comparados aos jovens e adultos, possa ser explicada por um processo menos 

intenso de aculturação dos idosos e um menor contato com a civilização.  

Embora a alimentação inadequada e a inatividade física sejam 

comprovadamente os principais fatores responsáveis pelo aumento das prevalências 
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de excesso de peso nas populações, estudos de caracterização genética também 

poderiam contribuir para explicar essa transição nutricional. Os resultados de um 

estudo realizado com 53 índios indicam que os Xavante constituem uma população 

que permaneceu geneticamente isolada nas últimas décadas e pode oferecer 

vantagens para estudos do genoma de mapeamento de doenças hereditárias 26. 

O IMC é amplamente utilizado para diagnóstico do estado nutricional de 

populações, especialmente por sua facilidade, rapidez e baixo custo. No entanto, uma 

desvantagem importante desse indicador é o fato de não discriminar a composição 

corporal, ou seja, não distinguir a quantidade de gordura corporal e massa muscular. 

Deste modo, seu uso não é recomendado para algumas populações específicas, 

como por exemplo, os atletas. 

Essa limitação pode também ser discutida em relação à população indígena, 

que apresenta estrutura e composição corporais diferenciadas. Nesse contexto, o 

grande percentual de indígenas com IMC ≥ 25,0 kg/m2 poderia ser parcialmente 

explicado por uma quantidade maior de massa muscular nesses indívíduos (32,4% 

entre as mulheres e 40,4% entre os homens). Em um estudo realizado em uma 

comunidade indígena Xavante do Brasil Central, em 1997, as médias de área 

muscular do braço ficaram consistentemente acima do percentil 50, o que indica que 

os indígenas apresentam uma quantidade elevada de massa muscular 15. 

Por outro lado, indicadores de acúmulo de gordura corporal, como % de 

gordura corporal, CC e RCQ, confirmam os resultados encontrados quando utilizado o 

IMC. Quando são considerados esses indicadores, observam-se prevalências muito 

elevadas de inadequação, especialmente entre as mulheres.  

Pelos motivos expostos acima, recomenda-se que o diagnóstico do estado 

nutricional seja realizado a partir da combinação de diferentes variáveis 

antropométricas. Por essa razão, outros indicadores do estado nutricional tem sido 

investigados, como por exemplo, a relação cintura/estatura.   

A relação cintura/estatura tem sido utilizada como um importante indicador 

antropométrico, especialmente para predizer o risco de algumas DCNT, como 

doenças cardiovasculares e diabetes mellitus tipo 2 20,27-31. Considerando o ponto de 

corte 0,50, observa-se que 94,3% dos Xavante apresentaram valores indicativos de 

acúmulo de gordura na região abdominal. 

É importante destacar que a relação cintura/estatura apresentou fortes 

correlações positivas com IMC e % de gordura corporal, e uma correlação negativa 
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com % de massa muscular. Esses resultados indicam que a relação cintura/estatura 

poderia ser utilizada como importante indicador do estado nutricional dos indígenas. 

Uma característica que reforça sua utilidade é a facilidade de mensuração da 

circunferência de cintura e da estatura, bem como do cálculo da razão. Em avaliações 

de populações indígenas, nas quais a distância e a dificuldade de acesso inviabilizam 

ou dificultam a utilização de equipamentos como balanças e bioimpedância, o uso de 

medidas com essa característica pode ser extremamente vantajoso. 

O estudo apresenta algumas limitações. A primeira é a dificuldade de assegurar 

o cumprimento de todas as orientações para a avaliação da composição corporal pela 

bioimpedância. Uma outra limitação é a inexistência de critérios diagnósticos 

específicos para a população indígena Xavante. Dada a estrutura corporal 

diferenciada dos indígenas, podem ocorrer erros quando se utiliza equações e 

parâmetros diagnósticos de outras populações para avaliação do estado nutricional. 

Por outro lado, é importante destacar dois aspectos bastante positivos do 

estudo. Em primeiro lugar, deve-se considerar o grande número de indivíduos 

avaliados. Se forem considerados os dados do Censo 2010 como referência, a 

população de estudo equivale a aproximadamente 60% do total de Xavante de 

Sangradouro e São Marcos. Um segundo aspecto importante foi a utilização de 

diferentes indicadores antropométricos, permitindo comparações e correlações, a fim 

de verificar quais seriam mais adequados para uma população tão específica. 

 

 

Conclusão 

Os achados desse estudo mostram elevadas prevalências de excesso de peso 

entre os indígenas Xavante adultos, especialmente entre as mulheres. 

É fundamental a realização de mais estudos, com o objetivo de definir 

indicadores e critérios diagnósticos específicos para avaliação do estado nutricional 

dessa população. Nesse contexto, os resultados sugerem ainda que a relação 

cintura/estatura pode ser um importante indicador do estado nutricional dos indígenas, 

pela sua facilidade de mensuração, bem como por apresentar correlação com IMC e 

percentuais de gordura corporal e massa muscular. 

Por fim, faz-se necessário que sejam programadas estratégias de prevenção e 

controle do excesso de peso entre os indígenas, voltadas especificamente para 
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manutenção de hábitos alimentares e de estilo de vida tradicionais, riscos do consumo 

de alimentos industrializados e importância da prática de atividade física. 
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Resumo 

Contexto: O aumento da prevalência de excesso de peso e de doenças crônicas não 

transmissíveis na população indígena, assim como mudanças no consumo alimentar e 

redução da frequência e intensidade da atividade física, sugerem que a prevalência de 

síndrome metabólica também seja elevada. O objetivo do estudo foi avaliar a 

prevalência de síndrome metabólica (SM) e a frequência de seus componentes na 

população adulta Xavante das Reservas Indígenas de São Marcos e 

Sangradouro/Volta Grande – Mato Grosso, Brasil. Métodos: Foi realizado estudo 

transversal, com 932 indígenas Xavante com 20 ou mais anos de idade, no período de 

2008 a 2012. As variáveis consideradas foram sexo, idade, peso, altura, 

circunferência da cintura, glicemia inicial e de 2ª hora, níveis de triglicérides e HDL-c e 

pressão arterial sistêmica. Foram considerados os critérios diagnósticos de síndrome 

metabólica da IDF e AHA/NHLBI. Resultados: Verificou-se que 66,1% (95% IC: 63,0 – 

69,2) dos indígenas apresentaram SM, sendo 76,2% (95% IC: 72,4 – 80,0) nas 

mulheres e 55,6% (95% IC: 51,0 – 60,2) nos homens. As prevalências foram mais 

elevadas nas mulheres em todas as faixas etárias. A circunferência da cintura 

aumentada e os níveis baixos de HDL-c foram os componentes da SM mais 

prevalentes, enquanto a hipertensão arterial sistêmica apresentou a menor 

prevalência. Conclusões: A elevada prevalência de SM entre os Xavante está 

relacionada à grande frequência de indígenas com excesso de peso, bem como 

possivelmente às mudanças no consumo alimentar e redução da frequência e 

intensidade da atividade física. Esses resultados mostram a magnitude deste 

problema de saúde e alertam para a necessidade de adoção de medidas preventivas. 

 

Palavras chave 

Síndrome metabólica. População indígena. Sobrepeso. Obesidade 
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Abstract  

Background: The rising prevalence of excess weight and non-communicable diseases 

in indigenous populations, as well as changes in food consumption and reductions in 

the frequency and intensity of physical activity, suggest that the prevalence of 

metabolic syndrome (MS) could also be elevated. The aim of this study was to 

evaluate the prevalence of MS and the frequency of its components in the Xavante 

adult population living in the São Marcos and Sangradouro/Volta Grande Indian 

reservations, in the state of Mato Grosso, Brazil. Methods: A cross-sectional study was 

carried out with 932 Xavante Indians aged 20 years or over, between 2008 and 2012. 

The variables analyzed were gender, age, weight, height, waist circumference, blood 

pressure, initial and 2-h capillary glycemia in a 75g OGTT, levels of triglycerides and 

HDL-cholesterol. The diagnostic criteria for MS proposed by the IDF and AHA/NHLBI 

were used. Results: The prevalence of MS was 66.1% (95%CI: 63.0 – 69.2), 

presenting 76.2% (95%CI: 72.4 – 80.0) in women and 55.6% (95%CI: 51.0 – 60.2) in 

men. Women presented higher prevalence of MS in all age groups. Elevated waist 

circumference and lower levels of HDL-cholesterol were the more frequent 

components in subjects with MS, with elevated blood pressure being the least 

frequent. Conclusions: The high prevalence of MS in the Xavante Indians is mainly due 

to the increased prevalence of excess weight that has resulted from an intense change 

in their life-style over a short period of time, in a population with a genetic 

predisposition. These findings highlight the magnitude of this health problem and 

highlight the necessity to implement specific preventive interventions. 

 

Keywords 

Metabolic Syndrome. Indian Population. Excess Weight. Obesity 

 

 



60 

 

 

Introdução 

A síndrome metabólica (SM) é definida como uma condição na qual os fatores 

de risco para doenças cardiovasculares e diabetes mellitus (DM) ocorrem em um 

mesmo indivíduo. Os seus principais componentes são obesidade abdominal, 

hipertensão arterial sistêmica (HAS), dislipidemia e distúrbios do metabolismo da 

glicose1,2. 

Existem poucos dados sobre a prevalência de SM na população indígena 

brasileira. Estudos evidenciam um aumento considerável da prevalência do excesso 

de peso e de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) nessa população, assim 

como mudanças no consumo alimentar e redução da frequência e intensidade da 

atividade física3-16. Todos esses fatores sugerem que a prevalência de SM também 

seja elevada entre os indígenas brasileiros.  

Alguns estudos em comunidades indígenas específicas já mostram 

prevalências preocupantes de SM 9,17-19. No entanto, não havia até o presente, 

informações sobre a prevalência de SM na população Xavante, grupo indígena 

brasileiro com elevada prevalência de DM e excesso de peso, duas alterações 

fundamentais na gênese desta síndrome. 

Considerando que a SM tem grande impacto na qualidade e na expectativa de 

vida dos indivíduos, é importante avaliar a sua prevalência, para conhecer sua 

magnitude e desenvolver programas de intervenção. O objetivo desse estudo foi 

avaliar a prevalência de SM e a frequência de seus componentes na população adulta 

Xavante das Reservas Indígenas de São Marcos e Sangradouro/Volta Grande – MT. 

 

Métodos 

 Os Xavante são um grupo indígena formado por aproximadamente 20.000 

indivíduos, pertencentes ao tronco linguístico Macro-Jê, que vivem em oito reservas 

indígenas no estado do Mato Grosso, Brasil20-22. 

Este inquérito foi realizado entre outubro de 2010 e janeiro de 2012, em 10 

etapas de coleta de dados, nas reservas de São Marcos e Sangradouro/Volta Grande. 

A população total destas reservas está estimada em 4.020 índios, sendo 1.582 com 

20 anos ou mais de idade21,22. 

Os exames foram realizados nas aldeias. Os líderes indígenas e os 

participantes foram informados sobre os objetivos do estudo e deram seu 

consentimento, em sua maioria por escrito. Para os que eram analfabetos (14%), os 
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termos de consentimento foram lidos por agentes de saúde indígena na língua 

portuguesa ou Xavante, conforme a necessidade. As impressões digitais foram 

usadas para documentar a sua aprovação.  

Todos os indivíduos com 20 anos ou mais de idade foram convidados a 

participar do estudo. A aceitação da pesquisa foi muito alta e os não participantes 

foram aqueles que não estavam presentes na aldeia durante a visita. Os dados foram 

obtidos para 977 índios Xavante, de ambos os sexos. Foram excluídos os indivíduos 

com dados incompletos e as gestantes, sendo considerados 932 Xavante. 

Foram consideradas as seguintes variáveis no estudo: sexo, idade (em anos), 

peso, altura, circunferência da cintura (CC), glicemia capilar inicial e de 2ª hora, níveis 

séricos de triglicérides (TG) e lipoproteína de alta densidade (HDL-c) e pressão 

arterial sistêmica. 

O peso foi avaliado com a utilização de balança eletrônica (Plenna®), com 

capacidade máxima de 150 kg e precisão de 0,1 kg, com o indivíduo descalço e 

apenas com roupas leves. A estatura foi verificada com estadiômetro portátil 

(Alturexata®), com precisão de 0,1 cm, com os indivíduos posicionados em pé, 

descalços, com as pernas e pés paralelos, peso distribuído em ambos os pés, braços 

estendidos ao longo do corpo e a cabeça posicionada no plano de Frankfurt. 

A partir dos dados de peso e altura, foi calculado o Índice de Massa Corporal 

(IMC), por meio da fórmula [peso (kg)/altura(m)2]. Para classificação do estado 

nutricional de adultos foram adotados os critérios recomendados pela Organização 

Mundial de Saúde23: IMC < 18,5 kg/m2: Baixo peso; IMC ≥ 18,5 kg/m2 e < 25,0 kg/m2: 

Eutrofia; IMC ≥ 25,0 kg/m2 e < 30,0 kg/m2: Sobrepeso; IMC ≥ 30,0 kg/m2: Obesidade. 

Para os idosos (indivíduos com idade igual ou maior que 60 anos) foram considerados 

os seguintes pontos de corte24: IMC ≤ 22,0 kg/m2: Baixo peso; IMC > 22,0 kg/m2 e < 

27,0 kg/m2: Eutrofia; IMC ≥ 27,0 kg/m2: Sobrepeso. Para as análises, os indígenas 

com sobrepeso e obesidade foram agrupados em categoria única, sendo 

considerados com excesso de peso.  

A CC foi mensurada com fita milimétrica inelástica, no ponto médio entre o 

último arco intercostal e a crista ilíaca, com o indivíduo na posição ereta. 

A pressão arterial foi aferida no braço esquerdo do indivíduo sentado, após 

cinco minutos de repouso, utilizando o aparelho de pressão digital de braço 

automático (OMRON HEM-742INTC®). A pressão arterial foi aferida três vezes, sendo 

considerada a média das duas últimas aferições. 
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A glicemia capilar inicial e a glicemia duas horas após sobrecarga de 75g de 

glicose anidra (Glutol®) foram medidas por um glicosímetro portátil (HemoCue® 

Glucose 201, HemoCue AB).  

As amostras de sangue foram coletadas dos indivíduos em jejum de 8 a 10 

horas, por via venosa, sendo utilizados coletores estéreis e descartáveis 

(Vacuotainer®). As amostras foram condicionadas a -20°C e transportadas para o 

laboratório na cidade de São Paulo. Os níveis séricos de HDL-c e TG foram 

quantificados por métodos enzimáticos. 

Foram considerados portadores da SM os indivíduos que apresentaram três ou 

mais dos seguintes componentes2:  

 glicemia inicial > 200mg/dL ou glicemia na 2ª hora > 140mg/dL ou em uso de 

medicamentos anti-diabéticos; 

 HDL-c < 40 mg/dL para homens e < 50 mg/dL para mulheres ou uso de 

medicamentos hipolipemiantes; 

 TG ≥ 150 mg/dL 

 CC ≥ 94cm para homens e ≥ 80 cm para mulheres;  

 pressão arterial sistêmica > 130/85 mmHg ou em uso de medicamento anti-

hipertensivo. 

De acordo com os critérios de diagnóstico da SM, um dos componentes seria 

glicemia de jejum > 100mg/dL. No entanto, apesar dos indígenas terem sido 

orientados a estarem em jejum para a coleta de sangue, não foi possível garantir que 

o fizeram da maneira correta. Isso pode ter ocorrido devido a barreiras culturais para 

entender a necessidade do jejum para a realização dos exames laboratoriais, bem 

como por não terem uma programação regular de refeições. Desta forma, optou-se 

por considerar como proxi da glicemia alterada os valores de glicemia casual 

indicativa de DM (> 200mg/dL), de glicemia na 2ª hora indicativa de tolerância 

diminuída à glicose (> 140mg/dL) ou de DM (> 200mg/dL), assim como o uso de 

medicamentos antidiabéticos. 

Em relação à CC, não existem pontos de corte específicos para populações 

indígenas brasileiras. Desta forma, optou-se por seguir as recomendações mais 

recentes da AHA/NHLBI2, que reconhecem que homens com CC ≥ 94cm e mulheres 

com CC ≥ 80cm apresentam risco aumentado para doenças cardiovasculares e 

diabetes mellitus, sendo esses pontos de corte uma opção para o diagnóstico de 
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indivíduos ou populações com níveis elevados de resistência à insulina. Além disso, 

esses são os valores mais frequentemente adotados em pesquisas. 

Utilizou-se a estatística descritiva, por meio de cálculo de proporções, médias e 

desvios-padrão, para verificar a frequência com que as variáveis se apresentaram. As 

médias das variáveis foram comparadas pelo teste t de Student e as prevalências por 

meio do teste Qui quadrado (χ2). O teste Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para 

verificar se as variáveis quantitativas apresentavam distribuição normal. Os dados 

foram analisados com o uso do software Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) versão 17, sendo fixado um nível de significância de 5%. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clínicas de Ribeirão Preto/ Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP, pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Paulista de Medicina - UNIFESP, pela 

CONEP e FUNAI. Todos os procedimentos realizados na pesquisa obedeceram a 

princípios éticos contidos na Declaração de Helsinki, 2008.  

 

Resultados 

Participaram do estudo 932 indígenas, sendo 50,9% do sexo feminino e 57,2% 

com idade entre 20 e 39 anos. Observou-se uma elevada prevalência de excesso de 

peso, principalmente entre as mulheres e homens nas faixas etárias de 20 a 39 e 40 a 

59 anos (Tabela 1).  

As mulheres apresentaram valores médios de glicemia inicial, glicemia na 

segunda hora, HDL-c, circunferência da cintura e IMC maiores do que os homens. A 

pressão arterial sistólica, a pressão arterial diastólica, o peso e a altura foram mais 

elevados no sexo masculino. Não foram observadas diferenças significativas em 

relação à idade e níveis de triglicérides (Tabela 2). 
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Tabela 1 – Distribuição da população adulta Xavante das Reservas Indígenas de São 

Marcos e Sangradouro – MT, segundo sexo, faixa etária e estado nutricional, 2008-

2012. 

 

Sexo 

Estado nutricional  

Baixo peso 

n (%) 

Eutrofia 

n (%) 

Excesso de peso 

n (%) 

Total 

n (%) 

Homens     

   20-39 anos                    -       34 (12,9) 229 (87,1) 263 (57,5) 

   40-59 anos                   - 10 (9,1) 100 (90,9) 110 (24,1) 

   ≥ 60 anos 7 (8,3) 35 (41,7) 42 (50,0) 84 (18,4) 

   Subtotal 7 (1,5) 79 (17,3) 371 (81,2) 457 (49,1) 

Mulheres     

   20-39 anos 1 (0,4) 24 (8,9) 245 (90,7) 270 (56,8) 

   40-59 anos                    - 7 (7,0) 93 (93,0) 100 (21,1) 

   ≥ 60 anos 13 (12,4) 41 (39,0) 51 (48,6) 105 (22,1) 

   Subtotal 14 (2,9) 72 (15,2) 389 (81,9) 475 (50,9) 

Geral     

   20-39 anos 1 (0,2) 58 (10,9) 474 (88,9) 533 (57,2) 

   40-59 anos                    - 17 (8,1) 193 (91,9) 210 (22,5) 

   ≥ 60 anos 20 (10,6) 76 (40,2) 93 (49,2) 189 (20,3) 

Total 21 (2,3) 151 (16,2) 760 (81,5) 932 (100,0) 

 

 

Tabela 2 - Média e desvio padrão da idade e das variáveis clínicas, bioquímicas e 

antropométricas, segundo sexo, na população adulta Xavante das Reservas 

Indígenas de São Marcos e Sangradouro – MT, 2008-2012. 

 

Variáveis 

Média ± DP  

p-valor Total Feminino Masculino 

Idade (anos) 42,7 ± 19,1 42,4 ± 19,3 43,1 ± 19,0 0,556 

Glicemia inicial (mg/dL) 152,5 ± 105,7 164,1 ± 113,8 140,6 ± 95,2 0,001 

Glicemia 2ª hora (mg/dL) 148,7 ± 51,8 158,1 ± 49,0 140,1 ± 52,8 0,001 

HDL-colesterol (mg/dL) 38,9 ± 8,1 40,7 ± 8,2 37,1 ± 7,5 <0,001 

Triglicérides (mg/dL) 199,0 ± 170,9 196,3 ± 179,4 201,8 ±161,6 0,638 

Pressão arterial diastólica (mm/Hg) 72,7 ± 10,8 71,5 ± 10,6 74,0 ± 10,9 <0,001 

Pressão arterial sistólica (mm/Hg) 122,3 ± 17,4 119,6 ± 18,5 125,0 ± 15,8 <0,001 

Circunferência da cintura (cm) 97,3 ± 10,9 98,6 ± 11,1 95,9 ± 10,4 <0,001 

Peso (kg) 78,8 ± 15,3 74,0 ± 14,7 83,8 ± 14,2 <0,001 

Altura (m) 1,61 ± 0,08 1,55 ± 0,05 1,67 ± 0,05 <0,001 

IMC (kg/m2) 30,3 ± 5,1 30,8 ± 5,6 29,9 ± 4,6 0,007 
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Verificou-se que 66,1% (95% IC: 63,0 – 69,2) dos indígenas apresentaram SM, 

sendo 76,2% (95% IC: 72,4 – 80,0) nas mulheres e 55,6% (95% IC: 51,0 – 60,2) nos 

homens (p<0,001). As prevalências foram mais elevadas nas mulheres em todas as 

faixas etárias (Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Prevalência de Síndrome Metabólica, segundo sexo e faixa etária, na 

população adulta Xavante das Reservas Indígenas de São Marcos e Sangradouro – 

MT, 2008-2012. 

 

 

No sexo feminino, a maioria apresentou três ou quatro componentes da SM, 

enquanto no sexo masculino os percentuais mais elevados foram verificados para dois 

ou três componentes. Além disso, todas as mulheres apresentavam pelo menos um 

dos componentes da SM e 13,6% apresentavam todos (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Frequência de componentes da Síndrome Metabólica, segundo sexo, na 

população adulta Xavante das Reservas Indígenas de São Marcos e Sangradouro – 

MT, 2008-2012. 
 

Componentes da 

Síndrome Metabólica 

Mulheres 

n (%) 

Homens 

n (%) 

Total 

n (%) 

nenhum       - (-)     20 (4,4)     20 (2,2) 

1     24 (5,1)   77 (16,9) 101 (10,9) 

2   88 (18,7) 105 (26,1) 193 (20,9) 

3 143 (30,4) 139 (30,5) 282 (30,5) 

4 151 (32,1)   88 (19,3) 239 (25,8) 

5   64 (13,6)     26 (5,7)     90 (9,7) 

 

 

A CC aumentada e os níveis baixos de HDL-c foram os componentes da SM 

mais prevalentes, enquanto a HAS apresentou a menor prevalência (Tabela 4). 

As prevalências de HAS e hipertrigliceridemia foram mais elevadas no sexo 

masculino, enquanto os demais componentes da SM prevaleceram no sexo feminino. 

As prevalências foram mais elevadas na faixa etária de 40 a 59 anos, com exceção da 

HAS, mais prevalente entre os idosos, em ambos os sexos, hipertrigliceridemia e 

níveis de HDL-c baixos, mais comuns entre os homens jovens (20 a 39 anos) (Tabela 

4). 
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Tabela 4 – Frequência dos componentes da SM nos indivíduos com SM, segundo 

sexo e faixa etária, na população adulta Xavante das Reservas Indígenas de São 

Marcos e Sangradouro – MT, 2008-2012. 

 Componentes da Síndrome Metabólica (%) 

Hipertensão 

arterial 

sistêmica 

HDL-c 

baixo 

Hipertri- 

gliceridemia 

Glicemia 

alterada 

Circunferência 

da cintura 

aumentada 

Faixa etária (anos)       

  Mulheres       

     20 a 39   32 (18,2) 164 (93,2) 103 (58,5) 147 (83,5)   175 (99,4) 

     40 a 59   40 (44,4)   85 (94,4)   68 (75,6)   84 (93,3)   90 (100,0) 

     ≥ 60   49 (53,3)   79 (85,9)   67 (72,8)   82 (89,1)     88 (95,7) 

  Subtotal 121 (33,8) 328 (91,6) 238 (66,5) 313 (87,4)   353 (98,6) 

       

  Homens       

     20 a 39   56 (42,4) 110 (83,3) 108 (81,8) 73 (55,3)   113 (85,6) 

     40 a 59   41 (52,6)   60 (76,9)   63 (80,8)   53 (67,9)     67 (85,9) 

     ≥ 60   35 (81,4)   31 (72,1)   28 (65,1)   28 (65,1)     33 (76,7) 

  Subtotal 132 (52,5) 201 (79,4) 199 (78,7) 154 (60,9)   213 (84,2) 

       

Total 253 (41,4) 529 (86,6) 437 (71,5) 467 (76,4)   566 (92,6) 

 

 

Discussão 

Nas últimas décadas observou-se um processo de aproximação entre os 

Xavante e as comunidades urbanas das cidades próximas das reservas indígenas, o 

que propiciou modificações na relação dos índios com a terra, o trabalho e a 

alimentação. 

Fatores como restrição territorial, esgotamento dos recursos naturais, 

comprometimento das atividades de subsistência, alterações nos padrões de 

assentamento e perda do estilo de vida nômade fizeram com que os indígenas se 

tornassem mais sedentários. Considerando a alimentação, os indígenas incorporaram 

vários alimentos da dieta ocidental e passaram a consumir com frequência alimentos 

industrializados, ricos em açúcar, gordura e sódio e pobres em proteínas, fibras e 

micronutrientes4,7,10,16. 

Todas essas mudanças contribuem para a alteração do perfil epidemiológico 

desses povos, com aumento da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, 
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tais como obesidade, hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, síndrome 

metabólica e outras. 

Os resultados do presente estudo indicam elevada prevalência (66,1%) de SM 

entre os indígenas Xavante adultos, com o consequente aumento do risco de doenças 

cardiovasculares. Essa prevalência é maior do que os valores encontrados na maior 

parte dos estudos, tanto em populações indígenas17-19 quanto não indígenas25. 

No Brasil, em uma revisão sistemática sobre a prevalência de SM em adultos, 

foram selecionados 10 estudos, dos quais dois foram realizados com populações 

indígenas. A prevalência média foi 29,6% (14,9% - 65,3%). A maior prevalência 

(65,3%) foi verificada entre os Kaingangs e Guaranis, no Rio Grande do Sul, sendo 

bastante semelhante ao presente estudo25. 

Em outros estudos com populações indígenas foram verificadas prevalências 

de SM mais baixas, de 21,9% entre os índios Suyá9 e 27,8% entre os Khisêdjê19, 

ambos do Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso; e 35,7% entre indígenas das 

aldeias Jaguapiru, em Dourados, Mato Grosso do Sul18. 

Considerando a literatura internacional, a prevalência de SM no presente 

estudo foi bastante superior à verificada em vários países, como Portugal (27,6%)26, 

Espanha (26,6%)27, França (25% em homens e 15,3% nas mulheres)28, Itália (28% 

nos homens e 26% nas mulheres)29, Estados Unidos da América (22,9%)30, México 

(26,6%)31, Peru (18,1%)32, Chile (29,5%)33, Norte da África (30%)34, Colômbia 

(34,8%)35, Venezuela (35,3%)36, China (33,9%)37 e Turquia (36,6%)38. 

O mesmo ocorreu quando a prevalência foi comparada aos valores 

encontrados entre indígenas de outros países, sendo 10% em indígenas da Sibéria39, 

38% na Argentina40 e 46,9% na Austrália41. 

Observam-se grandes diferenças entre as prevalências de SM, de acordo com 

a população e o local de estudo. Parte dessas diferenças deve-se à existência de 

diferentes critérios para definir e diagnosticar a síndrome metabólica. Além disso, por 

tratar-se de uma síndrome que utiliza a circunferência da cintura como parâmetro para 

avaliar a obesidade central, a definição dos seus pontos de corte nos critérios 

diagnósticos varia com a etnia, o que limita utilizar os valores propostos para uma 

região com população multiétnica.   

Foram observadas prevalências mais elevadas entre as mulheres, semelhante 

ao verificado em outros estudos9,17-19,25.  
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Em relação à faixa etária, no presente estudo os indígenas com 40 a 59 anos 

foram os mais acometidos, quando comparados aos mais jovens e aos mais idosos. 

Na revisão sistemática sobre a prevalência de SM em adultos brasileiros25, observou-

se que a prevalência de SM aumentava com o avançar da idade, sendo mais elevada 

em indivíduos com 50 anos ou mais. 

O fato dos Xavante com 60 anos ou mais de idade não terem apresentado as 

maiores prevalências no presente estudo pode ser explicado por um processo menos 

intenso de aculturação dos idosos, maior manutenção de seus hábitos tradicionais e 

menor contato com a sociedade brasileira, havendo, consequentemente, um menor 

comprometimento dos hábitos alimentares e da prática de atividade física.  

A CC aumentada e os níveis baixos de HDL-c foram os componentes da SM 

mais prevalentes, enquanto a hipertensão arterial sistêmica apresentou a menor 

prevalência. 

Níveis baixos de HDL-c foram bastante frequentes em outros estudos com 

populações indígenas17-19 e não indígenas25. No caso específico dos Xavante, além 

de suas características genéticas, poderiam contribuir a redução dos níveis de 

atividade física e o baixo consumo de alimentos que auxiliam o aumento do HDL-c, 

tais como castanhas em geral, gorduras monoinsaturadas e outros. 

Embora tenha sido bastante frequente em outros estudos, a prevalência de 

circunferência de cintura aumentada nos Xavante foi maior do que em outras 

populações17-19,25. Por não existirem pontos de corte específicos para indígenas, são 

utilizados valores diversos. Em alguns estudos que utilizaram os critérios do National 

Cholesterol Education - Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III), os pontos de corte 

foram > 102cm para homens e > 88cm para mulheres. Faz-se necessária a definição 

de pontos de corte específicos para essas populações, que apresentam estrutura e 

composição corporais diferenciadas. 

Embora também relevante, a hipertensão arterial sistêmica foi o componte da 

SM menos comum nos Xavante.  Em um estudo recente42, a taxa de prevalência 

ajustada por idade para HAS nesta população foi 17,5%. Os resultados do I Inquérito 

Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas3 indicaram que 13,1% das 

mulheres de 14 a 49 anos apresentaram pressão arterial alterada sugestiva de HAS. 

Já na revisão sistemática sobre a prevalência de SM em adultos brasileiros, a média 

encontrada foi de 52,5% dos indivíduos com alterações pressóricas25. 
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A glicemia alterada vem sendo apontada como um problema de saúde de 

grande magnitude na população Xavante. Em um estudo recente42, as prevalências 

ajustadas por idade para diabetes e tolerância diminuída à glicose nesta população 

foram, respectivamente, 28,2% e 32,3%.  

A definição de uma causa única ou de múltiplos mecanismos para o 

desenvolvimento da SM ainda é um desafio, mas a obesidade abdominal e a 

resistência à insulina parecem ter um papel fundamental na gênese desta síndrome. 

Com a hipertrofia do tecido adiposo, ocorre um desequilíbrio na secreção de 

adipocinas pró e anti-inflamatórias, incluindo o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), a 

interleucina-6 (IL-6) e adiponectina, determinando um estado de inflamação crônica de 

baixa intensidade que representa importante papel no desenvolvimento de doenças 

metabólicas. Concomitantemente, ocorre a ativação de vias de sinalização 

inflamatórias, como c-Jun N-terminal quinase (JNK) e fator de transcrição nuclear B 

(NF-B), que levam à resistência à insulina43-46.  

A elevada prevalência de SM entre os Xavante predispõe a um elevado risco 

de desenvolvimento de doenças cardiovasculares e diabetes mellitus tipo 2. Sabe-se 

que a SM aumenta cerca de 2 vezes o risco de desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares e 5 vezes o risco para o diabetes mellitus tipo 2 2,47,48.  

Apesar desses resultados não serem representativos de todos os povos 

indígenas brasileiros, eles são bastante expressivos para os Xavante, uma vez que, 

considerando os dados do Censo 2010 como referência, a população de estudo 

equivale a aproximadamente 60% do total de Xavante de Sangradouro e São Marcos. 

Os achados evidenciam a necessidade de intervenções especialmente voltadas para 

a prevenção de fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis. 

 

Conclusões 

A elevada prevalência de SM entre os Xavante é preocupante e indica risco de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares e diabetes mellitus tipo 2. Esta 

prevalência possivelmente está associada ao elevado percentual de indígenas com 

excesso de peso, às mudanças no consumo alimentar e redução da frequência e 

intensidade da atividade física. Esses resultados mostram a magnitude deste 

problema de saúde e alertam para a necessidade de adoção de medidas preventivas. 
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Resumo 

Objetivo: Identificar o melhor ponto de corte da circunferência da cintura (CC) para 

diagnosticar obesidade central e identificar a síndrome metabólica (SM), na população 

adulta Xavante das Reservas Indígenas de São Marcos e Sangradouro/Volta Grande 

– MT, Brasil. Casuística e Métodos: Foi realizado estudo transversal, com 925 

indígenas Xavante com 20 ou mais anos de idade, no período de 2008 a 2012. Foram 

considerados os critérios diagnósticos de SM da IDF e AHA/NHLBI. De acordo com o 

número de componentes da síndrome metabólica que apresentavam, os indivíduos 

foram divididos em três grupos: Grupo I - 0, 1 ou 2 componentes; Grupo II - 3 

componentes; Grupo III - 4 ou 5 componentes. Análises de Curva ROC foram 

utilizadas para avaliar a capacidade de identificar a SM pela CC, sendo considerados 

os Grupos I e III. O Índice de Youden foi utilizado para identificar os pontos de corte 

da CC com melhor capacidade preditiva. Resultados: A área sob a curva ROC da CC 

para identificar SM foi de 0,67 (IC95% = 0,67-0,78) entre as mulheres e 0,90 (IC95% = 

0,86-0,93) entre os homens. Os melhores pontos de corte da CC foram 97cm 

(sensibilidade 64,7% e especificidade 63,4%) para as mulheres e 94cm (sensibilidade 

93,3% e especificidade 72,3%) para os homens. Conclusões: Os achados indicam a 

importância de estabelecimento de critérios diagnósticos de obesidade central 

específicos para a população indígena brasileira, que apresenta estrutura corporal 

diferenciada, bem como características culturais, étnicas e de estilo de vida bastante 

particulares. 

 

Palavras chave: Circunferência da cintura; Síndrome Metabólica; População 

indígena. 
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Abstract 

Objective: To identify the best cut off point of the waist circumference (WC) for the 

diagnosis of central obesity and metabolic syndrome (MS) in the adult Xavante 

population from the Indians reservations of São Marcos e Sangradouro/Volta Grande – 

MT, Brazil. Research Design and Methods: A cross sectional study was carried out 

among 925 Xavante Indians aged 20 years or more, in the 2008-2012 period.  For the 

diagnosis of MS were used the proposed criteria  by IDF and AHA/NHLBI. According 

to the number of components of the MS, the subjects were divided in three groups: 

Group I - 0, 1 or 2 components; Group II - 3 components; Group III - 4 or 5 

components. Analysis by the ROC curve were used to evaluate the property to identify 

the MS by the WC, being considered the groups I and II. The Youden Index was used 

to identify the cut point with best predictive capacity. Results: The area under the 

ROC curve of the WC to identify MS was 0.67 (95%CI = 0.67-0.78) in women and 0.90 

(95%CI = 0.86-0.93) in men. The best cut off points of the WC were 97cm (sensitivity 

of 64.7% and specificity of 63.4%) for women and 94cm (sensitivity of 93.3% and 

specificity of 72.3%) for men. Conclusions: These findings indicated the importance 

to have specific diagnostic criteria for central obesity for the Brazilian Indian 

population, that has differentiated body structure, as well as very particular cultural, 

ethnic and life style characteristics. 

 

Key words: Waist circumference; Metabolic Syndrome; Indigenous population  
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Introdução 

A síndrome metabólica (SM) é um complexo conjunto de fatores de risco, com 

elevada e crescente prevalência em várias populações. Caracteriza-se pela 

associação de um grupo de alterações metabólicas, incluindo obesidade abdominal, 

elevados níveis de triglicérides, baixos níveis de HDL-colesterol, hipertensão arterial e 

alteração do metabolismo da glicose1,2. 

É comprovado que a SM associa-se ao desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares (DCV) e diabetes mellitus (DM)2-5. Por outro lado, não há consenso 

bem estabelecido na sua definição, critérios diagnósticos e limites de normalidade 

entre alguns de seus componentes. 

Nas duas últimas décadas, vários critérios diagnósticos foram propostos por 

diferentes organizações – Organização Mundial da Saúde (OMS)6, National 

Cholesterol Education Program’s - Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III)7, 

International Diabetes Federation (IDF)8,9 e American Heart Association (AHA) em 

parceria com National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI)10. A I Diretriz Brasileira 

de Diagnóstico e Tratamento da SM, de 2005, utiliza o critério do NCEP-ATP III1. 

Recentemente, representantes da IDF e AHA/NHLBI propuseram um critério 

único2. No entanto, permanece a dificuldade em definir um dos componentes da SM, a 

obesidade abdominal, avaliada por meio da circunferência da cintura (CC).  

A definição de limites de normalidade da CC depende de vários aspectos. 

Fatores como sexo, etnia e estilo de vida (principalmente hábitos alimentares e prática 

de atividade física) interferem na distribuição da gordura corporal, dificultando o 

estabelecimento de pontos de corte nas diferentes populações. Além disso, a 

obesidade abdominal pode se relacionar de maneiras diferentes com as várias 

doenças e alterações metabólicas com as quais está associada2. 

Pelos motivos expostos, os pontos de corte da circunferência da cintura devem 

ser específicos para as diferentes populações e grupos étnicos, não sendo possível 

definir um critério único. Consequentemente, não existe uma padronização 

internacional, mas há pontos de corte sugeridos para europeus, africanos sub-

saarianos, sul-asiáticos, centro e sul-americanos, japoneses, chineses e outros2. 

Considerando a população indígena, até o presente momento, não há valores 

de referência da CC estabelecidos, o que influencia diretamente no estudo da SM, na 

prática clínica e nas políticas de saúde dessas populações. É importante estabelecer 

critérios diagnósticos específicos para essa população, que apresenta estrutura 
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corporal diferenciada, bem como características culturais, étnicas e de estilo de vida 

bastante particulares. 

Dessa forma, o objetivo desse estudo foi identificar o melhor ponto de corte da 

circunferência da cintura para diagnosticar obesidade central e identificar a SM, na 

população adulta Xavante das Reservas Indígenas de São Marcos e 

Sangradouro/Volta Grande – MT. 

 

Casuística e Métodos 

 Os Xavante são um grupo indígena formado por aproximadamente 20.000 

indivíduos, pertencentes ao tronco linguístico Macro-Jê, que vivem em oito reservas 

indígenas no estado do Mato Grosso, Brasil11-13. 

Este inquérito foi realizado entre outubro de 2010 e janeiro de 2012, em 10 

etapas de coleta de dados, nas reservas de São Marcos e Sangradouro/Volta Grande. 

A população total destas reservas está estimada em 4.065 índios, sendo 1.582 com 

20 anos ou mais de idade13,14. 

Os exames foram realizados nas aldeias. Os líderes indígenas e os 

participantes foram informados sobre os objetivos do estudo e deram seu 

consentimento, em sua maioria por escrito. Para os que eram analfabetos (14%), os 

termos de consentimento foram lidos por agentes de saúde indígena na língua 

portuguesa ou Xavante, conforme a necessidade. As impressões digitais foram 

usadas para documentar a sua aprovação.  

Todos os indivíduos com 20 anos ou mais de idade foram convidados a 

participar do estudo. A aceitação da pesquisa foi muito alta e os não participantes 

foram aqueles que não estavam presentes na aldeia durante as visitas. Os dados 

foram obtidos para 977 índios Xavante, de ambos os sexos. Foram excluídos os 

indivíduos com dados incompletos e as gestantes, sendo considerados 925 Xavante. 

Foram consideradas as seguintes variáveis no estudo: sexo, idade, peso, 

altura, circunferência da cintura, glicemia capilar inicial e de 2ª hora, níveis séricos de 

triglicérides (TG) e lipoproteína de alta densidade (HDL-c) e pressão arterial sistêmica. 

O peso foi avaliado com a utilização de balança eletrônica (Plenna®), com 

capacidade máxima de 150 kg e precisão de 0,1 kg, com o indivíduo descalço e 

apenas com roupas leves. A estatura foi verificada com estadiômetro portátil 

(Alturexata®), com precisão de 0,1 cm, com os indivíduos posicionados em pé, 

descalços, com as pernas e pés paralelos, peso distribuído em ambos os pés, braços 
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estendidos ao longo do corpo e a cabeça posicionada no plano de Frankfurt. A partir 

dos dados de peso e altura, foi calculado o Índice de Massa Corporal (IMC), por meio 

da fórmula [peso (kg)/altura(m)2]. 

A CC foi mensurada com fita milimétrica inelástica, no ponto médio entre o 

último arco intercostal e a crista ilíaca, com o indivíduo na posição ereta. 

A pressão arterial foi aferida no braço esquerdo do indivíduo sentado, após 

cinco minutos de repouso, utilizando o aparelho de pressão digital de braço 

automático (OMRON HEM-742INTC®). A pressão arterial foi aferida três vezes, sendo 

considerada a média das duas últimas aferições. 

A glicemia capilar inicial e a glicemia duas horas após sobrecarga de 75g de 

glicose anidra (Glutol®) foram medidas por um glicosímetro portátil (HemoCue® 

Glucose 201, HemoCue AB).  

As amostras de sangue foram coletadas dos indivíduos em jejum de 8 a 10 

horas, por via venosa, sendo utilizados coletores estéreis e descartáveis 

(Vacuotainer®). As amostras foram condicionadas a -20°C e transportadas para o 

laboratório na cidade de São Paulo. Os níveis séricos de HDL-colesterol e 

triglicerídeos foram quantificados por métodos enzimáticos. 

Foram considerados os componentes utilizados para diagnóstico da SM2: 

glicemia inicial > 200mg/dL ou glicemia na 2ª hora > 140mg/dL ou em uso de 

medicamentos antidiabéticos; HDL-c < 40 mg/dL para homens e < 50 mg/dL para 

mulheres ou uso de medicamentos hipolipemiantes; TG ≥ 150 mg/dL; CC ≥ 94cm para 

homens e ≥ 80 cm para mulheres; pressão arterial sistêmica > 130/85 mmHg ou em 

uso de medicamento anti-hipertensivo. 

De acordo com os critérios de diagnóstico da SM, um dos componentes seria 

glicemia de jejum > 100mg/dL. No entanto, apesar dos indígenas terem sido 

orientados a estarem em jejum para a coleta de sangue, não foi possível garantir que 

o fizeram da maneira correta. Isso pode ter ocorrido devido a dificuldades para 

entender a necessidade do jejum para a realização dos exames laboratoriais, bem 

como por não terem uma programação regular de refeições. Desta forma, optou-se 

por considerar como proxi da glicemia alterada os valores de glicemia casual 

indicativa de diabetes mellitus (> 200mg/dL), de glicemia na 2ª hora indicativa de 

tolerância diminuída à glicose (> 140mg/dL) ou de diabetes mellitus (> 200mg/dL), 

assim como o uso de medicamentos antidiabéticos. 
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Em relação à CC, não existem pontos de corte específicos para populações 

indígenas brasileiras. Desta forma, optou-se por seguir as recomendações mais 

recentes da AHA/NHLBI2, que reconhecem que homens com CC ≥ 94cm e mulheres 

com CC ≥ 80cm apresentam risco aumentado para doenças cardiovasculares e 

diabetes mellitus, sendo esses pontos de corte uma opção para o diagnóstico de 

indivíduos ou populações com níveis elevados de resistência à insulina. Além disso, 

esses são os valores mais frequentemente adotados em pesquisas. 

De acordo com o número de componentes da SM, os indivíduos foram divididos 

em três grupos: Grupo I - indivíduos que apresentavam 0, 1 ou 2 componentes da SM; 

Grupo II - indivíduos que apresentavam 3 componentes da SM; Grupo III - indivíduos 

que apresentavam 4 ou 5 componentes da SM. 

Utilizou-se a estatística descritiva, por meio de cálculo de proporções, médias e 

desvios-padrão das variáveis. O teste Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para verificar 

se as variáveis quantitativas apresentavam distribuição normal. Análises de Curva 

ROC (Receiver Operating Characteristic) foram utilizadas para avaliar a capacidade 

de identificar a SM pela CC, sendo considerados os Grupos I e III. As áreas sob a 

curva ROC e o IC95% fornecem a probabilidade global da CC classificar corretamente 

a presença ou a ausência de SM. Um teste perfeito tem uma área sob a curva ROC 

igual a 1,0, já uma área igual a 0,5 significa que a performance do teste não é melhor 

do que o acaso15,16. Foram também identificados os pontos de corte da CC com 

melhor capacidade preditiva de SM, sendo utilizado o Índice de Youden - J 

(Sensibilidade + Especificidade – 1)17. Os valores com maiores J foram selecionados. 

A análise de variância (Anova) foi utilizada para comparar as médias nos três grupos. 

Os dados foram analisados com o uso do software Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) versão 17, sendo fixado um nível de significância de 5%. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clínicas de Ribeirão Preto/ Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP, pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Paulista de Medicina - UNIFESP, pela 

CONEP e FUNAI. Todos os procedimentos realizados na pesquisa obedeceram a 

princípios éticos contidos na Declaração de Helsinki, 2008.  

 

Resultados 

Participaram do estudo 925 indígenas Xavante, sendo 50,8% do sexo feminino 

e 57,0% com idade entre 20 e 39 anos. Observou-se uma distribuição muito 
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semelhante entre os grupos I, II e III, com aproximadamente 1/3 da população em 

cada um deles. No grupo I houve predomínio de homens, enquanto no grupo III houve 

predomínio de mulheres. Em relação à idade, nos três grupos observou-se um 

percentual maior de jovens (20-39 anos). No entanto, no grupo III a distribuição entre 

as faixas etárias foi um pouco mais uniforme (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Distribuição da população adulta Xavante das Reservas Indígenas de São 

Marcos e Sangradouro – MT, segundo sexo, faixa etária e grupos de componentes da 

SM, 2008-2012. 

Componentes 

da SM 

Grupo I  

n (%) 

Grupo II  

n (%) 

Grupo III  

n (%) 

Total 

n (%) 

Sexo     

   Feminino  112 (35,7) 143 (50,7) 215 (65,3) 470 (50,8) 

   Masculino 202 (64,3) 139 (49,3) 114 (34,7) 455 (49,2) 

Faixa etária     

   20-39 anos 219 (69,7) 176 (62,4) 132 (40,1) 527 (57,0) 

   40-59 anos 41 (13,1) 56 (19,9) 112 (34,1) 209 (22,6) 

   ≥ 60 anos 54 (17,2) 50 (17,7) 85 (25,8) 189 (20,4) 

Total 314 (33,9) 282 (30,5) 329 (35,6) 925 (100,0) 
 

Grupo I: apresentam 0, 1 ou 2 componentes da SM / Grupo II: apresentam 3 componentes da SM / Grupo III: 

apresentam 4 ou 5 componentes da SM 

 

 

Verificou-se, em ambos os sexos, um aumento das médias das variáveis 

clínicas, bioquímicas e antropométricas do Grupo I para o Grupo II e também do 

Grupo II para o Grupo III, com exceção da altura. Entre as mulheres, as médias de 

CC, peso e IMC foram muito semelhantes entre os Grupos II e III (Tabela 2).  
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Tabela 2 - Médias e desvios padrão da idade e das variáveis clínicas, bioquímicas e 

antropométricas, segundo sexo e grupos de componentes da SM, na população 

adulta Xavante das Reservas Indígenas de São Marcos e Sangradouro – MT, 2008-

2012. 

Variáveis 
Feminino (Média ± DP) Masculino (Média ± DP) 

Grupo I Grupo II Grupo III p Grupo I Grupo II Grupo III p 

Idade (anos) 33,6 ± 17,1 40,4 ± 19,5  48,4 ± 18,4 <0,001 41,1 ± 202, 43,1 ± 18,2 46,7 ± 17,2 0,042 

Glicemia inicial (mg/dL) 110,6 ± 25,1 144,3 ± 87,3 204,2 ± 137,6 <0,001 125,4 ± 64,2 146,4 ± 110,5 161,4 ± 115,7 0,004 

Glicemia 2ª hora (mg/dL) 126,1 ± 24,9 159,9 ± 52,2 183,2 ± 45,9 <0,001 127,7 ± 34,4 134,4 ± 34,1 172,6 ± 82,2 <0,001 

HDL-colesterol (mg/dL) 43,3 ± 9,2 41,1 ± 8,2 38,8 ± 7,0 <0,001 39,1 ± 8,5 36,0 ± 7,0 35,0 ± 5,1 <0,001 

Triglicérides (mg/dL) 98,4 ± 35,4 141,8 ± 71,0 283,8 ± 228,7 <0,001 140,2 ± 131,4 215,2 ± 126,8 295,6 ± 197,1 <0,001 

PAD (mm/Hg) 66,2 ± 8,6 68,8 ± 8,2 75,9 ± 11,1 <0,001 69,2 ± 8,4 75,1 ± 10,7 81,4 ± 10,7 <0,001 

PAS (mm/Hg) 109,8 ± 11,4 114,3 ± 12,5 128,4 ± 20,7 <0,001 120,0 ± 14,1 124,3 ± 14,2 135,0 ± 16,2 <0,001 

CC (cm) 93,9 ± 11,4 99,0 ± 10,4 100,9 ± 10,7 <0,001 89,7 ± 9,1 97,7 ± 7,8 104,7 ± 8,1 <0,001 

Peso (kg) 69,1 ± 13,9 75,0 ± 15,0 76,0 ± 14,4 <0,001 76,9 ± 12,2 86,0 ± 12,3 93,7 ± 13,2 <0,001 

Altura (m) 1,55 ± 0,05 1,55 ± 0,05 1,55 ± 0,05 0,394 1,67 ± 0,05 1,67 ± 0,05 1,68 ± 0,05 0,092 

IMC (kg/m2) 28,6 ± 5,1 31,0 ± 5,7 31,7 ± 5,5 <0,001 27,5 ± 3,8 30,7 ± 3,9 33,0 ± 4,1 <0,001 

 

Grupo I: apresentam 0, 1 ou 2 componentes da SM / Grupo II: apresentam 3 componentes da SM / Grupo III: apresentam 4 ou 5 componentes da SM 

PAD: Pressão arterial diastólica; PAS: Pressão arterial sistólica; CC: Circunferência da cintura; IMC: Índice de Massa Corporal 

 

A área sob a curva ROC da CC para identificar SM entre as mulheres foi de 

0,67 (IC95% = 0,67-0,78) (Figura 1). O ponto de 97cm da CC obteve o melhor 

equilíbrio entre sensibilidade (64,7%) e especificidade (63,4%) para predizer SM 

(Tabela 3). Entre os homens, a área sob a curva ROC foi de 0,90 (IC95% = 0,86-0,93) 

(Figura 1), e o melhor ponto de corte foi de 94cm, com uma sensibilidade de 93,3% e 

especificidade de 72,3% (Tabela 3). No sexo masculino, o ponto de corte sugerido no 

presente estudo coincide com o recomendado pela IDF e AHA/NHLBI. 

   

 

               AROC (IC95%): 0,67 (0,61 – 0,73)                                   AROC (IC95%): 0,90 (0,86 – 0,93) 

 

Figura 1 - Curva ROC da Circunferência da Cintura em relação à capacidade de 

identificar Síndrome Metabólica em mulheres (lado esquerdo) e homens (lado direito). 
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Na Tabela 3 há um comparativo entre a sensibilidade e especificidade dos 

pontos de corte da CC sugeridos no presente estudo e aqueles recomendados na 

literatura. Nos homens, o ponto de corte 90cm perde em especificidade, enquanto o 

102cm perde em sensibilidade. Entre as mulheres, os pontos de corte 80cm e 88cm 

apresentam sensibilidades bastante elevadas, porém valores muito baixos de 

especificidade. 

 

Tabela 3 - Sensibilidade e especificidade dos diferentes pontos de corte da 

circunferência da cintura em relação à capacidade de identificar Síndrome Metabólica 

em indígenas Xavante.  

 Sensibilidade Especificidade Índice de Youden 

Homens    

    90 cm 98,2% 56,9% 0,77 

    94 cm 93,3% 72,3% 0,83 

    102 cm 63,2% 88,6% 0,76 

Mulheres    

    80 cm 99,5% 11,6% 0,55 

    88 cm 89,8% 29,5% 0,60 

    97 cm 64,7% 63,4% 0,64 

 

 

Conclusões 

Os critérios de anormalidade da CC, recomendados pelo IDF e AHA/NHLBI2, 

têm sido utilizados como marcadores de obesidade abdominal e como componentes 

da SM, em diferentes populações. No entanto, esses critérios devem ser melhor 

investigados quando se trata de populações com componentes étnicos distintos e, 

portanto, com características antropométricas também diferentes, como é o caso das 

populações indígenas. 

No presente estudo, os pontos de corte da CC sugeridos para a população 

adulta Xavante são 94cm para os homens e 97cm para as mulheres. 

Na identificação da SM, o melhor critério para a escolha do ponto de corte da 

CC seria o do equilíbrio entre sensibilidade e especificidade, avaliado pelo Índice de 

Youden. Se, por um lado, a sensibilidade é importante para o reconhecimento do 

maior número possível de indivíduos sob risco, por outro, uma boa especificidade 

pode contribuir na economia e melhor aproveitamento de recursos diagnósticos e 
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terapêuticos, uma vez que a SM é uma condição de risco para doenças 

cardiovasculares e diabetes mellitus.  

Nos homens, o ponto de corte sugerido no presente estudo coincide com o 

recomendado pela IDF e AHA/NHLBI2. Uma possível explicação para esse achado é 

que os indígenas do sexo masculino possuem uma estrutura corporal semelhante aos 

homens de outras populações. A diferença mais marcante é que apresentam menor 

estatura.  

De acordo com a recomendação da IDF e AHA/NHLBI, homens com CC ≥ 

94cm apresentam risco aumentado para DCV e DM, sendo esse ponto de corte 

indicado para o diagnóstico de indivíduos ou populações com níveis elevados de 

resistência à insulina2. Além disso, esse é o valor mais frequentemente adotado em 

pesquisas. 

Outros pontos de corte também sugeridos na literatura para diferentes 

populações são 90cm e 102cm. Em relação ao ponto de corte 94cm, na população 

indígena Xavante, o primeiro perde em especificidade, e o segundo em sensibilidade.  

Entre as mulheres, o ponto de corte encontrado no presente estudo, 97cm, é 

bastante superior àqueles sugeridos na literatura. Diferente dos homens, as mulheres 

Xavante possuem uma estrutura corporal bastante diferenciada. As mulheres de 

outras populações tendem a acumular gordura na metade inferior do corpo, 

particularmente na região glútea e coxas. As Xavante apresentam cintura maior e uma 

tendência a acumular tecido adiposo no abdômen. É uma estrutura que se assemelha 

à dos homens e que está associada a dislipidemias, DM, DCV e outras doenças18,19. 

Os pontos de corte recomendados pela IDF e AHA/NHLBI, 80cm e 88cm, 

apresentam sensibilidades bastante elevadas, porém valores muito baixos de 

especificidade. 

Mesmo considerando a estrutura corporal diferenciada, existe a possibilidade 

desse valor tão elevado do ponto de corte da CC no sexo feminino dever-se, 

parcialmente, ao grande percentual de mulheres Xavante com excesso de peso 

(81,7%), o que acaba superestimando a CC. Essa preocupação é ainda mais 

pertinente se for considerada a constante tendência em se reduzir pontos de corte na 

prática clínica, como frequentemente ocorre com o diagnóstico da hipertensão e das 

dislipidemias. 

Por outro lado, os dados indicam que a recomendação de 80cm é inapropriada 

para essa população, uma vez que, mesmo entre as mulheres Xavante com magreza 
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e eutrofia, as médias de CC são maiores do que o ponto de corte de 80cm, sendo, 

respectivamente, 81,6 ± 8,7 e 87,8 ± 7,2. 

Outro aspecto a ser considerado é a paridade elevada entre as mulheres 

Xavante. A paridade tem sido associada à deposição de gordura na região abdominal, 

o que ocorre devido a alterações hormonais nos períodos de gravidez e puerpério20-22, 

bem como ao estiramento da musculatura abdominal resultante das gestações, 

fenômeno indispensável ao crescimento uterino23. Estudos indicam que as mulheres 

Xavante se casam muito jovens, aproximadamente entre os 11 e 12 anos24,25 e que a 

taxa de fecundidade nessa população é bastante elevada. Dados de 2002 - 2004 

indicam taxa de fecundidade de 7,7 filhos entre as mulheres Xavante26.  

Não foram encontrados outros estudos com populações indígenas, cujo 

objetivo tenha sido identificar pontos de corte da circunferência da cintura para 

diagnosticar obesidade central e identificar a SM. No entanto, em estudos com outras 

populações, as metodologias utilizadas foram variadas. No presente estudo, ao 

definirmos os parâmetros para construção da Curva ROC e selecionarmos os grupos I 

e III, o objetivo foi comparar indivíduos cujos diagnósticos de SM independem da CC. 

Além disso, a escolha do Índice de Youden foi feita a fim de não priorizar sensibilidade 

ou especificidade, dando a mesma importância a esses dois indicadores.  

Os resultados não são representativos de todos os povos indígenas brasileiros, 

uma vez que há diferenças culturais, étnicas e de estilo de vida e, consequentemente, 

antropométricas, entre esses povos. No entanto, eles são bastante expressivos para 

os Xavante, uma vez que a população de estudo equivale a aproximadamente 60% do 

total de Xavante de Sangradouro e São Marcos.  

Os achados indicam a importância de estabelecimento de critérios diagnósticos 

específicos para a população indígena. O presente estudo traz novos subsídios tanto 

para outros estudos sobre pontos de corte da CC na identificação da SM em 

populações indígenas, quanto para futuras diretrizes, contribuindo no estabelecimento 

de critérios diagnósticos de obesidade central mais apropriados para essa população. 
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Resumo 

Fundamento: A prevalência de fatores de risco cardiovascular ainda é pouco 

estudada em populações indígenas, incluindo os Xavante. Nas duas últimas décadas, 

observou-se mudanças no estilo de vida desses povos e alteração do seu perfil 

epidemiológico. Além de enfrentarem as doenças infecciosas e parasitárias, os 

indígenas passaram a apresentar elevadas prevalências de doenças crônicas não 

transmissíveis. Objetivo: Avaliar a prevalência de fatores de risco cardiovascular na 

população adulta Xavante das Reservas Indígenas de São Marcos e 

Sangradouro/Volta Grande – MT. Métodos: Foi realizado estudo transversal, com 925 

indígenas Xavante com 20 ou mais anos de idade, no período de 2008 a 2012. Foram 

considerados os seguintes indicadores: níveis séricos de triglicérides (TG), colesterol 

total, LDL-colesterol e HDL-colesterol, Índices de Castelli I (CT/HDL-c) e II (LDL-

c/HDL-c), razão TG/HDL-C, relação Apo B/Apo A1, escore de risco de Framingham, 

proteína C reativa (PCR), Índice de massa corporal (IMC), circunferência abdominal 

(CA), cintura hipertrigliceridêmica (CH), glicemia e pressão arterial. Resultados: Em 

homens e mulheres foram verificadas elevadas prevalências de risco cardiovascular, 

segundo os indicadores HDL-colesterol, TG, razão TG/HDL-c, PCR, IMC, CA, CH e 

glicemia. Por outro lado, um percentual muito reduzido de Xavante apresentou níveis 

elevados de colesterol total e LDL-c. Os indivíduos de 40 a 59 anos foram os mais 

expostos ao risco cardiovascular. Conclusões: Os Xavante apresentaram elevado 

risco cardiovascular segundo vários indicadores avaliados. O presente levantamento 

de fatores de risco fornece subsídios para ações de prevenção e tratamento precoce, 

a fim de minimizar os danos causados por doenças cardiovasculares entre os 

Xavante. 

 

Palavras-Chave: Doenças cardiovasculares. Fatores de risco. População indígena. 
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Abstract 

Background: The prevalence of cardiovascular risk factors is not well known in 

indigenous populations, including the Xavante. In the last two decades, changes in the 

lifestyle of these people and in their epidemiological profile were observed. In addition 

to facing infectious and parasitic diseases, the Indians began to show high prevalence 

of non-communicable chronic diseases. Objective: To evaluate the prevalence of 

cardiovascular risk factors in the adult population in the Xavante adult population living 

in the São Marcos and Sangradouro/Volta Grande Indian reservations, in the state of 

Mato Grosso. Methods: A cross-sectional study was carried out with 925 Xavante 

Indians aged 20 years or over, between 2008 and 2012. The following indicators were 

considered: triglycerides (TG), total cholesterol, LDL-cholesterol and HDL-cholesterol, 

Castelli's I and II indexes, TG/HDL-cholesterol ratio, apo B / Apo A1 ratio, Framingham 

Risk Score, C-reactive protein, body mass index (BMI), waist circumference (WC), 

hypertriglyceridemic waist (HW), glycemia and blood pressure. Results: In men and 

women were verified high prevalence of cardiovascular risk, according to HDL-

cholesterol, TG, TG/HDL-cholesterol ratio, C-reactive protein, BMI, WC, HW and 

glycemia. Moreover, a very small percentage of Xavante showed high levels of total 

cholesterol and LDL-cholesterol. Individuals 40-59 years were the most exposed to 

cardiovascular risk. Conclusions: The Xavante had high cardiovascular risk according 

to several indicators evaluated. This survey of risk factors provides subsidies for 

prevention and early treatment actions in order to minimize the damage caused by 

heart disease among Xavante. 

 

Key words: Cardiovascular diseases. Risk factors. Indigenous population. 
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Introdução 

As doenças cardiovasculares (DCV) constituem a principal causa de 

morbimortalidade no Brasil e no mundo. Aproximadamente um terço de todos os 

óbitos ocorre devido às DCV. Além disso, constituem uma das principais causas de 

internação hospitalar prolongada e de gastos em saúde no Brasil1,2. 

A maior parte das DCV resulta de um estilo de vida pouco saudável e de 

fatores de risco modificáveis. Perfil lipídico alterado, diabetes mellitus, tabagismo, 

idade avançada, história familiar, sedentarismo e excesso de peso são os principais 

fatores que predispõem ao aparecimento de DCV1-3. 

Em geral, as DCV tem início numa fase precoce da vida, progridem 

silenciosamente e encontram-se já avançadas no momento em que aparecem as 

primeiras manifestações clínicas. Desta forma, quanto mais precocemente forem 

identificados os fatores de risco, maior a possibilidade de prevenção e de redução das 

suas complicações2. 

A prevalência de fatores de risco cardiovascular ainda é pouco estudada em 

populações indígenas brasileiras. Entre os Xavante, a despeito da existência de uma 

significativa literatura sobre suas condições de saúde, não há estudos abordando 

essa temática. Sabe-se que essa população vem passando, nas duas últimas 

décadas, por importantes mudanças nos hábitos alimentares e na frequência e 

intensidade da atividade física, o que contribui para o aumento da prevalência de 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT)4,5. No entanto, não há dados específicos 

sobre risco cardiovascular. 

Considerando que as DCV geram elevado número de mortes prematuras e 

incapacidades, perda de qualidade de vida, além de impactos econômicos para as 

famílias, comunidades e a sociedade em geral, o conhecimento da prevalência de 

fatores de risco cardiovascular é de grande importância para o estabelecimento de 

estratégias de prevenção2.  

O objetivo desse estudo foi avaliar a prevalência de fatores de risco 

cardiovascular, por sexo e faixa etária, na população adulta Xavante das Reservas 

Indígenas de São Marcos e Sangradouro/Volta Grande – MT. 

 

Métodos 

Trata-se de um estudo transversal, envolvendo a população adulta Xavante das 

Reservas Indígenas de São Marcos e Sangradouro/Volta Grande – MT. 
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Os dados utilizados foram obtidos dos projetos “Diabetes mellitus e doenças 

associadas na população adulta Xavante da reserva indígena de São Marcos – MT” e 

“Diabetes mellitus e doenças associadas na população adulta Xavante da reserva 

indígena de Sangradouro – MT”, desenvolvidos através de viagens periódicas à 

região, no período de outubro de 2008 a janeiro de 2012. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP, pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Escola Paulista de Medicina - UNIFESP, pela CONEP e FUNAI. Todos 

os procedimentos realizados na pesquisa obedeceram a princípios éticos contidos na 

Declaração de Helsinki, 2008.  

Os Xavante vivem em oito reservas indígenas no estado do Mato Grosso, 

Brasil. Este inquérito foi realizado nas reservas de São Marcos e Sangradouro/Volta 

Grande. A população total destas reservas está estimada em 4.020 índios, sendo 

1.582 com 20 anos ou mais de idade6. 

Todos os indivíduos com 20 anos ou mais de idade foram convidados a 

participar do estudo. A aceitação da pesquisa foi muito alta e os não participantes 

foram aqueles que não estavam presentes na aldeia durante a visita da equipe de 

pesquisa. Os dados foram obtidos para 977 índios Xavante, de ambos os sexos. 

Foram excluídos os indivíduos com dados incompletos e as gestantes, sendo 

considerados 925 Xavante. 

O exame físico, incluindo antropometria, e a coleta de amostras de sangue 

foram realizados nas aldeias. Os líderes indígenas e os participantes foram 

informados sobre os objetivos do estudo e deram seu consentimento, em sua maioria 

por escrito. Para os que eram analfabetos (14%), os termos de consentimento foram 

lidos por agentes de saúde indígena na língua portuguesa ou Xavante, conforme a 

necessidade. As impressões digitais foram usadas para documentar a sua aprovação. 

Foram consideradas as variáveis sexo, idade (em anos), peso (kg), altura (m), 

circunferência abdominal (CA) (cm), níveis séricos de triglicérides (TG) (mg/dl), 

colesterol total (CT) (mg/dl), lipoproteína de baixa densidade (LDL-c) (mg/dl), 

lipoproteína de alta densidade (HDL-c) (mg/dl) e apolipoproteínas A1 e B (apo A1 e 

apo B) (mg/dl), glicemia capilar inicial e de 2ª hora (mg/dl), pressão arterial sistólica e 

diastólica (mm/Hg), proteína C reativa (PCR) ultra-sensível (mg/L). 

O peso foi avaliado com a utilização de balança eletrônica (Plenna®), com 

capacidade máxima de 150 kg e precisão de 0,1 kg, com o indivíduo descalço e 
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apenas com roupas leves. A estatura foi verificada com estadiômetro portátil 

(Alturexata®), com precisão de 0,1 cm, com os indivíduos posicionados em pé, 

descalços, com as pernas e pés paralelos, peso distribuído em ambos os pés, braços 

estendidos ao longo do corpo e a cabeça posicionada no plano de Frankfurt. 

A partir dos dados de peso e altura, foi calculado o Índice de Massa Corporal 

(IMC), por meio da fórmula [peso (kg)/altura(m)2]. Para classificação do estado 

nutricional de adultos foram adotados os critérios recomendados pela Organização 

Mundial de Saúde (2000)7. Para os idosos (indivíduos com idade igual ou maior que 

60 anos) foram considerados os pontos de corte propostos por Lipschitz (1994)8.  

A CA foi mensurada com fita milimétrica inelástica, no ponto médio entre o 

último arco intercostal e a crista ilíaca, com o indivíduo na posição ereta. 

As amostras de sangue foram coletadas dos indivíduos em jejum de 8 a 10 

horas, por via venosa, sendo utilizados coletores estéreis e descartáveis 

(Vacuotainer®). As amostras foram condicionadas a -20°C e transportadas para o 

laboratório na cidade de São Paulo. Os níveis séricos de TG, CT, LDL-c, HDL-c, apo 

A1 e apo B foram quantificados por métodos enzimáticos. A dosagem de PCR ultra-

sensível foi realizada por imunoturbidimetria.  

A pressão arterial foi aferida no braço esquerdo do indivíduo sentado, após 

cinco minutos de repouso, utilizando o aparelho de pressão digital de braço 

automático (OMRON HEM-742INTC®). A pressão arterial foi aferida três vezes, sendo 

considerada a média das duas últimas aferições. A presença de hipertensão – 

pressão arterial sistólica > 140mmHg e/ou pressão arterial diastólica > 90mmHg e/ou 

uso de medicamento anti-hipertensivo9 – foi considerada como de alto risco para as 

DCV. 

A glicemia capilar inicial e a glicemia duas horas após sobrecarga de 75g de 

glicose anidra (Glutol®) foram medidas por um glicosímetro portátil (HemoCue® 

Glucose 201, HemoCue AB). O diagnóstico de diabetes (DM) foi feito se o indivíduo 

apresentou valores de glicemia casual >200mg/dL e/ou glicemia na 2ª hora 

>200mg/dL e/ou estava em uso de anti-diabéticos orais ou insulina. Indivíduos com 

glicemia na 2ª hora entre 140 e 199mg/dL foram classificados como tendo tolerância 

diminuída à glicose (TGD), de acordo com critérios da OMS10. A presença de DM e 

TGD foi considerada como de alto risco para as DCV. 
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Foram calculados os Índices de Castelli I (razão CT/HDL-c) e II (razão LDL-

c/HDL-c), a razão TG/HDL-c, a relação Apo B/Apo A1 e o Escore de Risco de 

Framingham. 

Foram considerados os seguintes valores como indicadores de risco 

cardiovascular: TG ≥150mg/dl11, CT ≥200mg/dl11, LDL-c ≥130mg/dl11, HDL-c <50mg/dl 

em mulheres e <40mg/dl em homens11, Índice de Castelli I >4,4 para mulheres e >5,1 

para homens12, Índice de Castelli II >2,9 para mulheres e >3,3 para homens12, razão 

TG/HDL-C ≥3,8 para ambos os sexos13, relação Apo B/Apo A1 >0,8 para mulheres e 

>0,9 para homens14, IMC ≥25,0 kg/m2 para adultos7 e ≥27,0 kg/m2 para idosos8, CA 

≥94cm em homens e CA ≥80cm em mulheres7. Para a avaliação do risco 

cardiovascular pela PCR, foram consideradas as seguintes categorias: baixo risco os 

valores inferiores a 1,0 mg/L; médio risco entre 1,0 e 3,0 mg/L e alto risco os valores 

superiores a 3,0 mg/L15. 

A cintura hipertrigliceridêmica (CH) foi definida como a presença simultânea de 

CA aumentada associada a elevadas concentrações de triglicérides, sendo 

considerada fator de risco cardiovascular16. 

O Escore de Risco de Framingham é calculado de acordo com valores 

atribuídos a faixa etária, sexo, pressão arterial sistólica, CT, HDL-c, presença de 

tabagismo e diagnóstico de DM17. Como não foram coletados dados de tabagismo, 

todos os indivíduos receberam a pontuação referente a não tabagistas. O escore 

obtido corresponde a uma probabilidade percentual de ocorrência de doença 

cardiovascular nos próximos dez anos. Os indivíduos foram classificados nas 

seguintes categorias: baixo risco - probabilidade < 10%, médio risco - probabilidade 

entre 10% e 20%; alto risco - probabilidade > 20%17. 

Utilizou-se a estatística descritiva, por meio de cálculo de proporções, médias e 

desvios-padrão, para verificar a frequência com que as variáveis se apresentaram. As 

médias das variáveis foram comparadas pela análise de variância (Anova) e as 

variáveis categóricas por meio do teste Qui quadrado (χ2). O teste Kolmogorov-

Smirnov foi utilizado para verificar se as variáveis quantitativas apresentavam 

distribuição normal. Os dados foram analisados com o uso do software Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) versão 17, sendo fixado um nível de significância 

de 5%. 
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Resultados 

A população de estudo é constituída por 925 indígenas Xavante, sendo 455 

homens (49,2%) e 470 mulheres (50,8%). A maioria encontra-se na faixa etária de 20 

a 39 anos (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Distribuição da população adulta Xavante das Reservas Indígenas de São 

Marcos e Sangradouro – MT, segundo sexo e faixa etária, 2008-2012. 

Faixa etária (anos) 
Mulheres 

N (%) 

Homens 

N (%) 

Total 

N (%) 

20 a 39 anos 266 (56,6) 261 (57,4) 527 (57,0) 

40 a 59 anos 99 (21,1) 110 (24,2) 209 (22,6) 

≥ 60 anos 105 (22,3) 84 (18,5) 189 (20,4) 

Total 470 (50,8) 455 (49,2) 925 (100,0) 

 

As médias e desvios padrão dos indicadores de risco cardiovascular são 

apresentados na Tabela 2. As mulheres apresentaram médias mais elevadas de Apo 

A1, CA, IMC e glicemia. Já os homens apresentam maiores médias dos Índices de 

Castelli I e II, Escore de Risco de Framingham, Relação Apo B/Apo A-I e pressão 

arterial sistólica e diastólica. 
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Tabela 2 - Médias e desvios padrão dos indicadores de risco cardiovascular, segundo 

sexo, na população adulta Xavante das Reservas Indígenas de São Marcos e 

Sangradouro – MT, 2008-2012. 

 

Variáveis 

Média ± DP  

p Total Feminino Masculino 

Idade (anos) 42,8 ± 19,2 42,5 ± 19,4 43,2 ± 19,0 0,586 

Colesterol total (mg/dl) 146,4 ± 43,1 146,8 ± 43,2 146,0 ± 43,0 0,757 

HDL-colesterol (mg/dl) 38,9 ± 8,0 40,6 ± 8,2 37,1 ± 7,5 <0,001 

LDL-colesterol (mg/dl) 70,4 ± 24,6 70,0 ± 23,3 70,8 ± 26,0 0,621 

Triglicérides (mg/dl) 199,1 ± 171,2 196,4 ± 180,0 202,1 ± 161,7 0,615 

Índice de Castelli I (CT/HDL-c) 3,9 ± 1,3 3,7 ± 1,3 4,0 ± 1,3 <0,001 

Índice de Castelli II (LDL-c/HDL-c) 1,8 ± 0,7 1,8 ± 0,6 2,0 ± 0,8 <0,001 

Razão TG/HDL-C 5,4 ± 5,1 5,2 ± 5,3 5,7 ± 4,8 0,107 

Escore de Risco de Framingham 5,7 ± 6,5 5,1 ± 6,8 6,3 ± 6,1 0,006 

Apo B (mg/dl) 72,9 ± 18,9 73,2 ± 17,8 72,5 ± 17,9 0,577 

Apo A1 (mg/dl) 106,8 ± 4,7 110,1 ± 14,4 103,4 ± 14,1 <0,001 

Relação ApoB/ApoA1 0,69 ± 0,18 0,67 ± 0,16 0,71 ± 0,18 0,001 

PCR 6,1 ± 11,6 6,3 ± 12,7 5,8 ± 10,3  0,543 

Circunferência Abdominal (cm) 97,3 ± 10,9 98,6 ± 11,1 95,9 ± 10,4 <0,001 

IMC (kg/m2) 30,3 ± 5,1 30,7 ± 5,6 29,9 ± 4,6 0,011 

Glicemia inicial (mg/dL) 152,5 ± 104,9 163,7 ± 112,4 140,8 ± 95,3 0,001 

Glicemia 2ª hora (mg/dL) 148,9 ± 51,8 158,6 ± 49,0 140,2 ± 52,8 <0,001 

Pressão arterial diastólica (mm/Hg) 72,7 ± 10,8 71,5 ± 10,6 74,0 ± 10,9 <0,001 

Pressão arterial sistólica (mm/Hg) 122,3 ± 17,4 119,7 ± 18,4 125,1 ± 15,8 <0,001 

 

Em homens e mulheres foram verificadas elevadas prevalências de risco 

cardiovascular, segundo os indicadores HDL-c, TG, razão TG/HDL-c, PCR, IMC, CA, 

CH e glicemia. Por outro lado, um percentual muito reduzido de Xavante apresentou 

níveis elevados de CT e LDL-c. De um modo geral, os indivíduos de 40 a 59 anos 

foram os mais expostos ao risco cardiovascular, mas, para alguns indicadores, como 

Escore de Risco de Framingham e pressão arterial, os idosos apresentaram 

prevalências mais elevadas (Tabelas 3 e 4).  
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Tabela 3 - Frequência dos indicadores de risco cardiovascular, segundo faixa etária, 

em mulheres Xavante das Reservas Indígenas de São Marcos e Sangradouro – MT, 

2008-2012. 

 20 – 39 anos 40 – 59 anos ≥ 60 anos Total p 

Colesterol total (mg/dl)     0,039 

    Normal 254 (95,5) 94 (94,9) 93 (88,6) 441 (93,8)  

    Risco 12 (4,5) 5 (5,1) 12 (11,4) 29 (6,2)  

HDL-colesterol (mg/dl)     0,015 

    Normal 38 (14,3) 6 (6,1) 21 (20,0) 65 (13,8)  

    Risco 228 (85,7) 93 (93,9) 84 (80,0) 405 (86,2)  

LDL-colesterol (mg/dl)     0,620 

    Normal 254 (99,2) 86 (98,9) 98 (98,0) 438 (98,9)  

    Risco 2 (0,8) 1 (1,1) 2 (2,0) 5 (1,1)  

Triglicérides (mg/dl)     <0,001 

    Normal 161 (60,5) 31 (31,3) 36 (34,3) 228 (48,5)  

    Risco 105 (38,5) 68 (68,7) 69 (65,7) 242 (51,5)  

Índice de Castelli I     0,054 

    Normal 230 (86,5) 81 (81,8) 80 (76,2) 391 (83,2)  

    Risco 36 (13,5) 18 (18,2) 25 (23,8) 79 (16,8)  

Índice de Castelli II     0,571 

    Normal 247 (96,5) 82 (94,3) 97 (97,0) 426 (96,2)  

    Risco 9 (3,5) 5 (5,7) 3 (3,0) 17 (3,8)  

Razão TG/HDL-C     <0,001 

    Normal 160 (60,2) 35 (35,4) 44 (41,9) 239 (50,9)  

    Risco 106 (39,8) 64 (64,6) 61 (58,1) 231 (49,1)  

Relação ApoB/ApoA1     0,018 

    Normal 242 (91,3) 85 (85,7) 85 (81,0) 411 (87,8)  

    Risco 23 (8,7) 14 (14,3) 20 (19,0) 57 (12,2)  

Escore de Risco de Framingham     <0,001 

    Baixo risco 266 (100,0) 85 (85,9) 29 (27,6) 380 (80,9)  

    Médio risco 0 (0,0) 12 (12,1) 51 (48,6) 63 (13,4)  

    Alto risco 0 (0,0) 2 (2,0) 25 (23,8) 27 (5,7)  

PCR (mg/L)     0,650 

    Baixo risco 40 (15,0) 11 (11,1) 17 (16,2) 68 (14,5)  

    Médio risco 102 (38,3) 34 (34,3) 40 (38,1) 176 (37,4)  

    Alto risco 124 (46,6) 54 (54,5) 48 (45,7) 226 (48,1)  

IMC (kg/m2)     <0,001 

    Normal 25 (9,4) 7 (7,1) 54 (51,4) 86 (18,3)  

    Risco 241 (90,6) 92 (92,9) 51 (48,6) 384 (81,7)  

Circunferência abdominal (cm)     0,071 

    Normal 12 (4,5) 0 (0,0) 6 (5,7) 18 (3,8)  

    Risco 254 (95,5) 99 (100,0) 99 (94,3) 452 (96,2)  

Cintura hipertrigliceridêmica     <0,001 

    Normal 162 (60,9) 31 (31,3) 39 (37,1) 232 (49,4)  

    Risco 104 (39,1) 68 (68,7) 66 (62,9) 238 (50,6)  

Glicemia (mg/dL)     <0,001 

    Baixo risco 104 (39,1) 15 (15,2) 21 (20,0) 140 (29,8)  

    Alto risco 162 (61,9) 84 (84,8) 84 (80,0) 330 (70,2)  

Pressão arterial (mm/Hg)     <0,001 

    Baixo risco 254 (95,5) 76 (76,8) 71 (67,6) 401 (85,3)  

    Alto risco 12 (4,5) 23 (23,2) 34 (32,4) 69 (14,7)  
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Tabela 4 - Frequência dos indicadores de risco cardiovascular, segundo faixa etária, 

em homens Xavante das Reservas Indígenas de São Marcos e Sangradouro – MT, 

2008-2012. 

 20 – 39 anos 40 – 59 anos ≥ 60 anos Total p 

Colesterol total (mg/dl)     0,871 

    Normal 238 (91,2) 100 (90,9) 78 (92,9) 416 (91,4)  

    Risco 23 (8,8) 10 (9,1) 6 (7,1) 39 (8,6)  

HDL-colesterol (mg/dl)     0,035 

    Normal 78 (29,9) 38 (34,5) 38 (45,2) 154 (33,8)  

    Risco 183 (70,1) 72 (65,5) 46 (54,8) 301 (66,2)  

LDL-colesterol (mg/dl)     0,448 

    Normal 242 (98,8) 93 (96,9) 77 (98,7) 412 (98,3)  

    Risco 3 (1,2) 3 (3,1) 1 (1,3) 7 (1,7)  

Triglicérides (mg/dl)     0,003 

    Normal 120 (46,0) 41 (37,3) 52 (61,9) 213 (46,8)  

    Risco 141 (54,0) 69 (62,7) 32 (38,1) 242 (53,2)  

Índice de Castelli I     0,128 

    Normal 225 (86,2) 94 (85,5) 79 (94,) 398 (87,5)  

    Risco 36 (13,8) 16 (14,5) 5 (6,0) 57 (12,5)  

Índice de Castelli II     0,033 

    Normal 227 (92,7) 94 (97,9) 77 (98,7) 398 (95,0)  

    Risco 18 (7,3) 2 (2,1) 1 (1,3) 21 (5,0)  

Razão TG/HDL-C     <0,001 

    Normal 98 (37,5) 35 (31,8) 49 (58,3) 182 (40,0)  

    Risco 163 (62,5) 75 (68,2) 35 (41,7) 274 (60,0)  

Relação ApoB/ApoA1     0,128 

    Normal 229 (88,4) 102 (92,7) 79 (95,2) 410 (90,7)  

    Risco 30 (11,6) 8 (7,3) 4 (4,8) 42 (9,3)  

Escore de Risco de Framingham     <0,001 

    Baixo risco 261 (100,0) 79 (71,8) 1 (1,2) 34 (74,9)  

    Médio risco 0 (0,0) 24 (21,8) 21 (25,0) 45 (9,9)  

    Alto risco 0 (0,0) 7 (6,4) 62 (73,8) 69 (15,2)  

PCR (mg/L)     0,867 

    Baixo risco 47 (18,0) 19 (17,3) 17 (20,5) 83 (18,3)  

    Médio risco 102 (39,1) 42 (38,2) 27 (32,5) 171 (37,7)  

    Alto risco 112 (42,9) 49 (44,5) 39 (47,0) 200 (44,1)  

IMC (kg/m2)     <0,001 

    Normal 33 (12,6) 10 (9,1) 42 (50,0) 85 (18,7)  

    Risco 228 (87,4) 100 (90,9) 42 (50,0) 370 (81,3)  

Circunferência abdominal (cm)     <0,001 

    Normal 118 (45,2) 27 (24,5) 41 (48,8) 186 (40,9)  

    Risco 143 (54,8) 83 (75,5) 43 (51,2) 269 (59,1)  

Cintura hipertrigliceridêmica     0,001 

    Normal 164 (62,8) 54 (49,1) 64 (76,2) 282 (62,0)  

    Risco 97 (37,2) 56 (50,9) 20 (23,8) 173 (38,0)  

Glicemia (mg/dL)     <0,001 

    Baixo risco 160 (61,3) 46 (41,8) 36 (42,9) 242 (53,2)  

    Alto risco 101 (38,7) 64 (58,2) 48 (57,1) 213 (46,8)  

Pressão arterial (mm/Hg)     <0,001 

    Baixo risco 236 (90,4) 86 (78,2) 51 (60,7) 373 (82,0)  

    Alto risco 25 (9,6) 24 (21,8) 33 (39,3) 82 (18,0)  
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Discussão 

Os achados indicam que os indígenas Xavante apresentam risco elevado de 

desenvolver DCV, segundo os indicadores HDL-c, TG, razão TG/HDL-c, PCR, IMC, 

CA, CH e glicemia. Esses resultados sugerem que há risco de aumento da 

prevalência de DCV nesta população nos próximos anos, o que acarretaria aumento 

das mortes e incapacidades e redução da qualidade de vida dos Xavante.   

Existem diversas formas e indicadores para se estimar o risco cardiovascular. 

Estudos já demonstraram que as variáveis devem ser avaliadas em conjunto, uma vez 

que, isoladamente, não são capazes de predizer adequadamente o risco 

cardiovascular. 

Um dos fatores avaliados para identificar o risco cardiovascular é o perfil 

lipídico. O risco de doença aterosclerótica está associado, dentre outros fatores, a 

concentrações elevadas de colesterol total e LDL-c e baixas de HDL-c11. Já em 

relação aos TG, ainda há discussões se são a causa direta da aterosclerose ou se 

são apenas marcadores de outras condições de risco18. 

Apenas um pequeno percentual dos Xavante apresentou níveis elevados de 

colesterol total e LDL-c. Por outro lado, níveis elevados de TG e níveis baixos de HDL-

c foram bastante frequentes entre os Xavante, assim como em outras populações 

indígenas19,20.  

O Índice de Castelli I (CT/HDL-c), o Índice de Castelli II (LDL-c/HDL-c) e a 

razão TG/HDL-c tem sido utilizados para avaliar a influência combinada de fatores de 

risco cardiovascular12,13. Não foram verificados percentuais elevados de risco entre os 

Xavante, segundo os Índices de Castelli I e II. Por outro lado, 49,1% das mulheres e 

60,0% dos homens apresentaram razão TG/HDL-c indicativa de risco, o que reforça a 

existência de altos níveis de TG e baixos de HDL-c entre os indígenas Xavante.   

Atualmente, os níveis plasmáticos das apolipoproteínas A1 e B e o Índice apo 

B/apo A1 tem sido descritos como melhores preditores de risco cardiovascular do que 

as concentrações de lipídios e lipoproteínas e os Índices de Castelli I e II21,22. 

As apolipoproteínas são componentes estruturais e funcionais das 

lipoproteínas. A apo A1 faz parte da fração lipídica não aterogênica (HDL-colesterol) e 

a apo B das frações lipídicas aterogênicas (Quilomicrons, LDL, IDL e VLDL). Assim, o 

Índice apo B/apo A1 representa o balanço entre lipoproteínas aterogênicas e 

antiaterogênicas21,22. 
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Níveis elevados de apo B, níveis reduzidos de apo A1 e aumento do índice apo 

B/apo A1 têm sido consistentemente associados ao risco de doenças 

cardiovasculares22
.  

Entre os Xavante, 12,2% das mulheres e 9,3% dos homens apresentaram 

valores de Índice apo B/apo A1 condizente com risco cardiovascular. Não foram 

encontrados estudos com outras populações indígenas que avaliaram esse indicador. 

Um outro indicador avaliado foi a PCR, uma proteína de fase aguda que 

aparece na circulação em resposta às citocinas inflamatórias, e serve como um 

biomarcador de inflamação sistêmica. Estudos demonstram associação entre níveis 

elevados de PCR e doença coronariana e acidente vascular cerebral, mesmo na 

ausência de dislipidemias15. 

Aproximadamente metade dos Xavante apresentou valores de PCR 

condizentes com alto risco cardiovascular. Antigamente, a aterosclerose era entendida 

somente como parte de uma desordem do metabolismo e da deposição lipídica. Nos 

últimos anos, emergiu o conceito de aterosclerose como uma doença inflamatória. 

Pelo fato do processo fisiopatológico da aterosclerose envolver oxidação e 

inflamação, os marcadores inflamatórios, dentre eles a PCR, passaram a assumir um 

papel muito importante na predição de risco cardiovascular15.  

No entanto, é preciso cautela na interpretação desses dados, porque outras 

doenças inflamatórias podem também aumentar a PCR. Em populações indígenas, 

dentre elas os Xavante, doenças infecciosas e parasitárias são bastante comuns, o 

que pode influenciar os resultados.  

O Escore de Risco de Framingham é um dos algoritmos existentes para a 

identificação do risco de desenvolvimento de DCV. Seu cálculo baseia-se na 

somatória do risco associado a faixa etária, sexo, pressão arterial sistólica, CT, HDL-c, 

presença de tabagismo e diagnóstico de DM. A identificação dos indivíduos 

assintomáticos que estão mais predispostos é fundamental para a prevenção efetiva e 

a definição de metas terapêuticas individuais17. 

No presente estudo, 15,2% dos homens e 5,7% das mulheres apresentaram 

alto risco de desenvolver doenças cardiovasculares nos próximos 10 anos, segundo o 

Escore de Risco de Framingham. Como não foram coletados dados de tabagismo, 

todos os indivíduos receberam a pontuação referente a não tabagistas, havendo, 

portanto, uma possível subestimação do risco cardiovascular segundo esse indicador. 

Não foram encontrados dados sobre prevalência de tabagismo na população Xavante 
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de Sangradouro e São Marcos. Em um estudo realizado com maiores de 18 anos, nas 

aldeias Xavante de Pimentel Barbosa e Etênhiritipá, em 2010 e 2011, verificou-se que 

65,5% dos homens e 25,5% das mulheres declararam-se tabagistas23. 

Embora o escore tenha sido desenvolvido para indivíduos com idade igual ou 

superior a 30 anos, no presente estudo optou-se por não excluir os indígenas de 20 a 

29 anos, que representavam 28,0% da população de estudo. No componente idade, 

eles receberam a pontuação indicada para indivíduos de 30 a 34 anos (zero). No 

entanto, nenhum Xavante na faixa etária de 20 a 39 anos apresentou elevado risco 

cardiovascular. 

Mesmo com elevada capacidade preditiva, alguns autores sugerem que o 

Escore de Risco de Framingham apresenta limitações por não contemplar excesso de 

peso e sedentarismo, importantes fatores de risco cardiovascular24. 

A maioria dos Xavante apresentou risco cardiovascular segundo os indicadores 

antropométricos IMC e CA. Mais de 80% dos Xavante apresentaram excesso de peso. 

Pesquisas tem evidenciado um aumento considerável da prevalência de sobrepeso e 

obesidade em populações indígenas4,5,25. Estudos em comunidades específicas 

mostram que a proporção de adultos com sobrepeso e obesidade é bastante elevada, 

superando 50% em determinadas faixas etárias26-29.  

Embora tenha sido bastante frequente em outros estudos, a prevalência de CA 

aumentada nos Xavante, especialmente entre as mulheres (96,2%), foi maior do que 

em outras populações19,20.  

A obesidade é um importante fator de risco para doenças cardiovasculares. Por 

um lado, está associada de forma independente com o risco para doença coronariana, 

fibrilação atrial e insuficiência cardíaca. Por outro lado, a obesidade, especialmente do 

tipo abdominal ou visceral, associa-se com outros fatores que contribuem para um 

maior risco cardiovascular, como hipertensão arterial, DM, hipertrigliceridemia e 

baixos níveis de HDL-c. A obesidade também pode exacerbar as doenças 

cardiovasculares através de uma variedade de mecanismos, incluindo a inflamação 

sistêmica, hipercoagulabilidade e a ativação dos sistemas nervoso simpático e renina-

angiotensina24. 

Mais recentemente, a CH também tem sido utilizada como indicador de risco 

cardiometabólico. A CH, definida como a presença simultânea de CA aumentada e 

elevadas concentrações de triglicerídeos, pode ser utilizada para triagem de pessoas 

com probabilidade de serem portadoras da tríade metabólica aterogênica – 
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hiperinsulinemia de jejum, hiperapolipoproteína B e alta proporção de pequenas 

partículas de LDL colesterol. Por esse motivo, a CH tem sido utilizada como uma 

ferramenta prática, viável e de baixo custo para identificar indivíduos com maior risco 

cardiovascular16,30. 

As prevalências de CH na população Xavante (50,6% em mulheres e 38,0% em 

homens) foram superiores às encontradas em outros estudos brasileiros – 11,1% em 

população adulta de ambos os sexos, de duas comunidades rurais do Vale do 

Jequitinhonha, Minas Gerais31 e; 37,6% em pacientes dislipidêmicos atendidos no 

Programa de Atenção à Saúde Cardiovascular da Universidade Federal de Viçosa32. 

Indivíduos diabéticos apresentam risco aumentado de duas a três vezes de 

sofrer um evento cardiovascular33. Além disso, as doenças cardiovasculares e 

cerebrovasculares são importantes causas de óbito de portadores de diabetes mellitus 

(DM), sendo responsáveis por até 80% das mortes em indivíduos diabéticos33,34.  

A glicemia alterada é um problema de saúde de grande magnitude na 

população Xavante. No presente estudo, 70,2% das mulheres e 46,8% dos homens 

apresentaram diabetes ou tolerância diminuída à glicose, o que evidencia que este é 

um grupo particularmente vulnerável. Trata-se de uma prevalência bastante superior à 

verificada na população brasileira35 e em outros povos indígenas36. 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é também um importante fator de risco 

para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares9. A prevalência de HAS nos 

Xavante (14,7% em mulheres e 18,0% em homens) foi pouco inferior aos valores 

médios observados na população brasileira adulta em geral, na qual a prevalência 

encontra-se entre 20,0%37 e 24,1%38.  

Embora a HAS não tenha sido tão frequente na população Xavante quanto 

outros indicadores de risco cardiovascular, é preciso considerar a possibilidade de 

aumento da prevalência da HAS ao longo dos anos, o que seria um fator preocupante. 

Comparando os resultados de estudos realizados entre os Xavante de Pimentel 

Barbosa, é possível observar uma tendência de aumento da prevalência de HAS. Em 

1962, não foram encontrados casos de HAS39. Já em 2009, as prevalências chegaram 

a 8,1% entre os homens e 5,8% entre as mulheres40. 

Sugere-se que o perfil encontrado seja resultado de modificações sociais, 

culturais, econômicas e ambientais entre os Xavante, que culminaram na redução da 

prática e da intensidade de atividade física e mudanças nos hábitos alimentares, com 
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aumento do consumo de alimentos industrializados, ricos em açúcar, gordura e 

sódio4,29. 

Como limitação do estudo, observou-se que, apesar dos indígenas terem sido 

orientados a estar em jejum para a coleta de sangue, não foi possível garantir que 

todos o fizeram da maneira correta, o que pode ocasionar aumento dos níveis de TG. 

Isso pode ter ocorrido devido a barreiras culturais para entender a necessidade do 

jejum para a realização dos exames laboratoriais, bem como por não terem uma 

programação regular de refeições. Dessa forma, é preciso cautela na interpretação 

dos níveis de TG e outros indicadores de risco cardiovascular que contemplam TG, 

como razão TG/HDL-c e CH nessa população.  

Por outro lado, um aspecto positivo foi o elevado número de Xavante 

participantes, da pesquisa, de forma que os resultados são bastante expressivos para 

essa população. Além disso, embora os Xavante seja uma população indígena 

brasileira bem estudada, há poucos dados recentes sobre esse grupo e não foram 

encontrados estudos com uma avaliação de risco cardiovascular que contemplasse 

essa variedade de indicadores. 

 

Conclusões 

Os Xavante apresentaram elevado risco cardiovascular segundo vários 

indicadores avaliados, como HDL-c, triglicérides, razão TG/HDL-c, PCR, IMC, 

circunferência abdominal, cintura hipertrigliceridêmica e glicemia. 

Considerando que as DCV são assintomáticas no início e responsáveis por 

significativa morbimortalidade, o presente levantamento de fatores de risco fornece 

subsídios para ações de prevenção e tratamento precoce, a fim de minimizar os 

danos causados por estas doenças entre os Xavante. 
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Resumo 

O objetivo do estudo foi identificar indicadores antropométricos e os respectivos 

pontos de corte para discriminar diabetes mellitus (DM), síndrome metabólica (SM) e 

risco cardiovascular em indígenas Xavante das reservas de São Marcos e 

Sangradouro/Volta Grande – MT. Realizou-se um estudo transversal, com 925 

indígenas Xavante com 20 ou mais anos de idade, no período de 2008 a 2012. O 

diagnóstico de diabetes (DM) foi feito através da glicemia casual >200mg/dL ou 

glicemia na 2ª hora pós 75g de glicose >200mg/dL ou uso de antidiabéticos orais ou 

insulina. Foram considerados os critérios diagnósticos de SM da IDF e AHA/NHLBI. O 

risco cardiovascular foi avaliado através do Escore de Risco de Framingham. Os 

indicadores antropométricos considerados foram Índice de massa corporal, 

circunferências da cintura, quadril e coxa, Relação cintura/quadril, Relação 

cintura/estatura, Relação cintura/coxa e Índice de Conicidade. Análises de Curva ROC 

foram utilizadas para avaliar a capacidade dos indicadores antropométricos de 

identificar DM, SM e risco cardiovascular. O Índice de Youden foi utilizado para 

identificar os pontos de corte com melhor capacidade preditiva. A relação cintura/coxa 

mostrou-se o melhor indicador para discriminar DM e risco cardiovascular, enquanto a 

relação cintura/estatura apresentou a melhor capacidade preditiva da SM. O uso de 

indicadores rápidos, simples, de baixo custo e não invasivos para predizer alterações 

metabólicas e riscos de doenças é extremamente relevante em populações indígenas, 

considerando que a distância e a dificuldade de acesso inviabilizam ou dificultam a 

utilização de métodos mais sofisticados e complexos e a realização de determinados 

exames bioquímicos. 

 

Palavras chave: Antropometria. Obesidade. Diabetes mellitus. Síndrome metabólica. 

Doenças cardiovasculares. População indígena. 
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Abstract 

The aim of the study was to identify anthropometric indicators and their cutoff points to 

discriminate diabetes mellitus (DM), metabolic syndrome (MS) and cardiovascular risk 

in the Xavante adult population living in the São Marcos and Sangradouro/Volta 

Grande Indian reservations, in the state of Mato Grosso. A cross-sectional study was 

carried out with 925 Xavante Indians aged 20 years or over, between 2008 and 2012. 

The DM diagnosis was done when basal glycemia > 200mg/dL or 2-h glycemia > 

200mg/dL or use of antidiabetic medication The diagnosis of MS was made using IDF 

and AHA/NHLBI criteria. The cardiovascular risk was assessed using the Framingham 

Risk Score. The anthropometric indicators were body mass index; waist, hip and thigh 

circumferences; waist/hip, waist/height, thigh/height, and waist/tight ratios; and conicity 

index. Analysis by the ROC curve were used to evaluate the property to identify the 

DM, MS and cardiovascular risk by the anthropometric indicators. The Youden Index 

was used to identify the cut point with best predictive capacity. The waist/thigh ratio 

proved to be the best indicator to identify DM and cardiovascular risk, while the 

waist/height ratio presented the best prediction of MS. The use of fast, simple, 

inexpensive and non-invasive indicators to predict metabolic abnormalities and risk of 

disease is extremely relevant to indigenous population, considering the distance and 

the difficulty of access make it impossible or difficult the use of more sophisticated and 

complex methods and the realization of certain biochemical tests. 

 

Key words: Anthropometry. Obesity. Diabetes mellitus. Metabolic syndrome. 

Cardiovascular diseases. Indigenous population. 
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Introdução 

A obesidade, considerada um importante problema de saúde pública, está 

associada a incapacidade funcional, redução da qualidade de vida e aumento da 

morbimortalidade. Estudos demonstram que a obesidade pode elevar o risco de 

ocorrência de doenças cardiovasculares, diabetes mellitus (DM), síndrome metabólica 

(SM), dentre outras doenças1,2. 

Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam para a 

existência, em 2015, de 2,3 bilhões de adultos com excesso de peso no mundo, 

sendo 700 milhões obesos3. No Brasil, dados da POF (Pesquisa de Orçamentos 

Familiares) 2008-2009 demonstraram que 51,0% dos homens e 48,0% das mulheres 

com 20 anos ou mais de idade apresentam excesso de peso4. 

Vários indicadores antropométricos tem sido utilizados tanto para diagnosticar o 

excesso de peso, quanto para determinar a associação entre a obesidade e a 

ocorrência de doenças.  

O Índice de Massa Corporal (IMC) é, possivelmente, um dos índices 

antropométricos mais utilizados em avaliações individuais e coletivas e em estudos 

científicos. No entanto, o IMC não indica a distribuição da gordura corporal, sendo, 

portanto, um indicador de obesidade generalizada5-7. Atualmente, sabe-se que é a 

distribuição da gordura corporal, mais especificamente a gordura abdominal, que está 

mais associada a alterações metabólicas e riscos de doenças8-11. Neste sentido, 

indicadores como circunferência da cintura, relação cintura/quadril, relação 

cintura/estatura, relação cintura/coxa e Índice de conicidade tem sido amplamente 

utilizados.  

A definição dos melhores indicadores antropométricos para predizer alterações 

metabólicas e riscos de doenças, assim como o estabelecimento de pontos de corte, 

devem ser específicos para as diferentes populações. 

Não foram encontrados dados publicados com esse objetivo em populações 

indígenas brasileiras. Alguns fatores demonstram a importância de estudos dessa 

natureza: 1) pesquisas tem evidenciado um aumento considerável da prevalência de 

obesidade e doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) entre esses povos12-15; 2) 

trata-se de uma população com estrutura corporal diferenciada, o que exige análises 

específicas e; 3) considerando que os indicadores antropométricos são de fácil 

aferição e baixo custo, o seu uso pode ser extremamente vantajoso em populações 

indígenas, nas quais a distância e a dificuldade de acesso inviabilizam ou dificultam a 
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utilização de alguns equipamentos e a realização de determinados exames 

bioquímicos. 

Desta forma, o objetivo do estudo foi identificar indicadores antropométricos e 

os respectivos pontos de corte para discriminar diabetes mellitus, síndrome 

metabólica e risco cardiovascular em indígenas Xavante das reservas de São Marcos 

e Sangradouro/Volta Grande – MT. 

 

Métodos 

Foi realizado um estudo transversal, envolvendo a população adulta Xavante 

das Reservas Indígenas de São Marcos e Sangradouro/Volta Grande – MT. 

Os Xavante são um grupo indígena que vive em oito reservas indígenas no 

estado do Mato Grosso, Brasil. Este inquérito foi realizado nas reservas de São 

Marcos e Sangradouro/Volta Grande. A população total destas reservas está estimada 

em 4.020 índios, sendo 1.582 com 20 anos ou mais de idade16. 

Todos os indivíduos com 20 anos ou mais de idade foram convidados a 

participar do estudo, realizado através de viagens periódicas à região, no período de 

outubro de 2008 a janeiro de 2012. A aceitação da pesquisa foi muito alta e os não 

participantes foram aqueles que não estavam presentes na aldeia durante a visita da 

equipe de pesquisa. Os dados foram obtidos para 977 índios Xavante, de ambos os 

sexos. Foram excluídos os indivíduos com dados incompletos e as gestantes, sendo 

considerados 925 Xavante. 

O exame físico, incluindo antropometria, e a coleta de amostras de sangue 

foram realizados nas aldeias. Os líderes indígenas e os participantes foram 

informados sobre os objetivos do estudo e deram seu consentimento, em sua maioria 

por escrito. Para os que eram analfabetos (14%), os termos de consentimento foram 

lidos por agentes de saúde indígena na língua portuguesa ou Xavante, conforme a 

necessidade. As impressões digitais foram usadas para documentar a sua aprovação. 

Os indicadores antropométricos considerados foram Índice de massa corporal 

(IMC), Circunferência da cintura (CC), Circunferência do quadril (CQ), Circunferência 

da coxa (CCo), Relação cintura/quadril (RCQ), Relação cintura/estatura (RCE), 

Relação cintura/coxa (RCCo) e Índice de Conicidade (IC). 

O IMC foi calculado a partir dos dados de peso e altura, por meio da fórmula 

[peso (kg)/altura(m)2]17. O peso foi avaliado com a utilização de balança eletrônica 

(Plenna®), com capacidade máxima de 150 kg e precisão de 0,1 kg, com o indivíduo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
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descalço e apenas com roupas leves. A altura foi verificada com estadiômetro portátil 

(Alturexata®), com precisão de 0,1 cm, com os indivíduos posicionados em pé, 

descalços, com as pernas e pés paralelos, peso distribuído em ambos os pés, braços 

estendidos ao longo do corpo e a cabeça posicionada no plano de Frankfurt.  

As CC, CQ e CCo foram mensuradas com fita milimétrica inelástica, com 

precisão de 0,1cm. A CC foi mensurada no ponto médio entre o último arco intercostal 

e a crista ilíaca. A CQ foi mensurada na extensão posterior máxima dos glúteos, com 

os indivíduos eretos e com os pés unidos. A CCo foi medida no ponto médio da 

distância entre a linha inguinal e a borda proximal da patela.  

O IC foi calculado utilizando a seguinte fórmula18:  

 

O diagnóstico de DM foi feito quando o indivíduo apresentou valores de 

glicemia casual >200mg/dL ou glicemia na 2ª hora após 75g de glicose >200mg/dL ou 

estava em uso de antidiabéticos orais ou insulina19. A glicemia capilar inicial e a 

glicemia duas horas após sobrecarga de 75g de glicose anidra (Glutol®) foram 

medidas por um glicosímetro portátil (HemoCue® Glucose 201, HemoCue AB).  

O diagnóstico de SM foi realizado de acordo com os critérios do IDF e 

AHA/NHLBI, sendo considerados portadores os indivíduos que apresentaram três ou 

mais dos seguintes componentes20:  

 CC > 94cm para homens e > 80 cm para mulheres;  

 glicemia inicial > 200mg/dL ou glicemia na 2ª hora > 140mg/dL ou em uso de 

medicamentos anti-diabéticos; 

 triglicérides ≥ 150 mg/dL 

 HDL-c < 40 mg/dL para homens e < 50 mg/dL para mulheres ou uso de 

medicamentos hipolipemiantes; 

 pressão arterial sistêmica > 130/85 mmHg ou em uso de medicamento anti-

hipertensivo. 

De acordo com os critérios de diagnóstico da SM, um dos componentes seria 

glicemia de jejum > 100mg/dL. No entanto, apesar dos indígenas terem sido 

orientados a estarem em jejum para a coleta de sangue, não foi possível garantir que 

o fizeram da maneira correta. Isso pode ter ocorrido devido a barreiras culturais para 

entender a necessidade do jejum para a realização dos exames laboratoriais, bem 
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como por não terem uma programação regular de refeições. Desta forma, optou-se 

por considerar como proxi da glicemia alterada os valores de glicemia casual 

indicativa de diabetes mellitus (> 200mg/dL), de glicemia na 2ª hora indicativa de 

tolerância diminuída à glicose (> 140mg/dL) ou de diabetes mellitus (> 200mg/dL), 

assim como o uso de medicamentos antidiabéticos. 

As amostras de sangue foram coletadas dos indivíduos em jejum de 8 a 10 

horas, por via venosa, sendo utilizados coletores estéreis e descartáveis 

(Vacuotainer®). As amostras foram condicionadas a -20°C e transportadas para o 

laboratório na cidade de São Paulo. Os níveis séricos de triglicérides (TG), colesterol 

total (CT), lipoproteína de baixa densidade (LDL-c), lipoproteína de alta densidade 

(HDL-c) foram quantificados por métodos enzimáticos.  

A pressão arterial foi aferida no braço esquerdo do indivíduo sentado, após 

cinco minutos de repouso, utilizando o aparelho de pressão digital de braço 

automático (OMRON HEM-742INTC®). A pressão arterial foi aferida três vezes, sendo 

considerada a média das duas últimas aferições.  

O risco cardiovascular foi determinado utilizando o Escore de Risco de 

Framingham, que é calculado de acordo com valores atribuídos a faixa etária, sexo, 

pressão arterial sistólica, CT, HDL-c, presença de tabagismo e diagnóstico de DM21. 

Como não foram coletados dados de tabagismo, todos os indivíduos receberam a 

pontuação referente a não tabagistas. O escore obtido corresponde a uma 

probabilidade percentual de ocorrência de doença cardiovascular nos próximos dez 

anos. Foram considerados em risco cardiovascular os indivíduos com probabilidade 

maior que 20%21. 

Utilizou-se a estatística descritiva, por meio de cálculo de proporções, médias e 

desvios-padrão das variáveis. O teste Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para verificar 

se as variáveis quantitativas apresentavam distribuição normal. A análise de variância 

(Anova) foi utilizada para comparação de médias. Análises de Curva ROC (Receiver 

Operating Characteristic) foram utilizadas para avaliar a capacidade de identificar a 

SM, DM e risco cardiovascular pelos indicadores antropométricos. As áreas sob a 

curva ROC e o IC95% fornecem a probabilidade global do indicador antropométrico 

classificar corretamente a presença ou a ausência de DM, SM e risco cardiovascular. 

Um teste perfeito tem uma área sob a curva ROC igual a 1,0, já uma área igual a 0,5 

significa que a performance do teste não é melhor do que o acaso22,23. Foram também 

identificados os pontos de corte dos indicadores antropométricos com melhor 
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capacidade preditiva, sendo utilizado o Índice de Youden - J (Sensibilidade + 

Especificidade – 1)24. Os valores com maiores J foram selecionados. Os dados foram 

analisados com o uso do software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

versão 17, sendo fixado um nível de significância de 5%. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP, pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Escola Paulista de Medicina - UNIFESP, pela CONEP e FUNAI. Todos 

os procedimentos realizados na pesquisa obedeceram a princípios éticos contidos na 

Declaração de Helsinki, 2008.  

 

Resultados 

Participaram do estudo 925 indígenas Xavante, sendo 50,8% do sexo feminino. 

Em relação à faixa etária, 57,0% tinham entre 20 e 39 anos, 22,6% entre 40 e 59 anos 

e 20,4% tinham 60 anos ou mais de idade. 

Verificou-se que 25,5% dos Xavante apresentavam diabetes mellitus, 66,1% 

síndrome metabólica e 10,4% elevado risco cardiovascular. As prevalências de DM e 

SM foram mais elevadas entre as mulheres e, em ambos os sexos, na faixa etária de 

40 a 59 anos. Já o risco cardiovascular foi mais frequente entre os homens e entre os 

indígenas com 60 anos ou mais de idade (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Frequência de Diabetes mellitus, Síndrome metabólica e Risco 

cardiovascular na população adulta Xavante das Reservas Indígenas de São Marcos 

e Sangradouro – MT, segundo sexo e faixa etária, 2008-2012. 
 

 

Sexo 

Diabetes mellitus Síndrome metabólica Risco cardiovascular 

Sim Não Sim Não Sim Não 

Mulheres       

   20-39 anos 57 (21,4) 209 (78,6) 176 (66,2) 90 (33,8) 0 (0,0) 266 (100,0) 

   40-59 anos 55 (55,6) 44 (44,4) 90 (90,9) 9 (9,1) 2 (2,0) 97 (98,0) 

   ≥ 60 anos 49 (46,7) 56 (53,3) 92 (87,6) 13 (12,4) 25 (23,8) 80 (76,2) 

   Subtotal 161 (34,3) 309 (65,7) 358 (76,2) 112 (23,8) 27 (5,7) 443 (94,3) 

Homens       

   20-39 anos  26 (10,0) 235 (90,0) 132 (50,6) 129 (49,4) 0 (0,0) 261 (100,0) 

   40-59 anos 34 (30,9) 76 (69,1) 78 (70,9) 32 (29,1) 7 (6,4) 103 (93,6) 

   ≥ 60 anos 15 (17,9) 69 (82,1) 43 (51,2) 41(48,8) 62 (73,8) 22 (26,2) 

   Subtotal 75 (16,5) 380 (83,5) 253 (55,6) 202 (44,4) 69 (15,2) 386 (84,8) 

Geral       

   20-39 anos 83 (15,7) 444 (84,3) 308 (58,4) 219 (41,6) 0 (0,0) 527 (100,0) 

   40-59 anos 89 (42,6) 120 (57,4) 168 (80,4) 41 (19,6) 9 (4,3) 200 (95,7) 

   ≥ 60 anos 64 (33,9) 125 (66,1) 135 (71,4) 54 (28,6) 87 (46,0) 102 (54,0) 

Total 236 (25,5) 689 (74,5) 611 (66,1) 314 (33,9) 96 (10,4) 829 (89,6) 

 

 Quando comparados os homens e mulheres Xavante, houve diferença 

significativa entre as médias de todos os indicadores antropométricos avaliados, com 

exceção da relação cintura/quadril. Os homens tiveram médias mais elevadas de 

peso, estatura e circunferência da coxa, enquanto as mulheres apresentaram maiores 

médias dos demais indicadores (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Média e desvio padrão dos indicadores antropométricos, segundo sexo, na 

população adulta Xavante das Reservas Indígenas de São Marcos e Sangradouro – 

MT, 2008-2012. 
 

 

Variáveis 

Média ± DP  

p Total Feminino Masculino 

Peso (kg) 78,9 ± 15,3 74,0 ± 14,7 83,9 ± 14,2 <0,001 

Estatura (m) 1,61 ± 0,08 1,55 ± 0,05 1,67 ± 0,05 <0,001 

Índice de massa corporal (kg/m2) 30,3 ± 5,1 30,7 ± 5,6 29,9 ± 4,6 0,011 

Circunferência da cintura (cm) 97,3 ± 10,9 98,6 ± 11,1 95,9 ± 10,4 <0,001 

Circunferência do quadril (cm) 101,3 ± 9,8 102,7 ± 10,9 99,9 ± 8,3 <0,001 

Circunferência da coxa (cm) 55,1 ± 6,7  53,8 ± 7,3 56,5 ± 5,8  <0,001 

Relação cintura/quadril 0,96 ± 0,05 0,96 ± 0,05 0,96 ± 0,05 0,413 

Relação cintura/estatura 0,60 ± 0,07 0,64 ± 0,07 0,57 ± 0,06 <0,001 

Relação cintura/coxa 1,78 ± 0,18 1,84 ± 0,17 1,70 ± 0,15 <0,001 

Índice de Conicidade 1,28 ± 0,08 1,32 ± 0,08 1,24 ± 0,07 <0,001 

 

 

As áreas sob a curva ROC entre os indicadores antropométricos e DM, SM e 

risco cardiovascular podem ser observadas nas Tabelas 3, 4 e 5. A relação 

cintura/coxa apresentou o maior percentual sob a curva ROC para discriminar DM e 

risco cardiovascular, tanto em homens quanto em mulheres. Já a relação 

cintura/estatura apresentou o maior percentual sob a curva ROC para discriminar SM, 

em ambos os sexos (Tabelas 3, 4 e 5). 

 

Tabela 3 - Áreas sob as curvas ROC (AROC) e IC95% de indicadores 

antropométricos em relação à capacidade de identificar Diabetes mellitus em 

indígenas Xavante. 
 

Indicadores antropométricos 
Mulheres  Homens 

AROC IC95% p  AROC IC95% p 

Índice de massa corporal (kg/m2) 0,47 0,42 – 0,53 0,324  0,51 0,44 – 0,58 0,811 

Circunferência da cintura (cm) 0,50 0,45 – 0,56 0,888  0,55 0,48 – 0,62 0,161 

Circunferência do quadril (cm) 0,49 0,43 – 0,54 0,631  0,49 0,42 – 0,56 0,799 

Circunferência da coxa (cm) 0,38 0,32 – 0,43 <0,001  0,39 0,32 – 0,46 0,003 

Relação cintura/quadril 0,51 0,45 – 0,56 0,819  0,62 0,56 – 0,69 0,001 

Relação cintura/estatura 0,51 0,46 – 0,57 0,667  0,56 0,49 – 0,63 0,091 

Relação cintura/coxa 0,66 0,61 – 0,71 <0,001  0,71 0,65 – 0,76 <0,001 

Índice de Conicidade 0,55 0,49 – 0,60 0,082  0,61 0,54 – 0,68 0,003 
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Tabela 4 - Áreas sob as curvas ROC (AROC) e IC95% de indicadores 

antropométricos em relação à capacidade de identificar Síndrome metabólica em 

indígenas Xavante. 
 

Indicadores antropométricos 
Mulheres  Homens 

AROC IC95% p  AROC IC95% p 

Índice de massa corporal (kg/m2) 0,64 0,58 – 0,70 <0,001  0,79 0,74 – 0,83 <0,001 

Circunferência da cintura (cm) 0,65 0,60 – 0,72 <0,001  0,82 0,78 – 0,86 <0,001 

Circunferência do quadril (cm) 0,64 0,58 – 0,70 <0,001  0,78 0,73 – 0,82 <0,001 

Circunferência da coxa (cm) 0,55 0,49 – 0,61 0,110  0,68 0,63 – 0,72 <0,001 

Relação cintura/quadril 0,57 0,51 – 0,63 0,021  0,73 0,70 – 0,77 <0,001 

Relação cintura/estatura 0,67 0,61 – 0,72 <0,001  0,82 0,78 – 0,86 <0,001 

Relação cintura/coxa 0,64 0,58 – 0,69 <0,001  0,70 0,65 – 0,75 <0,001 

Índice de Conicidade 0,60 0,54 – 0,66 0,002  0,73 0,68 – 0,78 <0,001 

 

 

Tabela 5 - Áreas sob as curvas ROC (AROC) e IC95% de indicadores 

antropométricos em relação à capacidade de identificar Risco Cardiovascular em 

indígenas Xavante. 
 

Indicadores antropométricos 
Mulheres  Homens 

AROC IC95% p  AROC IC95% p 

Índice de massa corporal (kg/m2) 0,42 0,31 – 0,54 0,163  0,34 0,28 – 0,41 <0,001 

Circunferência da cintura (cm) 0,54 0,43 – 0,64 0,533  0,48 0,42 – 0,55 0,664 

Circunferência do quadril (cm) 0,44 0,34 – 0,54 0,302  0,35 0,29 – 0,41 <0,001 

Circunferência da coxa (cm) 0,31 0,22 – 0,40 0,001  0,19 0,14 – 0,24 <0,001 

Relação cintura/quadril 0,61 0,49 – 0,73 0,053  0,70 0,63 – 0,77 <0,001 

Relação cintura/estatura 0,54 0,42 – 0,66 0,499  0,52 0,45 – 0,58 0,672 

Relação cintura/coxa 0,76 0,68 – 0,85 <0,001  0,83 0,78 – 0,88 <0,001 

Índice de Conicidade 0,67 0,55 – 0,79 0,003  0,72 0,66 – 0,78 <0,001 

 

 

Os melhores pontos de corte dos indicadores antropométricos com maior 

capacidade preditiva estão apresentados na Tabela 6, assim como os valores de 

sensibilidade e especificidade. Os pontos de corte para discriminar DM, SM e risco 

cardiovascular foram mais elevados entre as mulheres (Tabela 6). 
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Tabela 6 – Pontos de corte, sensibilidade, especificidade e Índice de Youden dos 

melhores indicadores antropométricos para identificar Diabetes mellitus, Síndrome 

metabólica e Risco cardiovascular em indígenas Xavante. 
 

 Indicador 
Ponto de 

corte 

Sensibilidade 

(%) 

Especificidade 

(%) 

J 

Mulheres      

    Diabetes mellitus Relação cintura/coxa 1,81 72,7 52,4 0,25 

    Síndrome metabólica Relação cintura/estatura 0,62 66,8 61,6 0,28 

    Risco cardiovascular Relação cintura/coxa 1,85 85,2 58,5 0,44 

Homens      

    Diabetes mellitus Relação cintura/coxa 1,67 82,7 50,8 0,34 

    Síndrome metabólica Relação cintura/estatura 0,57 73,1 79,7 0,53 

    Risco cardiovascular Relação cintura/coxa 1,77 73,9 78,2 0,52 

 

 

Discussão 

O desempenho de cada indicador antropométrico para identificar obesidade, 

bem como os valores de referência utilizados para discriminar alterações metabólicas 

e riscos de doenças, tem sido divergentes na literatura. A principal justificativa é a 

existência de componentes étnicos distintos e de características antropométricas 

diferentes em cada população, o que é bastante evidente entre os indígenas. 

Os indicadores antropométricos podem ser analisados segundo o tipo de 

obesidade que avaliam – obesidade generalizada, obesidade central e distribuição de 

gordura corporal25. Para a obesidade generalizada, o IMC é o indicador mais 

frequentemente utilizado. Circunferência da cintura, relação cintura/estatura e Índice 

de conicidade são os principais indicadores de obesidade central. Já para avaliação 

da distribuição da gordura corporal tem sido utilizadas a relação cintura/quadril e a 

relação cintura/coxa25. 

Estudos tem demonstrado que, mais importante do que o grau de obesidade, é 

a disposição da gordura corporal. Assim, quando o indivíduo tem acúmulo de gordura 

no tronco, em especial no abdome (obesidade central), a possibilidade de ocorrer 

alterações metabólicas é muito maior do que se tivesse excesso de gordura nos 

membros e nádegas (obesidade periférica)26,27. O acúmulo de gordura visceral 

associa-se à liberação de ácidos graxos livres e adipocinas com atividade pró-

inflamatória que desencadeiam um perfil metabólico alterado, caracterizado por 

dislipidemias, hipertensão arterial e resistência insulínica28. 
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Nesse sentido, o IMC, embora bastante utilizado, não seria um bom indicador, 

por não ser capaz de discriminar massa muscular e tecido adiposo, nem de identificar 

a localização da gordura corporal5-7. No presente estudo, o IMC apresentou 

capacidade para identificar apenas SM, ainda assim de forma inferior a outros 

indicadores antropométricos. 

A CC e a RCQ, comumente utilizadas para avaliar a presença de gordura 

abdominal, são frequentemente associadas a alterações metabólicas17,29,30. No 

presente estudo, embora tenham apresentado capacidade para discriminar a SM, o 

seu desempenho foi inferior a outros indicadores.  

A relação cintura/coxa mostrou-se o melhor indicador para discriminar DM e 

risco cardiovascular, corroborando achados da literatura. Estudos já demonstraram 

que a RCCo foi considerada um bom indicador para diabetes mellitus tipo II e 

apresentou bom desempenho para avaliação do risco de doenças 

cardiovasculares31,32.   

A RCCo foi proposta como alternativa à RCQ para a estimativa da distribuição 

de gordura corporal e para a predição de morbidades, por utilizar a circunferência da 

coxa. Embora ainda pouco estudada, a circunferência da coxa tem se apresentado 

como um importante indicador do estado nutricional, tendo um bom desempenho para 

refletir a quantidade de massa muscular corporal33. Além disso, não é afetada por 

variações na arquitetura pélvica, como é a circunferência do quadril31. 

Os pontos de corte sugeridos foram diferentes para DM e risco cardiovascular. 

Os melhores pontos de corte para discriminar DM em homens e mulheres foram, 

respectivamente, 1,67 (sensibilidade de 82,7% e especificidade de 50,8%) e 1,81 

(sensibilidade de 72,7% e especificidade de 52,4%).  Já os pontos de corte para risco 

cardiovascular foram mais elevados, sendo 1,77 em homens (sensibilidade de 73,9% 

e especificidade de 78,2%) e 1,85 em mulheres (sensibilidade de 85,2% e 

especificidade de 58,5%). Eram esperados valores de referência diferentes para as 

duas condições, uma vez que, no caso do DM, os indivíduos já são portadores de 

uma doença, enquanto que o risco cardiovascular representa a possibilidade de 

adoecimento. 

No presente estudo, a relação cintura/estatura não se mostrou um bom 

indicador para predizer DM e risco cardiovascular, ao contrário do que tem sido 

verificado na literatura34-36. Por outro lado, esse indicador antropométrico apresentou a 

melhor capacidade para discriminar SM, em ambos os sexos. 
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Os melhores pontos de corte para discriminar a SM em homens e mulheres 

foram, respectivamente, 0,57 (sensibilidade de 73,1% e especificidade de 79,7%) e 

0,62 (sensibilidade de 66,8% e especificidade de 61,6%). São valores superiores aos 

recomendados em uma revisão sistemática, que aponta que indivíduos com RCE 

>0,50 apresentam risco aumentado para morbidades associadas à obesidade34. 

No entanto, a revisão sistemática não incluiu estudos com indígenas e não 

avaliou a associação entre RCE e SM, sendo direcionada para DM e doenças 

cardiovasculares. Dois outros fatores possivelmente contribuíram para os pontos de 

corte mais elevados entre os Xavante: 1) os valores médios de circunferência da 

cintura desta população são elevados – 98,6cm entre as mulheres e 95,9cm entre os 

homens e; 2) os Xavante apresentam menores médias de estatura – 155 entre as 

mulheres e 167cm entre os homens. Comparados à população adulta brasileira, os 

valores são relativamente inferiores. Na POF 2008-2009, a mediana de altura variou 

de 173 cm (20 a 24 anos) a 165,7 cm (75 anos ou mais de idade) entre os homens e 

de 161,1 cm (20 a 24 anos) a 152,8 cm (75 anos ou mais de idade) entre as 

mulheres4. Observa-se que as médias de altura dos Xavante aproximam-se mais dos 

valores da população brasileira mais idosa.   

O índice de conicidade também foi avaliado. Trata-se de um indicador de 

obesidade abdominal, que considera que indivíduos com menor acúmulo de gordura 

na região central teriam a forma corporal semelhante à de um cilindro, enquanto 

aqueles com maior acúmulo se assemelhariam a um duplo cone, tendo este uma base 

em comum18,37. 

O IC é de interpretação simples, não apresenta unidade de medida e sua faixa 

teórica é de 1,00 (cilindro perfeito) a 1,73 (cone duplo). O IC aumenta de acordo com 

o acúmulo de gordura na região central do corpo, isto é, quanto mais próximo de 1,73, 

maior o acúmulo de gordura abdominal, aumentando o risco de doenças37. Embora 

ainda não seja um consenso, há estudos apontando o IC como preditor de risco 

coronariano e hiperglicemia38. No presente estudo, embora não tenha sido o indicador 

antropométrico com melhor capacidade preditiva, o IC apresentou capacidade de 

discriminar SM e risco cardiovascular em ambos os sexos e DM nos homens. 

As alterações avaliadas, especialmente DM e SM, são bastante relevantes no 

perfil epidemiológico dos Xavante. Verificou-se que 25,5% dos Xavante apresentaram 

DM e 66,1% SM, enquanto 10,4% encontravam-se em risco cardiovascular. 
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A escolha do critério para definir pontos de corte pode variar de acordo com o 

objetivo do estudo e com os conhecimentos prévios sobre as medidas preventivas e 

terapêuticas existentes. No presente estudo, a escolha do Índice de Youden foi feita a 

fim de não priorizar sensibilidade ou especificidade, dando a mesma importância a 

esses dois indicadores. Se, por um lado, a sensibilidade é importante para o 

reconhecimento do maior número possível de indivíduos sob risco, por outro, uma boa 

especificidade pode contribuir na economia e melhor aproveitamento de recursos 

diagnósticos e terapêuticos.  

Foram verificadas limitações quanto à utilização do Escore de Risco de 

Framingham. Como não foram coletados dados sobre tabagismo, todos os indivíduos 

receberam a pontuação de não tabagistas, o que pode subestimar a prevalência de 

Xavante em risco cardiovascular. Além disso, embora o escore tenha sido 

desenvolvido para indivíduos com idade igual ou superior a 30 anos, no presente 

estudo optou-se por não excluir os indígenas de 20 a 29 anos, que representavam 

28,0% da população de estudo. No componente idade, eles receberam a pontuação 

indicada para indivíduos de 30 a 34 anos (zero). No entanto, nenhum Xavante na faixa 

etária de 20 a 39 anos apresentou elevado risco cardiovascular. 

Por outro lado, um aspecto positivo foi o elevado número de Xavante 

participantes, da pesquisa, de forma que os resultados são bastante expressivos para 

essa população. Embora os achados não possam ser extrapolados para outras 

populações indígenas, dadas as diferenças étnicas, culturais e antropométricas, 

indicam a necessidade de critérios diagnósticos específicos para esses povos. 

Os indicadores antropométricos, especialmente relação cintura/estatura e 

relação cintura/coxa, mostraram-se importantes instrumentos alternativos para a 

avaliação do diabetes mellitus, síndrome metabólica e risco cardiovascular entre os 

Xavante. O uso de indicadores rápidos, simples, de baixo custo e não invasivos é 

extremamente relevante em populações indígenas, considerando que a distância e a 

dificuldade de acesso inviabilizam ou dificultam a utilização de métodos mais 

sofisticados e complexos e a realização de determinados exames bioquímicos. 
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4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os achados deste estudo evidenciam um perfil nutricional e de saúde 

preocupante entre os adultos Xavante, com elevadas prevalências de excesso de 

peso, síndrome metabólica, diabetes mellitus e risco cardiovascular. 

Os resultados mostram ainda a importância de critérios diagnósticos 

específicos para os indígenas, considerando os indicadores antropométricos. Na 

definição dos melhores pontos de corte da circunferência da cintura para diagnosticar 

obesidade central e identificar a síndrome metabólica entre os Xavante, o valor 

verificado para as mulheres foi bastante superior àqueles recomendados na literatura. 

Também foram diferentes da literatura, em ambos os sexos, os valores de referência 

da relação cintura/estatura para predizer alterações metabólicas. 

Há fortes evidências que os hábitos alimentares inadequados se configuram 

como fator determinante das alterações nutricionais e metabólicas verificadas entre os 

Xavante. Na literatura, há indícios de que esse grupo indígena, ao longo dos anos, 

passou a apresentar uma alimentação pouco diversificada, com predomínio de 

carboidratos e elevado consumo de alimentos industrializados. Estudos detalhados e 

recentes sobre o consumo alimentar dos Xavante seriam de grande importância para 

a compreensão desse perfil.  

Um aspecto relevante foi a grande magnitude do estudo, que além de incluir a 

maior parte dos Xavante das reservas de São Marcos e Sangradouro/Volta Grande, 

contemplou uma grande diversidade de variáveis antropométricas, clínicas e 

bioquímicas, permitindo diferentes análises. Os dados servem ainda como um perfil 

basal para o desenvolvimento de um estudo longitudinal.  

Embora os dados não possam ser extrapolados para outras etnias indígenas, 

fica evidente a necessidade de um olhar diferenciado para esses povos. Ainda se 

conhece pouco sobre a nutrição e saúde dos povos indígenas brasileiros, e esses 

achados sobre os Xavante trazem importantes contribuições sobre o tema. 

Por fim, os resultados apontam para a necessidade de estratégias de 

prevenção e controle do excesso de peso e das alterações metabólicas, considerando 

as especificidades étnicas, culturais, antropométricas e de estilo de vida dos Xavante. 

.  
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