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Habitantes de cidade, caiçaras do litoral norte do Estado de São Paulo e indígenas da região

do rio Xingu (Centro do Brasil) constituem núcleos populacionais praticamente isolados uns

dos outros, vivendo cada um dêles em condições ecológicas peculiares, as quais, sob numerosos

aspectos, chamam a atenção por suas acentuadas diferenças. Além disso, é voz corrente que,

entre os caiçaras, há muitos indivíduos idosos, em condições físicas e psíquicas muito boas

para tais idades, levando a supor que êles sejam aparentemente poupados pela aterosclerose.

De outro lado, essa moléstia tem sido inquinada de “moléstia da civilização”, pelo que, dentro

de tal ordem de idéias, é de presumir que ela pouparia também os indígenas.

Assim sendo, o estudo comparativo dos níveis de diversas classes de li-

poproteínas séricas de baixa densidade (d < 1,0630 g/cm 3), nesses três

grupos, apresenta grande interêsse porque permite verificar diretamente se

essas diferenças ecológicas estão relacionadas ou não com os níveis de LDL,
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e indiretamente, se essas diferenças ecológicas estão relacionadas ou não com a aterosclerose.

De fato: já foi observado paralelismo significativo não só entre níveis elevados de lipoproteínas

séricas de baixa densidade e existência de aterosclerose 2,3,4,5,6, mas também entre níveis

baixos e possível inexistência dessa moléstia 8.

É evidente que, no presente estudo, haverá superposição do fator raça ao fator condições

ecológicas; portanto, a todo rigor, para ser verificada a influência apenas das diferentes

condições ecológicas reinantes entre os referidos três grupos, seria necessário colocar o

primeiro, de três conjuntos de indivíduos de uma mesma raça, nas condições ecológicas dos

mencionados indígenas, o segundo, nas condições ecológicas dos mencionados caiçaras, e o

terceiro, nas condições ecológicas dos mencionados habitantes de cidade; seria necessário

ainda que cada um dos três conjuntos não tivesse sofrido anteriormente influência alguma dos

ambientes onde irão ficar os outros dois conjuntos. É também de ver que essa experiência

rigorosa é praticamente impossível; mesmo que possível, seria desaconselhável, a fim de não

expor os componentes dos conjuntos a doenças locais, embora tais moléstias façam parte das

condições ecológicas dêsses ambientes, e portanto devessem, a rigor, ser adquiridas pelos

elementos dos conjuntos, para que dêsse modo os três conjuntos ficassem exatamente nas

mesmas condições ecológicas que os três grupos objeto do presente estudo.

Embora a possibilidade da influência racial sempre possa existir, ela seria, no entanto,

pouco provável e de qualquer maneira pequena, conforme se pode depreender do trabalho de

Keys e col. 7. De fato: êsses autores verificaram que japonêses (raça amarela) do Japão têm

níveis de colesterol mais baixos que norte-americanos (raça branca), mas que japonêses do

Japão que se fixaram no Havaí, onde os hábitos de vida são já bastante americanizados, têm

níveis de colesterol maiores que os japonêses do Japão; e ainda, que japonêses do Japão que

se fixaram na Califórnia (EE.UU.) têm níveis maiores que os japonêses fixados no Havaí e

tendem a alcançar os níveis de colesterol dos americanos. Êsses fatos permitem presumir que,

com boa probabilidade, a influência da raça pode ser desprezada na presente pesquisa.

A diversidade ecológica entre os três grupos populacionais escolhidos para o presente

estudo consiste principalmente em hábitos alimentares diferentes, em climas e altitudes

diferentes, em hábitos de vida diferentes e na incidência diferente de moléstias endêmicas.

MATERIAL

Amostra de cidade - Esta amostra proveio, em sua quase totalidade, de habitantes da cidade de

São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, e era formada de 1.783 homens e 476 mulheres, todos da

raça branca, com idades divididas em décadas e em grupos correspondentes aos diversos grupos de

idades dos caiçaras e indígenas (vide texto adiante e quadro 3).

A amostra constituiu-se quase exclusivamente de indivíduos não portadores de cardiopatias

(tendo sido cuidadosamente excluídos os que sofreram infarto do miocárdio), selecionados entre

os que vieram ter à Seção de Lipoproteínas do Instituto de Cardiologia.
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A seleção foi realizada através de anamnese, de exame clínico, eletrocardiograma e abreugrafia;

além disso, foram realizados interrogatórios minuciosos sôbre hábitos de vida, atividade física e

tipos de alimentação.

A categoria socioeconômica do grupo era da classe média para cima, constituída, por ordem

de preponderância, de indivíduos de profissões liberais, dirigentes de organizações industriais e

comerciais, funcionários públicos de cargos de direção e chefia, poucos industriários e comerciários,

e praticamente nenhum trabalhador braçal.

A atividade física era pequena, na grande maioria dos casos, com grande número de indivíduos

de vida do tipo sedentário.

Por via de regra, na alimentação preponderavam os glicídios, vindo a seguir os protídios e, em

último lugar, os lipídios. Os glicídios provinham, na maioria dos casos, de arroz, feijão, batata,

pão, massas farináceas, frutas e açúcar (sacarose), êsse último através de doces, sobremesas,

refrigerantes e também de “cafezinhos”, cujo número chegava a atingir, não muito raramente, 5

a 10 ao dia (implicando, só nesse caso, a ingestão de pelo menos 25 a 50 g de sacarose por dia).

Os protídios de origem animal provinham, na maioria dos casos, de carne de bovinos e, em

menor escala, de carne de galinha, de leite e seus derivados, e de ovos; os protídios de origem

vegetal, quase exclusivamente do feijão.

Os lipídios provinham das gorduras animais contidas na carne, leite e seus derivados e ovos,

bem como dos óleos e gorduras vegetais empregados na preparação das refeições; a banha do

porco pràticamente não era empregada na preparação dos alimentos.

Especificações São Paulo

São Sebastião
(litoral Norte
do Estado de
São Paulo)

Pôsto Diauarum
(Zona Norte do
Estado de Mato

Grosso)

Latitude  ................................................. 23º38’ S aprox. 23040’ S aprox. 11º10’ S
Longitude  .............................................. 46º40’ W aprox. 45º25’ W aprox. 53º14’ W
Altitude  ................................................. 803,47 m nível do mar 227 rn
Temperatura média anual  ...................... 18,0º C 22,0º C 25,1º C
Temp era t u ra  mí n i ma  ( i n vern o) 4,0º C 5,3º C 9,4º C
Temp era t u ra  máxi ma  (verão)  . 32,6º C 39,8º C 40,3º C
P r es s ã o  b a r o m é t r i c a  ( m éd i a

anual)  ................................................. 926,6 mb 1016,3 mb 1012,0 mb
Li mi t es  de  va r i ação  da  p res são

barométrica anual  .............................. 7,3 rnb 6,2 mb 6,3 mb
Es t a d o  h i gromét r i c o  méd i o  n o

inverno  ............................................... 77% 78% 76%
Est a d o  h i gromét r i c o  méd i o  n o

verão  .................................................. 79% 75% 91%
Índice pluviométrico  ............................. 1.050 mm 1.650 mm 2.500 mm
Ven t os  p red omi n a n t es  d o  q u a -

drante  ................................................. SE SE NE

QUADRO 1 - SITUAÇÃO GEOGRÁFICA E CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

N.B. - Dados fornecidos pelo Serviço de Meteirologia da Quarta Zona Aérea, da FAB
(Aeroporto de Congonhas), por gentileza do Tenente-Coronel Edson Rocha.
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De modo geral, o número de refeições ao dia era de três, a saber: café da manhã (a mais leve),
almoço (refeição substancial) e jantar (refeição ligeira).

A ingestão de bebidas alcoólicas, na maior parte dos casos, restringia-se aos fins de semana e
era moderada.

Quanto ao fumo, a maior parte dos habitantes masculinos (e boa parte dos femininos) era
constituída de fumantes, consumindo cerca de 20 cigarros por dia.

Como se sabe, São Paulo é cidade altamente industrializada, com mais de 5.000.000 de
habitantes, com os hábitos e problemas de qualquer cidade do mundo de igual natureza e porte.
Assim sendo, seus habitantes recebem continuamente impactos que os colocam em tensão
emocional semelhante à que ocorre nas outras grandes cidades do mundo. A poluição do ar já
atingiu níveis tão elevados que levaram recentemente o Governo do Estado a impor restrições às
fontes poluidoras. As condições climáticas e a situação geográfica correspondentes à cidade de
São Paulo constam do quadro I, no qual os dados são referentes ao Aeroporto de Congonhas;
evidentemente, numa área tão grande como a abrangida por essa cidade, ocorrem pequenas

diferenças de ponto para ponto.

Caiçaras - Essa amostra, com características da raça branca, proveio de habitantes do litoral

norte do Estado de São Paulo, localizados em núcleos das vizinhanças da cidade de São Sebastião.

Tais núcleos são praticamente isolados de populações urbanas, tendo com elas apenas contatos

esporádicos que não levam à modificações dos seus hábitos. Os núcleos e correspondentes números

de indivíduos estudados constam do seguinte quadro:

Para que a amostra fôsse representativa das condições locais, foram escolhidos indivíduos que

nasceram e sempre residiram na região estudada. A amostra era constituída de 103 indivíduos: 68

homens e 35 mulheres. As idades dos 68 homens variavam de 19 a 80 anos, sendo que 60 tinham

idades compreendidas entre 31 e 70 anos, 3 com menos de 31 anos e 5 com mais de 70 anos. As

idades das 35 mulheres variavam de 29 a 97 anos, sendo que 26 tinham idades compreendidas

entre 31 e 70 anos, 4 com menos de 31 e 5 com mais de 70 anos.

Foi escolhido maior número de indivíduos com idades superiores a 30 anos, a fim de ser

possibilitada, também, a verificação da possível existência de cardiopatias ateroscleróticas.

Em todos os pacientes, além de exame clínico com tomada da pressão arterial, foram feitos

eletrocardiogramas e exames vasculares periféricos; na maioria dos pacientes foram realizados,

ainda, exames de fundo de olho.

* Único núcleo fora do continente; situado aproximadamente na costa leste da Ilha de
São Sebastião.

Núcleos N.º de caiçaras estudados

Praia de Maresias  .............................................................. 44
Praia de Barequeçaba  ........................................................ 27
Praia do Sombrio *  ............................................................ 12
Praia de Boiçucanga   ......................................................... 12
Praia de Toque-Toque Grande  .......................................... 8

Total  ....................................................................... 103
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O eletrocardiograma foi executado com 12 derivações (3 clássicas, 3 unipolares dos membros
e 6 precordiais), tendo sido empregado um eletrocardiógrafo portátil Visette.

O exame de fundo de olho foi executado com oftalmoscópio manual Welch-Allyn, sem
dilatação pupilar prévia; em bom número de casos não foi possível executá-lo, quer por miose
intensa, quer pela existência de catarata.

O exame vascular periférico consistiu no estudo propedêutico minucioso da circulação periférica
(arterial e venosa). Foram realizados: inspeção geral, exame palpatório dos trajetos dos vasos
venosos e pulsos arteriais da aorta abdominal, femorais, poplitéias, tibiais posteriores, pediosas,
radiais, subclávias e carótidas, bem como exame auscultatório dessas regiões e exames
oscilométricos dos casos julgados necessários.

Dos 68 homens, 53 foram considerados não-portadores de cardiopatias e 15 considerados
cardiopatas. Das 35 mulheres, 24 foram consideradas não-portadoras de cardiopatias e 11
consideradas cardiopatas. Nos homens, em 22 havia pressão sistólica de 140 mm Hg (inclusive)
para cima; dêsses 22, em 13 havia diastólica de 90 mm Hg (inclusive) ou mais. Nas mulheres, 16
apresentavam pressão sistólica de 140 mm Hg para mais; dessas 16, em 8 havia diastólica de 90
mm Hg para mais. Entre os homens hipertensos apenas 1 tinha idade menor do que 40 anos, e,
entre as mulheres, 2 tinham idade inferior a 40 anos. Entre os 15 homens julgados cardiopatas,
havia 2 cujas idades eram 80 e 66 anos e que apresentavam sinais eletrocardiográficos de necrose
do miocárdio (por êsse motivo foram eliminados da análise estatística subseqüente); no entanto,
insistentemente interrogados, não referiram qualquer sintoma que sugerisse a ocorrência de
possível infarto. Outro homem cardiopata (65 anos) relatava várias crises de dor retrosternal
constritiva, surgindo em repouso, acompanhadas de sudorese, apresentando no eletrocardiograma
apenas onda T isoelétrica em aVL. Nove homens, com idades entre a 5.ª e 7.ª décadas, eram
portadores de cardiopatia hipertensiva; entretanto, em nenhum deles havia sinais clínicos de
insuficiência cardíaca. Um homem de 70 anos era portador de sôpro rude no foco mitral,
irradiando-se para o foco aórtico, tendo pressão arterial normal. Dois homens, ambos hipertensos,
com 57 e 75 anos de idade, ao eletrocardiograma, além de sinais de sobrecarga do ventrículo
esquerdo, apresentavam nas precordiais, de V

3
 a V

6
, ondas T negativas pontiagudas, sugerindo

possível isquemia subepicárdica associada; em nenhum dos 2 houve referência a dor precordial.
Entre as 11 mulheres julgadas cardiopatas, 6 eram portadoras de cardiopatia hipertensiva (idades
entre 48 e 83 anos). Uma mulher, de 95 anos, apresentava sinais de miocardiosclerose. Em 4
mulheres (29, 30, 52 e 58 anos) havia alterações do eletrocardiograma, caracterizadas por
distúrbios difusos da repolarização, sem que houvesse clinicamente qualquer sinal que permitisse
chegar ao diagnóstico.

Nos locais estudados, os caiçaras diziam não conhecer o “chupança” ou “barbeiro”, e em
nenhum caso surgiu a hipótese de moléstia de Chagas.

Fato que chamou a atenção entre os cardiopatas examinados foi a relativa pequena anormalidade
dos eletrocardiogramas que, mesmo entre os hipertensos, a não ser nos 8 casos anteriormente
citados, mostravam apenas sinais de hipertrofia do ventrículo esquerdo, com aspecto de T em
geral normal.

Nos casos em que foi realizado, o exame oftalmoscópico mostrou-se normal na maioria dos
caiçaras; em alguns hipertensos havia fenômenos discretos de esclerose e espasmo, não sendo
encontrado caso algum de retinopatia hipertensiva. Verificou-se, na amostra estudada, incidência
de catarata que nos pareceu, a nós, clínicos, maior que a encontrada habitualmente em habitantes
da cidade de São Paulo.

Ao exame vascular periférico, surpreendentemente não se encontraram casos de aterosclerose
com conseqüente isquemia das extremidades, apesar de terem sido examinados também indivíduos
de idades avançadas; encontramos, sim, em 9 das 315 mulheres (1 com 57 anos e 8 com mais
de 64 anos) e em 6 dos 68 homens (1 com 63 anos e 5 com mais de 65 anos), arteriosclerose
senil, com artérias muito endurecidas, mas com boa permeabilização da circulação arterial,
inclusive a cerebral. Das perturbações periféricas, as únicas encontradas foram varizes bilaterais

dos membros inferiores em 5 mulheres (1 com 30 anos e 4 com mais de 47 anos) e em
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5 homens (com mais de 45 anos), bem como varizes unilaterais dos membros inferiores em 3

mulheres (1 com 30 anos, 1 com 39 anos e 1 com 52 anos).
A atividade física dos caiçaras, decorrente dos trabalhos de pesca e lavoura, pode ser classificada

como intensa, relativamente à atividade física dos citadinos estudados; no entanto, entre indígenas
e caiçaras nada foi possível decidir em relação à atividade física; parece que são eqüivalentes.

Quanto à alimentação, preponderavam os glicídios, vindo depois os protídios e, por fim, os
lipídios. Os glicídios provinham principalmente da farinha de mandioca, arroz, banana e feijão;
o açúcar (sacarose) é usado em escala muito menor que pelos citadinos estudados, uma vez que a
ingestão de sobremesas e refrigerantes é rara, e os cafezinhos são muito menos freqüentes que no
caso dos habitantes de cidade. É insignificante a ingestão de mel e de frutas outras que não a
banana. Os protídios de origem animal provinham do uso diário de peixes marinhos (preponderando
as seguintes espécies: cavala, enchova, cação, xalerete, espada, garoupa, tainha, xaréu, sardinha),
e menos freqüentemente, de carne de animais de sangue quente (sob a forma de carne seca de
bovino); raramente comem carne fresca (quer de bovinos, suínos, de caça ou de galinha), mas,
algumas vêzes, comem ovos. O leite e seus derivados praticamente não são ingeridos. Os protídios
de origem vegetal provinham quase exclusivamente do feijão. Os lipídios provinham das gorduras
de animais de sangue frio e de sangue quente contidos nas carnes ingeridas, bem como dos óleos
vegetais e banha de porco empregados na preparação dos alimentos.

Normalmente, o número de refeições ao dia era de três, a saber: café da manhã (a mais leve),
almoço e jantar (as mais substanciais). Sob o aspecto quantitativo, é nossa impressão que, por via
de regra, o número de calorias ingeridas pelos caiçaras é bem menor que o ingerido pelos citadinos
estudados.

Particularidade interessante na alimentação dos caiçaras é a elevada ingestão de cloreto de
sódio proveniente da carne sêca salgada e do peixe sêco salgado, que eles preparam quando a pesca
é abundante e comem quando o peixe é escasso; de outro lado, é de se presumir que a permanência
contínua à beira-mar lhes diminua a sensibilidade do paladar para o sal, obrigando-os ao uso de
maior quantidade nos alimentos para perceberem a mesma sensação fisiológica de salgado (é
muito conhecida a impressão de “lábios salgados” que ocorre, nos primeiros dias, nos indivíduos
em férias que chegam às praias).

O álcool é usado liberalmente em grande número de casos, através de bebida fermentada e
destilada, feita com cana de açúcar (aguardente de cana, ou caninha). Quanto ao fumo, a maioria
não o usa e a minoria usa-o moderadamente.

A verminose é endêmica na região.
Aparentemente, os caiçaras não estão sujeitos às freqüentes tensões emocionais do tipo das

que ocorrem entre os habitantes de cidade.
Não há poluição do ar, uma vez que a região é afastada de centros industriais.
Uma particularidade das condições ecológicas à beira-mar é a presença de iôdo no ar respirado,

fato bastante conhecido. As condições climáticas e a situação geográfica referentes à região
constam do quadro 1.

Indígenas - Essa amostra proveio de indígenas com características de raça amarela, que
habitam a região do rio Xingu (Centro do Brasil), nas vizinhanças do Pôsto Diauarum, pertencente
à Fundação Brasil Central. Trata-se exatamente da mesma amostra (mesmos indivíduos) estudada
por Pazzanese e col. 9, sendo que um dêles, participante da pesquisa “in loco”, é também um dos
autores do presente trabalho.

Tal núcleo populacional é isolado, não havendo praticamente contatos externos que pudessem
levar a uma variação de seus hábitos.

A amostra era constituída de 32 homens e 21 mulheres das tribos dos Jurunas,
Cajabis e Suiás. As idades exatas dos indígenas não puderam ser obtidas, por mo-
tivo óbvio; foram elas avaliadas por Cláudio Villas-Boas, que reside há cêrca de 20
anos no Pôsto, e conhece todos os indígenas, muitos dêles desde a infância. As
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idades dos 32 indígenas variavam de 30 a 70 anos, sendo que 29 tinham idades compreendidas
entre 35 e 60 anos, 2 com menos de 35 anos e 1 com mais de 60 anos. As idades das 21 indígenas
variavam de 30 a 50 anos.

À semelhança da amostra de caiçaras, foi escolhido maior número de indígenas com idades
superiores a 30 anos, a fim de ser possibilitada, também, a verificação de cardiopatia aterosclerótica.

Não se observou anomalia alguma no sistema cardiovascular, através dos exames clínicos,
eletrocardiográficos e oscilométricos; 27 indivíduos mostravam baço hipertrofiado, palpável
logo abaixo da costela; em um indígena, o baço estendia-se além de 12 dedos transversos; todos
os indígenas tinham certo grau de anemia e intensa infestação verminótica intestinal 9.

A atividade física, decorrente dos trabalhos de caça, pesca e lavoura, pode ser classificada
como intensa, relativamente à atividade física dos citadinos estudados.

Quanto à alimentação, também preponderavam os glicídios, de maneira ainda mais acentuada
que entre os citadinos, vindo a seguir os protídios e, por último, os lipídios. Os glicídios provinham
principalmente (pela freqüência de uso) de mandioca, milho, cará, batata doce, amendoim,
banana e frutas silvestres; o açúcar (sacarose) não é usado, mas no verão, ás vezes, ingerem
frutose e glicose, através de mel silvestre. Os protídios de origem animal provinham do uso diário
de peixes fluviais (preponderando as seguintes espécies: piranha, tucunaré, corvina, pirarucu) e de
carne de caça de pena e pêlo, a saber: pato selvagem, jacutinga, uru, macuco, cateto, macaco, e
em certas temporadas, veado. Não há ingestão de leite e seus derivados. Os lipídios provinham
das gorduras contidas nas carnes ingeridas, bem como de óleo vegetal contido no amendoim e no
milho; a banha de porco não era conhecida. Particularidade interessante na alimentação dos
indígenas é a ingestão de ovos de quelonianos (tartarugas) na época de postura, ocasião em que os
indígenas comem grande quantidade dêsses ovos. Outra particularidade interessante é a de que os
indígenas não usam sal como tempero; assim, a ingestão de cloreto de sódio limita-se praticamente
ao contido nas carnes que comem, sendo portanto baixa. Os indígenas comem sempre que têm
fome, não havendo o hábito de refeições em horários fixos. Entretanto, sob o aspecto quantitativo,
nossa impressaão é de que os indígenas, via de regra, ingerem número de calorias bem menor que
os citadinos da amostra escolhida; não foi possível, porém, decidir se eles ingerem maior ou
menor número de calorias que os caiçaras.

Normalmente, os indígenas não fumam; o álcool não é ingerido habitualmente, mas apenas
em certas épocas, através de uma bebida fermentada, mas não destilada, feita com milho,
denominada “caxiri”.

A malária e a verminose são endêmicas na região.
Aparentemente os indígenas não estão sujeitos a tensões emocionais do tipo das que ocorrem

entre os habitantes de cidade.
Não há poluição do ar, uma vez que a região habitada pelos indígenas é selvagem e situa-se

longe dos centros industriais do país.
As condições climáticas e a situação geográfica, referente ao Pôsto Diauarum, constam do

quadro 1.

MÉTODO

Habitantes de cidade - A colheita de sangue foi realizada pela manhã, estando os pacientes em
jejum, há cêrca de 12 horas. Nenhum conservador foi adicionado ao sangue. Após separação
espontânea dos soros, foram dêstes isoladas e de terminadas as lipoproteínas séricas de densidade
menor que 1,0630 g/cm 3, tendo sido empregado, o método de De Lalla e Gofman 1. Para o
isolamento das LDL empregou-se a ultracentrífuga preparativa Spinco, modêlo LH, com rotor
30.2, a 30.000 rpm, durante 13 horas e 15 minutos; para a determinação das classes Sf 0-12, Sf
12-20,  Sf  20-100 e Sf  100-400 nas LDL isoladas na fase preparat iva,  usou-se a
ul t racentr í fuga anal í t ica  Spinco,  modêlo E,  com rotor  AN-D a 52.640 rpm. Nos
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cálculos das concentrações não se aplicou a correção de Johnston Ogston pela pequena expressão
clínica, e por ser, além disso, trabalhosa; contudo, foi aplicada a correção devida ao auto-

retardamento (“self slowing effect”).

Caiçaras - As dificuldades de acesso aos diversos núcleos populacionais, as hesitações e
recusas de muitos de seus habitantes em permitir a colheita do sangue e o exame clínico não

possibilitaram a obtenção de sangue em jejum. Colhidas as amostras de sangue e depois da

separação espontânea dos soros, foram êstes isolados dos coágulos e mantidos em geladeiras
portáteis, até serem transferidos para geladeiras elétricas domiciliares. A seguir, foram enviados

em geladeira portátil, ao laboratório, para serem analisados de acôrdo com o método já mencionado

para os habitantes de cidade. O tempo decorrido entre a colheita de sangue nos diversos núcleos
e a análise foi inferior a 24 dias para 98 caiçaras e de 34 dias para apenas 5 caiçaras. Segundo

Gofman, as lipoproteínas séricas conservam-se multo bem no soro isolado de seu coágulo

(especialmente nas condições por nós empregadas), por períodos da ordem de um mês 1.
Em razão de os caiçaras terem níveis muito baixos de LDL, seus lipoproteinogramas tem

áreas multo pequenas, o que nos levou a medir tais áreas através de um processo de maior precisão

que o empregado habitualmente para o caso de habitantes de cidade.
Indígenas - Em virtude de os indígenas não terem horas fixas para refeições e comerem

quando têm vontade, não foi possível a obtenção de sangue em jejum. Colhidas as amostras de

sangue e depois da separação espontânea dos soros, foram êsses isolados dos coágulos e mantidos
em geladeira a combustível, levada pela expedição para êsse fim, até serem transportados em

geladeira portátil para o laboratório, a fim de serem analisados de acôrdo com o método já

mencionado para os habitantes de cidade. O tempo decorrido entre a colheita de sangue e a
análise foi sempre inferior a 27 dias.

As análises realizadas são exatamente as mesmas que dois dos presentes autores efetuaram

para o trabalho publicado por Pazzanese e outros 9. No entanto, nossos resultados são ligeiramente
diferentes dos apresentados por êsses últimos, porque, tendo os indígenas níveis muito baixos de

LDL, seus lipoproteinogramas têm áreas muito pequenas, o que nos levou posteriormente a

medir tais áreas através de um processo de maior processo que o empregado nas análises efetuadas

por nós para o mencionado trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados numéricos das determinações das LDL e dos índices aterogênicos (IA), nos
três grupos populacionais estudados, constam do quadro 2.

Êsses resultados foram submetidos à análise estatística, tendo em vista evidenciar, nas
três populações estudadas, possíveis diferenças nas concentrações das várias classes de LDL
e no IA.

A análise estatística consistiu em comparações, através de testes ‘t’ de Student, das
médias obtidas para homens e mulheres, nos três grupos populacionais. Os valôres de ‘t’
obtidos para as diversas comparações, bem como os correspondentes níveis de significância
P, constam do quadro 3.

A escolha dos grupos etários, para as comparações realizadas, foi feita
tendo em vista reduzir o mais possível os vícios de estimação, dentro das
limitações impostas pelas características das amostras e das disponibilidades
existentes. Não julgamos necessário recorrer à divisão em grupos etários
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Quadro 3 – VALÔRES DE “t” E CORRESPONDENTES NÍVEIS DE SIGNIFICÂNCIA (EM MINÚSCULAS) PARA AS DIVERSAS COM-
PARAÇÕES ENTRE CITADINOS, CAIÇARAS E ÍNDÍGENAS.

Graus de Valôres de “t” para as LDL das classes Valor de “t”
Grupos comparados e intervalos de idade

liberdade Sf 0-12 Sf 21-20 Sf 20-100 Sf 100-400 para o IA

Caiçara mas. versus Citadino masc. d d d d d
19-78 41-70 1.258 17,113 12,500 15,608 19,680 20,848

Caiçara fem. versus Citadino fem. d d d c d
29-97 41-60 296 9,796 6,268 4,232 2,561 8,473

Indígena masc. versus Citadino masc. d d d c d
30-70 41-50 619 16,971 10,082 15,354 22,809 24,608

Indígena fem. versus Citadino fem. d d d
30-50 31-50 231 8,095 0,050 0,317 1,463 3,548

Caiçara masc. versus Indígena masc.
34-56 30-70 60 0,978 1,140 0,071 1,367 0,870

Caiçara fem. versus Indígena fem. a b a
32-45 30-50 27 0,112 1,892 2,550 2,422 1,520

Caiçara masc. versus Caiçara fem. a
19-78 29-97 99 1,686 1,154 0,065 0,153 0,698

Indígena masc. versus Indígena fem. a c b b
30-50 30-50 43 1,920 3,157 1,315 2,327 2,500

Citadino masc. versus Citadino fem. d d d d d
31-40 340 5,640 5,000 9,478 10,554 10,,579

Citadino masc. versus Citadino fem. d d d d d
41-50 728 5,877 3,833 10,202 8,984 8,278

Citadino masc. versus Citadino fem. c d d d
51-60 573 0,592 2,857 6,463 7,040 4,852

Citadino masc. versus Citadino fem. b b c d
61-70 201 1,999 2,281 2,589 3,605 0,977

Níveis de significância: a) possivelmente significativo (10,0 %  > P > 5, %)
b) significativo (5,0 % > P > 1,0 %) Obs.: Os valôres não qualificados por minúsculas
c) altamente siginficativo (1,0 % > P > 0,1 %) não são significativos (10% < P)
d) certeza estatística (0,1 % > P)
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mais específicos, uma vez que as idades dos indígenas, e mesmo as de uns poucos caiçaras,

tiveram de ser avaliadas, e o foram aproximadamente, como é óbvio.

Uma análise dos quadros 2 e 3 em relação às médias das lipoproteínas de baixa densidade

(LDL), das classes Sf 0-12, Sf 12-20, Sf 20-100 e Sf 100-400, e em relação ao índice aterogênico

(IA), mostra que, para os intervalos de idade estudados:

a) os caiçaras têm respectiva, aproximadamente, e em média, 57%, 50%, 35% e

14% das LDL dos citadinos e 45% do valor do IA;

b) as caiçaras, 66%, 58%, 55% e 23% das LDL das citadinas e 59% do IA;

c) os indígenas, 52%, 53%, 34% e 8% das LDL dos citadinos e 42% do IA;

d) as indígenas, na classe Sf 0-12, 62% das LDL das citadinas, não havendo

aparentemente diferença entre as indígenas e as citadinas em relação às outras

classes e ao IA;

e) entre os caiçaras e os indígenas não foram evidenciadas diferenças quanto às

diversas classes de LDL e quanto ao IA;

f) as caiçaras, nas classes Sf 20-100 e Sf 100-40, têm 58% e 29% das LDL das

indígenas; possivelmente tenham na classe Sf 12-20 níveis menores que as

indígenas, mas aparentemente não diferem dessas quanto à classe Sf 0-12 e ao

IA;

g) entre os caiçaras e as caiçaras não foram evidenciadas diferenças quanto às

classes Sf 12-20, 20-100 e Sf 100-400 e quanto ao IA; possivelmente os

caiçaras tenham níveis ligeiramente inferiores na classe Sf 0-12;

h) os indígenas, nas classes Sf 12-20 e Sf 100-400, têm 64% e 35% das LDL das

indígenas e 78% do IA; possivelmente tenham níveis mais baixos na classe Sf

0-12, não tendo sido evidenciadas diferenças quanto à classe Sf 20-100;

i) no intervalo de idades 31-40 anos, as citadinas têm 86%, 75%, 50% e 32% das

LDL dos citadinos e 68% do IA;

j) no intervalo de idades 41-50 anos, as citadinas têm 88%, 83%, 56% e 48% das

LDL dos citadinos e 74% do IA;

k) no intervalo de idades 51-60 anos, as citadinas, nas classes Sf 12-20, Sf 20-

100 e Sf 100-400, têm 113%, 67% e 51% das LDL dos citadinos e 87% do IA,

mas não diferem dêsses quanto à classe Sf 0-12;

l) no intervalo de idades 61-70 anos, as citadinas têm 108%, 123%, 81% e 62%

das LDL dos citadinos, mas aparentemente não diferem dêsses quanto ao IA.
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Condensando os resultados acima, tem-se que:

1) os caiçaras e os indígenas não diferem significativamente quanto aos níveis das diversas

classes de LDL e ambos têm níveis bastante menores que os citadinos, especialmente na

classe Sf 100-400; incidentalmente, causa forte impressão o fato de os caiçaras e os

indígenas terem níveis de LDL, da classe Sf 100-400, menores até (apenas cêrca de 30%)

que os níveis encontrados por dois dêsses autores em longevos masculinos (80 a 90

anos) da cidade de São Paulo 8, níveis êsses, de per si, já bastante menores que os dos

citadinos estudados na presente pesquisa; note-se ainda que as colheitas de sangue, nos

caiçaras e indígenas, foram feitas sem que êles estivessem em jejum, enquanto nos

citadinos da presente amostra e nos longevos, ela foi realizada com jejum noturno de 12

horas;

2) as caiçaras têm níveis menores que as citadinas, especialmente na classe Sf 100-400; têm

níveis menores que as indígenas nas classes Sf 20-100 e Sf 100-400; possivelmente

tenham níveis menores na classe Sf 12-20, mas não diferem significativamente das

indígenas quanto à classe Sf 0-12; incidentalmente, valem aqui, “mutatis mutandis” em

relação às caiçaras, citadinas estudadas na presente pesquisa e longevos femininos (80 a

90 anos) da cidade de São Paulo, as mesmas considerações feitas no caso anterior;

3) as indígenas aparentemente não diferem das citadinas, a não ser na classe Sf 0-12, onde

possuem níveis menores que as citadinas;

4) os caiçaras possivelmente tenham níveis menores que as caiçaras na classe Sf 0-12, mas

ambos não diferem significativamente quanto às outras classes de LDL;

5) os indígenas têm níveis menores que as indígenas, nas classes Sf 12-20 e Sf 100-400,

especialmente nessa última; possivelmente tenham níveis menores na classe Sf 0-12,

não tendo sido possível evidenciar diferença quanto à classe Sf 20-100;

6) as citadinas têm níveis de LDL menores que os citadinos na classe Sf 0-12, até a década

41-50 anos; na década 51-60 anos alcançam os homens e na década 61-70 anos os

ultrapassam. O intervalo de idades em que ocorre a igualdade de níveis parece coincidir

com o intervalo de idades do climatério feminino e com o intervalo de idades do declínio

mais acentuado das atividades físico-sexuais do homem. Com a classe Sf 12-20 acontece

coisa algo semelhante, mas a igualdade de níveis parece ocorrer mais cedo, ou seja, em

fins da década 41-50 anos. Relativamente à classe Sf 20-100, as citadinas têm níveis

menores até a década 61-70 anos, mas a diferença diminui progressivamente da década

31-40 anos para a década 61-70 anos. Quanto à classe Sf 100-400, o comportamento é

semelhante ao da classe Sf 20-100, mas a diferença diminui menos ràpidamente com a

idade, que nesse último caso.
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Assim, em linhas gerais, as citadinas atingem e ultrapassam os níveis de LDL dos citadi-

nos, em idades tanto menores quanto menores são os Sf das LDL consideradas. Portanto, em

vista dessa tendência, é lógico supor que, para décadas maiores que 61-70 anos, as citadinas

poderão alcançar os citadinos nas classes Sf 20-100 e Sf 100-400, possivelmente ultrapas-

sando-os, quando ambos atingirem idades muito avançadas.

Ocorrerá entre as indígenas e os indígenas e entre as caiçaras e os caiçaras o mesmo tipo de

fenômeno descrito no item 6? Êsse problema não pôde ser estudado em relação ao primeiro

caso, em. vista do pequeno número de indivíduos disponíveis e da incerteza de suas idades.

Assim mesmo, é interessante observar que, em linhas gerais, as indígenas apresentam níveis

superiores aos indígenas em tôdas as classes, o que poderia ser eventualmente atribuído ao

número insuficiente de indivíduos, e/ou à incerteza de idades (os níveis de LDL variam com

a idade). Já entre as caiçaras e os caiçaras o problema pôde ser estudado. Para isso, êles foram

divididos em três grupos de idades (até 45 anos, de 46 a 55 anos e acima de 55 anos). O grupo

de 46 a 55 anos foi abandonado (para afastar a eventualidade de alguma incerteza de idades)

e para os grupos etários extremos foram aplicados testes “t” de comparação entre as médias

das caiçaras e dos caiçaras, nas quatro classes de LDL. Os baixos níveis de significância

obtidos (10% < P < 90%) não permitiram confirmar, entre as caiçaras e os caiçaras, a mesma

tendência ocorrida entre as citadinas e os citadinos, apesar de as médias obtidas para as

caiçaras e os caiçaras comportarem-se da mesma maneira.

De tudo o que foi exposto até esta altura do trabalho, pode-se concluir que:

a) os baixos níveis de LDL encontrados no grupo populacional caiçara, em relação aos

níveis de LDL encontrados no grupo populacional citadino, estão estreitamente relaci-

onados com as condições ecológicas diferentes em que vivem êsses dois grupos

populacionais;

b) os baixos níveis de LDL encontrados no grupo populacional indígena, em relação aos

níveis de LDL encontrados no grupo populacional citadino, estão estreitamente relaci-

onados com as condições ecológicas diferentes em que vivem êsses dois grupos

populacionais; observe-se que, enquanto no caso a) as diferenças entre os grupos

populacionais abrangiam tôdas as classes de lipoproteínas, em ambos os sexos, no

presente caso êsse mesmo comportamento é verificado apenas no sexo masculino,

ocorrendo diferença comprovada entre as citadinas e as indígenas sòmente na classe Sf

0-12;

c) embora as condições ecológicas dos grupos populacionais indígena e cai-

çara apresentem indubitavelmente diferenças, essas diferenças são muito

menores que as existentes entre as condições ecológicas de qualquer um

dêles e as do grupo. Portanto, havendo diferenças de níveis de LDL
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provocadas pela diversidade das condições ecológicas, é de esperar que essas diferenças

sejam muito menores. Com efeito, verifica-se que as indígenas diferem das caiçaras por

apresentarem níveis mais altos nas classes Sf 20-100 e Sf 100-400. Já para a população

masculina as diferenças observáveis no quadro 2 não chegaram a ser confirmadas estatis-

ticamente (vide quadro 3), talvez pelo fato de o número de indivíduos que constituem as

respectivas amostras ser insuficiente para evidenciar uma diferença muito pequena;

d) com o decorrer do tempo, as citadinas tendem a alcançar e ultrapassar os níveis de LDL

dos citadinos; entretanto, não foi possível confirmar estatisticamente que, com o decor-

rer do tempo, as caiçaras tendem a alcançar e ultrapassar os níveis de LDL dos caiçaras,

apesar de as médias obtidas para as caiçaras e os caiçaras comportarem-se, em função do

tempo, como as médias obtidas para as citadinas e os citadinos.

Não nos foi possível (inclusive através de cuidadoso estudo retrospectivo das condições

ecológicas diferentes em que vivem os grupos populacionais caiçara, indígena e citadino)

isolar uma (ou várias) das condições ecológicas, a fim de apontá-la como a responsável mais

provável pelos baixos níveis de LDL dos grupos populacionais caiçara e indígena, em relação

ao grupo populacional citadino; ficou a impressão, mas apenas a impressão, de que a quali-

dade relativamente inferior e a quantidade menor de alimentos ingeridos pelas populações

caiçara e indígena poderiam desempenhar papel de relêvo nos baixos níveis de LDL encontra-

dos nessas populações.

Para transformar a impressão acima em afirmativa, ou para desfazê-la, seria indicado

estudar as concentrações de LDL em dois grupos de habitantes da mesma cidade (São Paulo),

o primeiro dos quais tivesse alimentação igual à dos caiçaras e o segundo, à dos indígenas. Em

razão das dificuldades experimentais para realizar êsse estudo, seria interessante, pelo me-

nos, determinar os níveis de LDL em um grupo de habitantes da mesma cidade (São Paulo),

cuja alimentação seja qualitativa e quantitativamente inferior à do grupo de habitantes de São

Paulo estudado no presente trabalho. De fato, conforme mencionado na parte introdutória, a

amostra de habitantes da cidade de São Paulo, empregada na presente pesquisa, era constitu-

ída por indivíduos de poder aquisitivo razoavelmente elevado, e por isso mesmo, alimentan-

do-se muito bem. Portanto, um estudo comparativo entre os níveis de LDL dos mencionados

dois grupos da cidade de São Paulo (um alimentando-se muito bem e outro alimentando-se

mal), poderá contribuir para esclarecer se os baixos níveis de LDL estão relacionados com

todo o conjunto de condições ecológicas ou apenas com uma ingestão alimentar qualitativa e

quantitativamente inferior.

Conseqüentemente, e por enquanto, deve-se admitir que a relação encontrada por nós se

aplica ao binômio: conjunto de condições ecológicas - níveis de LDL.

Observe-se que, se a futura pesquisa mostrar relação entre má alimen-

tação e níveis baixos de LDL, a presente pesquisa passará a representar
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quanto ao binômio: alimentação qualitativa e quantitativamente diferente - níveis
diferentes de LDL, uma pesquisa feita em condições pràticamente ideais, uma vez
que habitantes de cidades, caiçaras e indígenas poderão ser considerados como
três grupos populacionais aos quais foram administrados durante a vida tôda,
regimes alimentares diferentes, em condições praticamente constantes dentro de
cada grupo e que dificilmente poderiam ser reproduzidas artificialmente.

Considerando os baixos níveis de LDL encontrados por nós nos grupos
populacionais caiçara e indígena; considerando o significativo paralelismo existen-
te entre baixos níveis de LDL e longevos saudáveis 8, e considerando o significati-
vo paralelismo existente entre níveis elevados de LDL e a aterosclerose 2,3,4,5,6,
seria lógico encontrar baixa incidência dessa moléstia, ou aterosclerose apenas
discreta, nos dois mencionados grupos populacionais. Foi realmente o que ocor-
reu, conforme consta dos capítulos descritivos das características das amostras de
caiçaras e indígenas empregadas na presente pesquisa: não se observou anomalia
alguma no sistema cardiovascular do grupo populacional indígena, através dos
exames clínicos, eletrocardiográficos e oscilométricos; e quanto ao grupo
populacional caiçara, encontramos, através dos mesmos exames, apenas 2 homens
(80 e 66 anos) com sinais eletrocardiográficos de esclerose do miocárdio; no entan-
to, êsses dois homens, cuidadosa e insistentemente interrogados, não referiram
qualquer sintoma que sugerisse a ocorrência de possível enfarte pregresso.

Pode-se concluir, portanto, que os grupos populacionais caiçara e indígena são
aparentemente poupados pela aterosclerose, ou se não são poupados, ela é de
evolução muito lenta.

RESUMO

Foram determinadas por ultracentrifugação (método de De Lalla e Gofman) as
classes Sf 0-12, Sf 12-20, Sf 20-100 e Sf 100-400 das lipoproteínas séricas de
baixa densidade (LDL) em 2.259 habitantes da cidade de São Paulo, em 103 caiçaras
do litoral norte do Estado de São Paulo e em 53 indígenas da região do rio Xingu,
populações essas que vivem em condições ecológicas bastante diferentes.

A análise estatística dos resultados mostrou que:

a) os homens caiçaras e indígenas possuem, nas mencionadas quatro classes,
níveis muito menores que os homens de cidade (certeza acima de 99,9%),
especialmente na classe Sf 100-400, na qual têm, respectivamente, apenas
14% e 8% (incidentalmente, níveis menores ainda que os dos homens longevos
- 80 a 90 anos - de cidade, níveis êsses, de per si, menores que os dos citadi-
nos estudados na presente pesquisa);

b) as mulheres caiçaras têm níveis menores que as mulheres de cidade
(certeza acima de 99%), especialmente na classe Sf 100-400, na qual
têm 23% (incidentalmente, níveis menores ainda que os das mulheres
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longevas - 80 a 90 anos - de cidade, níveis êsses, de per si, menores que os das

citadinas estudadas na presente pesquisa);

c) as mulheres indígenas sòmente possuem níveis menores que as mulheres de cidade

na classe Sf 0-12 (certeza acima de 99,9%), na qual têm 62%;

d) os homens caiçaras e os homens indígenas não diferem significativamente quanto

aos níveis das quatro classes de LDL;

e) as mulheres caiçaras possuem níveis menores que as mulheres indígenas nas clas-

ses Sf 20-100 e Sf 100-400 (certeza acima de 95%), especialmente nessa última, na

qual têm 29%.

Os níveis muito baixos de LDL encontrados nas populações caiçara e indígena, em

relação aos níveis encontrados na população citadina estudada, estão estreitamente

relacionados com as condições ecológicas diferentes em que vivem essas três popula-

ções.

Através de exames clínicos, eletrocardiográficos e oscilométricos, não foi observada

anomalia alguma no sistema cardiovascular da população indígena, sendo que, na popu-

lação caiçara, apenas dois homens (80 e 66 anos) mostraram sinais eletrocardiográficos

de esclerose do miocárdio, sem positivar-se, no entanto, infartos pregressos.

Dos resultados de LDL e dos achados clínicos, eletrocardiográficos e oscilométricos,

pode-se concluir que as populações caiçara e indígena são aparentemente poupadas

pela aterosclerose ou, se não são poupadas, ela é de evolução muito lenta.

SUMMARY

Serum Low Density Lipoproteins (LDL) of the classes Sf 0-12, Sf 12-20, Sf

20-100 and Sf 100-400 were determined by the De Lalla and Gofman method

(ultracentrifugation) in 2,259 inhabitants of the city of São Paulo (Brazil); 103

inhabitants (“caiçaras”) of the northern shores of the State of São Paulo (Brazil);

and 53 natives of the Xingu River jungle (Brazil) - groups whose ecological condi-

tions differ widely.

a) The statistical analysis of the results showed:

b) male “caiçaras” and natives have much lower levels of LDL of the four classes

than male city inhabitants (certainty above 99.9%), specially in the Sf 100-400

class in which they present only 14% and 8% respectively (incidentally, lower

even than the male city macrobians - age group 80 to 90 years);
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c) female “caiçaras” have lower levels than female city inhabitants (certainty above
99%), specially in the Sf 100-400 class, in which they have 23% (incidentally, lower
even than the female city macrobians - age group 80 to 90 years);

d) female natives’ levels are lower than female city inhabitants’ only in the Sf 0-12 class
(certainty above 99.9%), in which they present 62%;

e) male “caiçaras” and male natives do not differ significantly as to levels of the four LDL
classes;

f) e)female caiçaras have lower levels than female natives in the Sf 20-100 and Sf 100-
400 classes (certainty above 95%), specially in the latter, where they have 29%.

The very lower LDL levels found in “caiçara” and native populations than in city
inhabitants are closely related to the different ecological conditions in which the three
populations live.

Clinical, electrocardiographical and oscilometrical examinations failed to show anoma-
lies in the cardiovascular system of the native population, whereas, in the “caiçara” popu-
lation, only two individuals (80 and 66 years old) showed electrocardiographical signs of
myocardial sclerosis, without assurance, however, of former infarction.

The LDL results and the clinical, electrocardiographical and oscilometrical finds lead to
the conclusion that the “caiçara” and native populations are apparently free from athero-
sclerosis or, at least, that its evolution is very slow.
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