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RESUMO 

___________________________________________________________________ 

Obesidade e fatores associados entre os adultos Xavante, Mato Grosso, Brasil. 

 

Introdução: A obesidade é considerada um importante problema de saúde pública na 

atualidade, constituindo-se um fator de risco para diversas doenças não transmissíveis. 

Entre os povos indígenas no Brasil, a emergência de obesidade tem sido associada a 

mudanças nos padrões de alimentação, de atividade física e de exposição a 

determinantes sociais da saúde, em geral relacionados à história de contato com 

sociedades não indígenas. Este estudo teve por objetivo descrever a ocorrência de 

obesidade e fatores associados em adultos indígenas Xavante. Métodos: Trata-se de um 

inquérito nutricional realizado na população Xavante das terras indígenas Pimentel 

Barbosa e Wedezé ≥ 15 anos, estado do Mato Grosso, Brasil Central, no período de 

junho a agosto de 2011. Foram investigadas oito das 10 aldeias existentes no território. 

Coletaram-se dados antropométricos, de bioimpedância e socioeconômicos. 

Resultados: Participaram deste estudo 479 indivíduos e de ambos os sexos, 

correspondendo a 92,4% da população alvo. O índice de massa corporal apresentou 

média de 26,9kg/cm2 (DP: 3,8). Mais da metade da população apresentava excesso de 

peso (sobrepeso: 43,0%; obesidade 20,9%). No modelo de regressão, as prevalências de 

obesidade foram maiores nos indivíduos com idade entre 20 e 49 anos, em indivíduos 

morando em domicílios com nível médio de consumo de alimentos de cultivo e criação, 

e morando em domicílios com nível baixo de consumo de alimentos de coleta, caça e 

pesca. Essas prevalências também foram maiores em indivíduos classificados nos níveis 

médio e alto do indicador socioeconômico de bens de casa, estimado por análise 

fatorial. Foram observadas fortes correlações do índice de massa corporal, do perímetro 

da cintura e do percentual de gordura corporal entre si e com medidas de peso e dobras 

cutâneas (tricipital e subescapular). Conclusão: A obesidade é um problema de saúde 

presente entre os Xavante, estando associada a fatores socioeconômicos e padrões de 

subsistência e consumo alimentar. Faz-se necessária à criação e implementação de 

políticas públicas de saúde e nutrição voltadas para estes povos, principalmente no 

âmbito da prevenção das doenças e agravos não transmissíveis, atentando para suas 

especificidades culturais. 

 

Palavras Chave: Saúde dos povos indígenas; Obesidade; Avaliação nutricional; 

Epidemiologia; Brasil Central; Xavante. 
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ABSTRACT 

 

 

Obesity and associated factors among Xavante adults, Mato Grosso, Brazil. 

 

Introduction: Obesity is considered an important public health problem today as a risk 

factor for diverse noncommunicable diseases. Among indigenous peoples in Brazil, the 

emergence of obesity has been associated with changes in dietary and physical activity 

patterns, as well as exposure to social health determinants related to the history of 

contact with nonindigenous populations. The objective of this study was to describe the 

occurrence of obesity and associated factors among indigenous Xavante adults. 

Methods: The study entailed a nutritional survey of the Xavante population ≥ 15 years 

of age living in Pimentel Barbosa and Wedezé indigenous reserves, Mato Grosso State, 

Central Brazil. Data collection was done in June to August 2011 and included eight of 

the 10 villages then present in the reserves. Anthropometric, body fat, and 

socioeconomic data were collected. Results: Participating in this study were 479 

individuals of both sexes, corresponding with 92.4% of total population. The mean body 

mass index was 26.9 kg/cm2 (SD: 3.8). More than half of the population presented 

excess weight (overweight: 43.0%; obese: 20.9%). In the regression model, the 

prevalence rates of obesity were higher among individuals 20-49 years old, individuals 

residing in households with medium levels of consumption of cultivated and raised 

foods, and individuals residing in households with low levels of consumption of 

gathered, hunted, and fished foods. Prevalence rates were also higher among individuals 

with medium and high scores for a household goods socioeconomic index, as estimated 

by factorial analysis. Strong correlations were observed between body mass index, waist 

perimeter, and percent body fat, as well as between weight and skin folds (triceps and 

subscapular). Conclusion: Obesity is a present health problem among the Xavante and 

is associated with socioeconomic factors and patterns of subsistence and food 

consumption. It is necessary for public health and nutrition policies to be created and 

implemented that address indigenous peoples, especially with respect to the prevention 

of noncommunicable diseases in ways that recognize their cultural distinctiveness. 

 

Palavras Chave: Indigenous peoples’ health; Obesity; Nutritional assessment; 

Epidemiology; Central Brazil; Xavante. 
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Há algum tempo a população mundial vem passando por mudanças no modo de 

adoecer e morrer, experimentando novas e diferentes causas de morbidade e 

mortalidade em relação a padrões apresentados em um passado não muito distante. O 

processo de industrialização, urbanização, êxodo rural e diferenças nos meios de 

subsistência têm importante influência na mudança dos padrões de adoecimento. Até a 

metade do século XX, a maior carga global das doenças e de mortes era atribuída ao 

grupo de doenças infecciosas e parasitárias e, com as mudanças no modo de viver, o 

grupo de doenças crônicas e degenerativas passa a ter maior protagonismo na causa de 

mortes e doenças. Vale ressaltar que o referido processo de mudanças dos padrões de 

morbimortalidade vem ocorrendo de formas e velocidade diferentes, a depender do país, 

região ou população que tenha sofrido suas consequências (Omran, 1971). Não 

obstante, este mesmo processo de transição também acompanha os povos indígenas de 

todo o mundo (Popkin, 1994; Coimbra Jr. et al., 2002). Grande parte dos povos 

tradicionais já passam por mudanças sociais e comportamentais importantes que 

culminam com aumento das prevalências de doenças crônicas (Lourenço et al., 2008; 

Welch et al., 2009). 

No bojo deste debate surgem também questões relacionadas a comportamentos e 

hábitos nutricionais que determinam a chamada transição nutricional. Para a população 

mundial evidencia-se o aumento de peso para a grande maioria das pessoas, 

especialmente para as residentes em países industrializados e desenvolvidos. Esta 

transição surge, portanto, como resultado de um processo de urbanização, que também 

teve como consequência o crescimento populacional, o fortalecimento da indústria 

alimentícia e a migração para áreas urbanas (Popkin, 1994; 2006). As mudanças 

ocorridas nos padrões nutricionais, com o aumento de peso e a obesidade são um dos 

maiores desafios para a Epidemiologia moderna. O excesso de peso ganha notoriedade 

dentre os fatores de risco, tais como o fumo, sedentarismo, baixos níveis de renda e de 

escolaridade para o surgimento das então conhecidas Doenças e Agravos não 

Transmissíveis (DANT). Os principais exemplos para estas doenças são: hipertensão 

arterial, diabetes mellitus e neoplasias (Vorster et al., 1999).  

No Brasil, o processo de transição epidemiológica é marcado pela redução das 

taxas de mortalidade infantil, mortalidade por doenças infecciosas, além do surgimento 

e progressivo aumento nos indicadores de morbimortalidade por DANT. Esse painel de 

transição do cenário epidemiológico brasileiro vem sendo associado, paradoxalmente a 

melhorias nas condições de saúde da população (Barreto & Carmo, 2007; Lansky et al., 
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2009; Schmidt et al., 2011). Informações mais recentes do Ministério da Saúde dão 

conta que em 2012, mais da metade da população brasileira (51%) tem algum grau de 

sobrepeso e obesidade (Datasus, 2014). Para os povos indígenas, o único inquérito 

nacional realizado até o momento (Coimbra Jr. et al., 2013) investigou a saúde de 

crianças menores de 5 anos e mulheres em idade fértil, revelando prevalências de 

sobrepeso e obesidade para mulheres indígenas da ordem de 30,3% e 15,8%, 

respectivamente. Neste estudo, mereceram destaque as regiões Sul/Sudeste e Centro-

Oeste que apresentaram as maiores prevalências sobrepeso e obesidade entre as 

mulheres investigadas (54,6% e 52,5%, respectivamente). 

O conjunto de estudos de caso realizados para avaliação do estado nutricional de 

indígenas em contextos brasileiros permite observar um processo de transição 

epidemiológica “polarizado”, pois apesar de apresentarem aumento de sobrepeso e 

obesidade (Lourenço et al., 2008; Welch et al., 2009; Coimbra Jr. et al., 2013) 

apresentam em concomitância doenças infecciosas e parasitárias, com indicadores de 

morbimortalidade por vezes mais pronunciados, inclusive com elevadas taxas de 

mortalidade infantil (Basta et al., 2004; Basta et al., 2006; Souza et al., 2010). Os 

fatores associados às prevalências de sobrepeso e obesidade tem sido atribuídos àqueles 

de ordem alimentar, atividade física e ambiental, além de modificações 

socioeconômicas, especialmente após o contato com populações não indígenas 

(Coimbra Jr & Santos, 2003; Santos et al., 2008). 

Para qualificar os resultados de um levantamento que tem por objetivo realizar 

um diagnóstico nutricional (ou qualquer outra intervenção junto aos indígenas), é 

fundamental considerar a sociodiversidade indígena no Brasil. O último censo 

demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

mostrou que apesar de representarem menos de 1% da população do país em 2010, 

houve registros de mais de 300 etnias e 274 línguas indígenas diferentes (IBGE, 2012). 

Tamanha diversidade é um indicativo de como podem ser igualmente diversos os 

indicadores sociais e de saúde para os indígenas, inclusive para aqueles pertencentes à 

mesma etnia, sendo possível relacionar estratos socioeconômicos e estado nutricional 

(Lourenço et al., 2008; Welch et al., 2009).  

No conjunto de estudos de caso realizados para a saúde indígena no Brasil, 

destacam-se aqueles realizados para a população Xavante, que vive no estado de Mato 

Grosso, no Brasil Central. Os primeiros trabalhos desenvolvidos junto a este povo 

datam da década de 1960 (Neel et al., 1964; Neel, Andrade, et al., 1968; Neel et al., 
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1968). A partir de então, diversas investigações foram feitas abordando fatores 

relacionados à saúde daquela população, tais como a saúde e nutrição de adultos 

(Gugelmin & Santos, 2001; 2006; Leite et al., 2006), crescimento e desenvolvimento de 

crianças (Leite et al., 2006; Ferreira et al., 2012), demografia (Flowers, 1994; Souza & 

Santos, 2001; Souza et al., 2011), doenças parasitárias (Santos et al., 1995), doenças 

infecciosas (Coimbra Jr., et al., 1992; Basta et al., 2010; Welch & Coimbra Jr, 2011) e 

saúde bucal (Arantes et al. 2001; Arantes et al., 2009). 

Especificamente em relação à avaliação nutricional, alguns resultados 

demonstram que para os Xavante permanecem elevadas as prevalências de sobrepeso e 

obesidade no decorrer dos últimos anos. Entretanto, são estudos restritos a aldeias 

específicas, não sendo representativos de uma Terra Indígena ou da etnia (Gugelmin & 

Santos, 2001; Leite et al., 2006). Recentemente demonstrou-se a influência de variações 

socioeconômicas, atuando como importante fator associado ao acelerado processo de 

transição nutricional vivenciado por estes indígenas (Welch et al., 2009). Os estudos 

citados até aqui representam parte de uma população da mesma Terra Indígena, e 

apresentam como limitação a impossibilidade de extrapolação dos resultados para toda a 

TI ou para o conjunto de TI’s Xavante. 

Com objetivo de se coletar informações representativas sobre saúde e nutrição 

dos indígenas que residem nas Terras Indígenas Pimentel Barbosa e Wedezé foi 

realizado o primeiro inquérito de saúde para toda a população Xavante residentes nestas 

terras, no período de junho a agosto de 2011. A realização deste estudo nos permite 

conhecer quais fatores estão associados aos indicadores de saúde daquela população, 

principalmente no que diz respeito ao sobrepeso e obesidade. A maior parte das aldeias 

que fizeram parte do estudo não haviam sido estudadas até o presente momento. Quanto 

às duas aldeias que já haviam participado de algum estudo (Pimentel Barbosa e 

Etênhiritipá), tivemos a oportunidade de ter informações mais atuais acerca do seu perfil 

nutricional e de como as diferenças socioeconômicas têm contribuído para o aumento de 

suas prevalências. Além de comparar as prevalências de sobrepeso e obesidade a partir 

dos valores de diferentes indicadores estimados para a mesma população. A realização 

deste inquérito foi uma iniciativa do grupo de estudos e pesquisas em saúde indígena da 

ENSP/FIOCRUZ e encontra-se inserida no âmbito de três projetos maiores: “Mudanças 

Sociais, Desigualdades e Epidemiologia das Doenças Crônicas Não-Transmissíveis: Os 

Índios Xavante de Mato Grosso” (Papes/Fiocruz APQ - 403569/2008-7); 

“Diferenciação Socioeconômica e Epidemiologia das Doenças Crônicas Não-



5 

 

Transmissíveis em Sociedade Indígenas no Brasil: os Xavante de Mato Grosso” (CNPq 

- Universal 2008 -475674/2008-1) e “Mudanças Socioambientais, Saúde e Nutrição 

entre o Povo Indígena Xavante do Brasil Central” (INOVA - ENSP 2010). 

Dentre os dados de saúde e nutrição que foram coletados, serão abordadas nesta 

tese as questões relacionadas ao surgimento da DANT entre os Xavante, tal como a 

obesidade, com vistas ao aprofundamento das discussões sobre os fatores que estão 

associados, em maior ou menor grau, principalmente questões relacionadas às mudanças 

socioeconômicas vivenciadas por aquela população. 

Espera-se que os resultados aqui apresentados sirvam de base para o 

entendimento da transição nutricional e os impactos no campo da saúde pública para os 

Xavante. Espera-se, ainda que tais resultados sejam pautados no campo do controle 

social, e que sejam importantes argumentos no âmbito das políticas públicas e no 

relacionamento dos indígenas com órgãos de gestão no campo da saúde. 

Para tanto, o objetivo deste trabalho foi estimar as prevalências obesidade entre a 

população adulta Xavante residente nas Terras Indígenas Pimentel Barbosa e Wedezé e 

investigar fatores associados. 

 A tese esta organizada em capítulos que abordam temas relacionados ao 

desfecho do estudo, bem como dois capítulos referentes aos resultados. Os dois 

capítulos iniciais incluem revisão de literatura acerca da transição nutricional, 

enfatizando o processo de transição vivenciado pelos povos indígenas, seguida de uma 

discussão sobre os resultados de estudos realizados com indígenas Xavante, no terceiro 

capítulo. O quarto capítulo apresenta a metodologia utilizada na coleta e análise dos 

dados do estudo de uma forma geral. O capítulo 5 apresenta os resultados da análise dos 

dados coletados a partir de um inquérito antropométrico que incluiu a população de oito 

das 10 aldeias Xavante presentes nas Terras Indígenas Pimentel Barbosa e Wedezé. 

Neste contexto discutem-se as associações das prevalências de sobrepeso e obesidade 

com características da população e fatores socioeconômicos investigados. O sexto 

capítulo apresenta os resultados acerca da relação existente entre as variáveis 

antropométricas coletadas nas aldeias Pimentel Barbosa e Etênhiritipá, e da 

concordância entre as prevalências de obesidade obtidas a partir dos diferentes 

indicadores disponíveis. A semelhança de um artigo, a introdução ao tema específico 

abordado, metodologia utilizada e discussão dos resultados são apresentadas nos 

capítulos 5 e 6. Por fim, no sétimo capítulo são apresentadas as considerações finais 

acerca dos principais resultados apresentados nos capítulos anteriores. 
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2.1 Transição nutricional e os Povos Indígenas 

 

Informações publicadas pela International Association Studies on Obesity (WHO, 

2013) estimam que 1 bilhão de pessoas estejam acima do peso e 475 milhões sejam obesas. 

A mesma associação define obesidade como sendo o excesso de peso sob forma de gordura 

e quando essa gordura está acumulada, nota-se importantes deficiências no estado de saúde. 

As mudanças nos padrões de morbimortalidade decorrem de uma complexa 

relação entre múltiplos fatores, de ordens sociais, econômicas e demográficas, cuja 

interação resulta na redução da mortalidade infantil e da fecundidade, decorrentes das 

melhores condições sanitárias, econômicas e de vida, redução da morbimortalidade por 

doenças infectocontagiosas, envelhecimento populacional, mudança nos padrões 

nutricionais e surgimento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), tais como 

hipertensão arterial, diabetes mellitus e câncer (Barreto & Carmo, 2007; Batista et al. 

2007) 

Atualmente, a despeito de algumas dificuldades nos avanços da saúde pública 

brasileira, o perfil de saúde da população brasileira tem evoluído de forma positiva ao 

longo dos últimos anos (Victora et al., 2011). Isso pode ser observado com o aumento 

da expectativa de vida do brasileiro (Paim et al., 2011), diminuição da pobreza e 

desnutrição e aumento da sobrevida infantil, além da diminuição nos indicadores de 

mortalidade materna, ambos objetivos do milênio a serem alcançados (Victora et al., 

2011). O Brasil também tem se destacado no controle das doenças imunopreveníveis e 

do HIV/AIDS, ao passo que tem demonstrado grande dificuldade no controle de outras 

doenças infecciosas, tal como a dengue e tuberculose (Barreto et al., 2011). 

O número de mortes relacionadas ao trânsito reduziu significativamente, bem 

como as taxas de homicídio (Reichenheim et al., 2011). No que diz respeito às doenças 

crônicas, o país tem apresentado grandes avanços: diminuição das taxas de mortalidade 

por DANT, influenciadas principalmente por redução das doenças respiratórias e 

cardiovasculares, e diminuição no número de fumantes. Ao contrário disso, algumas 

DANT’s tem se tornado o foco de muitos programas de saúde, por estarem 

apresentando aumento em suas prevalências, tais como a hipertensão, diabetes, doenças 

neuropsiquiátricas e, principalmente a obesidade (Schmidt et al., 2011). 

Na busca pelas causas associadas às expressivas magnitudes da obesidade em 

todo o mundo, diversos estudos relacionam fatores socioeconômicos às mudanças no 

perfil de saúde e doença das populações. Em revisão realizada por Beydoun & Popkin 
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(2005), foram apresentados diversos resultados de pesquisas que evidenciam a relação 

inversa entre nível socioeconômico e morbimortalidade por todas as causas, ou seja, 

quanto melhor o nível socioeconômico, menores as frequências nos indicadores de 

morbimortalidade. Do mesmo modo, em muitos inquéritos sobre a saúde de populações, 

os fatores socioeconômicos têm sido apresentados como variáveis explicativas de 

muitos desfechos, entre eles encontra-se a própria obesidade (Dressler & Santos, 2000; 

Beydoun & Popkin, 2005). 

O aparecimento cada vez mais anunciado do sobrepeso e da obesidade é 

resultado do processo dinâmico de transição nutricional que ocorre juntamente com a 

transição epidemiológica, estando ambas associadas às diferenças socioeconômicas. O 

processo de transição nutricional é definido por (Kac et al., 2003) como “... o fenômeno 

no qual ocorre uma inversão nos padrões de distribuição dos problemas nutricionais de 

uma dada população no tempo”, que pode ser caracterizado pela passagem de um 

estágio anterior, simbolizado pela ocorrência de formas graves de carências nutricionais 

globais (marasmo nutricional) ou específicas (hipovitaminose A, escorbuto, beribéri, 

raquitismo, osteomalácia, pelagra), para um estágio onde predominam as alterações 

nutricionais relacionadas à ingestão de alimentos hipercalóricos, sobretudo a obesidade 

e as DANT’s. 

A dieta humana e o estado nutricional sofreram diversas mudanças em suas 

características. Durante os últimos 300 anos, o processo de modificação dietética parece 

ter sofrido uma aceleração em graus variados nas diferentes regiões do mundo. O 

conceito de transição nutricional enfoca grandes mudanças no padrão alimentar e de 

atividades físicas, influenciando na média da altura e na composição corporal da 

população em geral (Popkin, 2006). 

Como principal desfecho desta transição e associada a uma mudança nos hábitos 

alimentares, a obesidade vem sendo tratada como um evento epidemiológico de grande 

relevância, por ter implicações na morbimortalidade (Batista et al., 2007). Um grande 

marco desta transição foi o surgimento da epidemia de DANT e, entre elas, são de 

grande importância, por contribuírem para a maior parte dos casos de morte ou 

incapacidade, as Doenças Cardiovasculares (DCV), os cânceres e o Diabetes Mellitus 

(DM), que contribuem com a maior parte dos desfechos desfavoráveis em saúde, como 

as mortes e as incapacidades decorrentes de infartos do miocárdio, acidentes vasculares 

cerebrais, complicações oculares, renais e vasculares periféricas, que resultam, em 

muitos casos, em cegueira, insuficiência renal crônica e amputações (WHO, 2000). 
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Estimou-se para o ano de 2008, por exemplo, que aproximadamente 1,4 bilhões 

de adultos maiores de 20 anos no mundo possuíam excesso de peso, sendo 200 milhões 

de homens e 300 milhões de mulheres classificados como obesos (WHO, 2013). O 

aumento no consumo de açúcar e gorduras saturadas, combinado com a redução de 

atividades físicas, teria levado ao aumento das taxas de sobrepeso e obesidade, a partir 

de 1980, em regiões como a América do Norte, Reino Unido, Europa Oriental, Oriente 

Médio, Ilhas do Pacífico, Austrália e China. 

As mudanças ocorridas em escala mundial também podem ser vistas no Brasil, 

como por exemplo, no estudo realizado por Monteiro et al. (2000), onde foram 

utilizados dados de inquéritos realizados pelo IBGE nos anos de 1974 e 1975 e entre os 

meses de junho e setembro de 1989, sobre as condições nutricionais da população 

brasileira. Os resultados demonstraram que conforme aumenta a renda familiar, 

decresce a desnutrição e aumenta a obesidade, sendo observada a inversão da razão 

desnutrição/obesidade entre as famílias mais ricas, onde a frequência de crianças obesas 

triplicou. Entretanto, mais recentemente, a revisão realizada por Monteiro et al. (2004) 

em artigos referentes a populações de diversas partes do mundo, apresenta resultados 

que demonstram mudanças neste padrão, pois a obesidade não é mais uma característica 

exclusiva de indivíduos com nível socioeconômico mais elevado em países em 

desenvolvimento, sendo prevalente, também, em indivíduos pertencentes às classes 

sociais menos abastadas.  

No Brasil, os estudos que abordaram o tema de nutrição na população geral 

apresentaram prevalências crescentes de obesidade ao longo das últimas décadas. Em 

meados da última década, a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) (IBGE, 2010) 

descreveu prevalências de obesidade da ordem de 16,9% e de 12,5%, para mulheres e 

homens com idade igual ou superior a 20 anos, respectivamente.  

Pesquisas mais recentes que investigaram os dados de obesidade de todo o país, 

por meio de um inquérito telefônico (Vigitel) apresentaram resultados que demonstram 

um aumento contínuo da prevalência de obesidade ao longo do tempo, entre os anos de 

2006 e 2010, de 11,4% para 15,0%. Entre os sexos, este aumento foi maior entre as 

mulheres, passando de 11,4% em 2006 para 15,5% em 2010, ao passo que entre os 

homens, a prevalência de obesidade que era igual a das mulheres em 2006, passou a ser 

de 14,4% em 2010 (Paim et al., 2011; Datasus, 2014). Outra pesquisa nacional, agora 

com levantamento antropométrico, foi realizada nos anos 2008 e 2009 pelo IBGE, onde 
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o resultado confirma esta tendência de aumento da prevalência de obesidade entre os 

brasileiros, que foi de 14,8% (IBGE, 2010). 

Apesar de existirem diversos censos e inquéritos nacionais que abordaram a 

situação de saúde e nutrição da população brasileira em geral (IBGE, 1977; INAN, 

1990b; a; IBGE, 2010), nenhum destes estudos, incluiu os povos indígenas como 

segmento populacional a ser analisado. 

A revisão sobre o tema obesidade entre os povos indígenas de todo o mundo 

apresenta ampla diversidade de locais, anos de publicação e sociodiversidade da 

população estudada (Galloway et al., 2012; Coimbra Jr et al., 2013; Gurven et al., 

2013) 

Até o século passado, o perfil nutricional dos povos indígenas brasileiros foi, por 

vezes, considerado desconhecido. Nos anos de 1994 e 1995, foi realizado um estudo de 

âmbito nacional que tratou da situação da sustentabilidade alimentar dos povos 

indígenas brasileiros. Neste estudo foram apresentados resultados que indicam 

problemas com a segurança alimentar em cerca de 30% das terras indígenas do país 

(Verdum, 2003). Estes resultados condizem com os de outros estudos realizados com 

populações indígenas com etnias específicas onde, por meio de avaliações 

antropométricas foi possível identificar elevadas prevalências de déficit nutricional em 

crianças indígenas menores de 5 anos de idade, sendo estas superiores as encontradas na 

população não-indígena (Santos, 1993; Orellana et al., 2006). Além da desnutrição 

outras carências nutricionais foram encontradas em estudo da mesma natureza 

realizados com populações indígenas, tal como anemia (Orellana et al., 2006; Grenfell 

et al., 2008; Cardoso et al. 2010; Leite et al., 2013). 

Apesar de existirem altas prevalências de desnutrição e anemia entre os 

indígenas, estudos que ocorreram paralelamente a estes, apresentaram resultados 

preocupantes que chamaram a atenção acerca da emergência de sobrepeso e obesidade, 

bem como surgimento de outras DANT nessa população, tais como hipertensão arterial 

e DM (Capelli & Koifman, 2001; Cardoso et al. 2001; Lourenço et al., 2008; Welch et 

al., 2009; Tavares et al, 2013) 

Dentre estes estudos realizados individualmente para cada uma das etnias, o 

sobrepeso e a obesidade apresentaram prevalências com magnitudes diferentes para 

cada um dos grupos estudados. Desta forma, o sobrepeso apresentou prevalências que 

variaram de 1,8% entre as mulheres Warí (Leite et al, 2007) a 50,5% entre os homens 

Suruí (Lourenço et al., 2008), enquanto as prevalências de obesidade variaram de 1,7% 
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entre os homens Parkatêjê e 41,3% entre as mulheres Xavante (Gugelmin & Santos, 

2001). 

As mudanças no perfil de saúde dos povos indígenas brasileiros, principalmente 

o aumento nas prevalências de sobrepeso e obesidade, tem sido atribuídas as mudanças 

nas características da dieta, com redução no consumo de alimentos tradicionais e 

aumento da ingestão de alimentos industrializados (Leite et al., 2007). Além disso, 

observa-se uma grande redução na frequência de atividades físicas, ocasionadas por 

mudanças no modo de subsistência destas populações e perda de território (Gugelmin & 

Santos, 2001; Gurven et al., 2013). 

No ano de 2009, de maneira inédita foi realizado um inquérito de abrangência 

nacional, com representatividade para as macrorregiões que pesquisou a situação de 

saúde e nutrição dos povos indígenas brasileiros. Foram investigadas 113 aldeias 

(91,9% da amostra planejada), incluindo 5305 domicílios (93,5%), 6692 mulheres 

(101,3%) e 6128 crianças (93,1%). Para cada segmento populacional alvo da pesquisa, 

foi aplicado um questionário específico que visava coletar informações relacionadas a 

saúde e nutrição, particularmente das mulheres de 14 a 49 anos e crianças menores de 5 

anos. Os resultados apresentados neste inquérito condizem com o processo de transição 

que este segmento populacional vem passando atualmente, com importantes 

prevalências de DANT, tais como hipertensão (13,2%), sobrepeso (30,3%), obesidade 

(15,8%), ao mesmo tempo em que foram observadas prevalências elevadas déficit de 

altura para idade (25,7%) entre as crianças. Destacam-se as elevadas prevalências de 

anemia entre as crianças e mulheres, alcançando cerca de 51% e 32%, respectivamente 

(Coimbra Jr. et al, 2013). 

Até a realização deste estudo, o perfil de saúde dos povos indígenas brasileiros 

era restrito aos estudos de caso realizados com etnias especificas. Desde o século 

passado, diversos estudos de avaliação nutricional foram realizados tendo como 

população alvo os indígenas. A partir destes, pode-se observar um processo de transição 

nutricional/epidemiológica diferente do padrão mais conhecido, pelo qual estes povos 

estão passando, pois ao mesmo tempo em que alguns estudos apontam prevalência de 

desnutrição em crianças (Santos, 1993; Martins & Menezes, 1994; Capelli & Koifman, 

2001; Alves et al., 2002; Leite et al., 2003; Santos & Coimbra Jr., 2003; Leite et al., 

2006; Orellana et al., 2006; Picoli, 2006; Leite et al, 2007), outros estudos relatam o 

surgimento de DANT’s como obesidade, hipertensão arterial e diabetes (Bloch et al., 
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1993; Cardoso et al, 2001; Coimbra et al., 2001; Gugelmin & Santos, 2001; Santos et 

al., 2001; Coimbra Jr et al, 2002). 

Os resultados de estudos realizados com populações indígenas norte americanas 

também demonstram elevadas prevalências de sobrepeso e obesidade (Story et al., 

1999), sendo estas mais elevadas (34% e 40%, para homens e mulheres, 

respectivamente) do que as prevalências da população norte-americana não-indígena do 

que entre a população geral dos Estados Unidos (24 e 25%, respectivamente). 

Resultados semelhantes foram encontrados em outro país norte americano, o Canadá 

(Kuhnlein et al., 2004).  

Dentre os diversos estudos realizados com os Inuit abordando o tema da 

obesidade, em sua maioria com adultos, os resultados demonstraram o aumento 

constante nas prevalências de obesidade nesta população. Dentre as mulheres, além das 

altas prevalências de obesidade, também foram encontradas altas prevalências de 

obesidade abdominal (Galloway et al., 2012). 

Segundo Gracey (2007), uma das tendências mais inquietantes na saúde dos 

povos indígenas é o surgimento, principalmente nas últimas décadas, das chamadas 

“doenças do estilo de vida”, além de suas complicações e co-morbidades, tais como 

sobrepeso/obesidade, doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, diabetes tipo 2, 

entre outras. Segundo o autor, as estatísticas são preocupantes, com aumentos contínuos 

em suas prevalências. 

Outro ponto abordado nesta revisão foi que apesar de terem grande importância 

no processo de surgimento das doenças do estilo de vida, fatores como tabagismo, 

sedentarismo, dietas ocidentalizadas e consumo excessivo de álcool não explicam 

totalmente esta dinâmica de aumento das DANT entre os indígenas. Outros fatores 

sociais devem ser levados em consideração, tais como pobreza, condições precárias de 

habitação, aglomeração, higiene, discriminação racial, desvantagem educacional, alta  

taxas de desemprego, forte dependência de bem-estar social, pois são estes que limitam 

o acesso destas populações a alimentos nutritivos. Além disso, a má compreensão de 

saúde e nutrição são fatores que acarretam o aumento exorbitante das prevalências de 

DANT entre os povos indígenas no mundo (Gracey, 2007). 

Nos estudos realizados entre os índios da América do Sul, especificamente com 

os indígenas Guarani-Mbyá da Argentina (Orden & Oyhenart, 2006), e com os 

aborígenes rurais do Chile (Pérez et al., 1999) foram encontradas elevadas prevalências 

de sobrepeso e obesidade nas populações adultas, principalmente acima dos trinta anos. 
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 No Brasil, estudos realizados com diversas populações indígenas específicas 

demonstraram elevadas prevalências de sobrepeso e obesidade. Em alguns estudos, a 

prevalência de adultos com Índice de Massa Corporal (IMC) ≥ 25Kg/m2 superou 50% 

(Capelli & Koifman, 2001; Cardoso et al. 2001; Gugelmin & Santos, 2001; Cardoso et 

al., 2003; Lourenço et al., 2008). 

O aumento nas prevalências de sobrepeso e obesidade e diminuição nas taxas de 

desnutrição infantil são eventos observados na transição nutricional. No entanto, as 

informações disponíveis para as populações indígenas brasileiras sugerem um padrão de 

transição epidemiológica diferenciado, compatível com o modelo proposto por (Araújo, 

2012). Segundo o autor, ocorre uma “polarização epidemiológica” em países em 

desenvolvimento, onde ao mesmo tempo em que são detectadas prevalências relevantes 

de DANT (Bloch et al., 1993; Cardoso et al. 2001; Coimbra et al., 2001; Gugelmin & 

Santos, 2001; Cardoso et al. 2003; Coimbra Jr. et al., 2013; Tavares et al, 2013), altas 

prevalências de desnutrição em crianças e doenças infecciosas e parasitárias continuam 

sendo registradas (Capelli & Koifman, 2001; Basta et al, 2006; Basta et al., 2006; 

Menegolla et al., 2006; Coimbra & Basta, 2007; Leite et al., 2007; Orellana et al., 2009; 

Basta et al. 2010; Leite et al., 2013). 

Todas estas mudanças ocorridas no perfil de morbimortalidade indígena 

brasileiro por vezes, tem sido associadas às mudanças no estilo de vida da população, 

tais como modificações dos hábitos alimentares, com aumento da ingestão de sal e de 

produtos industrializados, e redução de atividades físicas, decorrente de redução das 

atividades ligadas ao plantio e colheita de produtos agrícolas. Além disso, todas estas 

mudanças estão associadas à mudanças socioeconômicas ocasionadas após o contato 

com a sociedade não-indígena (Coimbra Jr. et al., 2002; Welch et al., 2009). 

Em estudos nacionais e internacionais em que se discutiu temas relacionados as 

mudanças no perfil de saúde e doença das populações, mudanças socioeconômicas 

foram relacionadas a maior morbidade de forma geral e estado nutricional (Dressler et 

al., 1998; Beydoun & Popkin, 2005; Gracey, 2007; Gracey & King, 2009). 

Muitos estudos evidenciam a influência do contato com populações indígenas 

nas mudanças ocorridas nos seu perfil demográfico e de morbimortalidade. Além disso, 

a expansão de frentes econômicas brasileiras também favoreceu o surgimento destas 

mudanças (Coimbra Jr. et al, 2002). Portanto, apesar do processo de transição 

nutricional vivenciado pelos indígenas ser semelhante ao descrito por (Popkin, 2006), é 
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necessário considerar aspectos culturais, históricos e sociais na busca por respostas a 

perguntas sobre o assunto. 
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CAPÍTULO 3 - OS XAVANTE 

______________________________________________________________________ 
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3.1Um pouco sobre os Xavante 

 

 Atualmente, podemos perceber que os registros acerca dos Xavante têm 

aumentado em volume e riqueza de detalhes. Uma significativa quantidade de trabalhos 

de pesquisa com esta etnia foi e está sendo publicada, tendo abordado os mais diferentes 

temas, fazendo com que informações sobre a história do surgimento da etnia Xavante, 

bem como mudanças socioeconômicas, transições demográfica, epidemiológica e 

nutricional vivenciadas por eles, estejam hoje disponíveis na literatura cientifica 

mundial (Neel et al., 1964; Neel et al., 1968; Flowers, 1994; Coimbra Jr et al, 2002; 

Welch et al., 2009). 

Atualmente, os Xavante habitam as terras altas do Planalto Brasileiro, drenadas 

pelos rios Tocantins, Araguaia e Xingu, numa região por vezes denominada Brasil 

Central e estão distribuídos em nove terras indígenas, que são Pimentel Barbosa, 

Areões, Marãiwatsede, São Marcos, Parabubure, Ubawawe, Chão Preto, Marechal 

Rondon e Sangradouro/Volta Grande (Coimbra Jr et al, 2002; Welch et al., 2013) 

(Figura 1). Nestas, estão presentes cerca de 15000 Xavante. De acordo com o censo 

realizado pelo DSEI Barra do Garças em 2008 a maior concentração de indivíduos foi 

encontrada em Parabubure, seguida das terras indígenas São Marcos e Sangradouro, 

compreendendo 39,5%, 21,4% e 11,4% da população Xavante, respectivamente (Welch 

et al., 2013). 

A população-alvo deste estudo reside nas Terras Indígenas Pimentel Barbosa e 

Wedezé. Na primeira, estão localizadas as aldeias Etênhiritipá, Wederã, Asereré, 

Caçula, Canoa, Reata, Tanguro, Santa Rosa, Belém e a homônima Pimentel Barbosa. Já 

a TI Wedezé, foram investigados os dados sobre a saúde dos Xavante residentes na 

aldeia homônima. Estudos realizados informam que no início da década de 1970 toda a 

população Xavante desta TI habitava uma única aldeia, localizada no lado esquerdo do 

Rio das Mortes, cujo nome era Etênhiritipá ou Pimentel Barbosa, com uma população 

de 275 pessoas. Após intensas divisões da população, resultou no surgimento das onze 

aldeias citadas anteriormente (Welch et al., 2013). 

A TI Pimentel Barbosa, homologada em 1986, está localizada ao nordeste do 

Mato Grosso (cerca de 13° 20' S, 51° 40' W) com uma área total de 328.966 HA, sendo 

delimitada pelo Rio das mortes e pela Serra do Roncador, a leste e oeste, 

respectivamente (Coimbra Jr et al, 2002; Welch et al., 2013). Dados apresentados no 

estudo de Welch e colaboradores, cuja fonte foram os registros do DSEI Xavante, 
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indicam que a população Xavante na TI Pimentel Barbosa em 2009 era de 1466 pessoas 

(50,1% homens), sendo que as aldeias mais populosas eram: Caçula (383 pessoas), 

Pimentel Barbosa (332) e Etênhiritipá (306). A aldeia Wedezé tinha uma população de 

100 pessoas (Welch et al., 2013). 

A TI Pimentel Barbosa está interligada com regiões urbanas de comércio por 

meio de estradas vicinais e rodovias, por onde circulam caminhões, ônibus e outros 

veículos. A cerca de 40 km de estrada não pavimentada, é possível acessar a BR-158 

que leva ao município de Barra do Garças, localizado a 340 km ao sul. Neste percurso 

encontram-se as cidades de Canarana, Água Boa e Nova Xavantina, que são os centros 

comerciais frequentados pelos Xavante, que os procuram a fim de realizar compras, 

vender produtos agrícolas e procurar assistência médica e serviços bancários (Coimbra 

Jr et al, 2002). 
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Figura 1: Localização das Terras Indígenas Xavante, Mato Grosso. 

Fonte: (Santos et al., 2013) 

 

 

3.2 Características demográficas Xavante 

 

A dinâmica populacional dos Xavante foi afetada ao longo dos últimos 300 anos 

com a expansão da sociedade não indígena naquela região, somado ao surgimento de 

grandes epidemias, migração populacional, declínio e recuperação populacional, 
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principalmente após o contato com a sociedade não indígena a partir de 1940 (Coimbra 

Jr et al, 2002). Podemos ter uma noção das grandes mudanças demográficas 

vivenciadas pelos Xavante ao observarmos o crescimento populacional ocorrido na 

Aldeia Etênhiritipá entre os anos de 1969 e 1990, quando a população dobrou de 

tamanho, passando de 200 para cerca 450 indígenas Xavante. A composição etária desta 

população também foi alterada neste período. Em 1962, Neel e colaboradores (1964), 

identificaram que 39% da população pertencia a faixa etária abaixo dos 15 anos, ao 

passo que em 1990, este percentual cresceu para 54% (Coimbra Jr et al, 2002). 

Em estudo realizado por Souza L. no ano de 2008, em sua tese de doutorado, 

objetivou-se investigar as características demográficas apresentadas por todas as 

reservas indígenas Xavante no período de 1999 a 2004. Baseado em dados coletados 

nos registros das equipes de saúde locais, este estudo apresentou resultados que 

destacam os altos níveis de fecundidade apresentado por esta etnia e a mortalidade em 

declínio, ambos corroborando para o processo de recuperação populacional. Outra 

característica apresentada pelos Xavante que representa bem este processo é a sua 

estrutura etária típica de povos indígenas, com uma população predominantemente 

jovem (53,4% menores de 15 anos). Entretanto, isso acarreta uma maior concentração 

de óbitos em crianças, principalmente em menores de cinco anos. Além do crescimento 

populacional, os Xavante também apresentaram um aumento do número de aldeias, 

estando isto associado ao faccionalismo político que se encontra bem descrito na 

literatura. Ademais, observa-se uma ausência de uniformidade na distribuição da 

população Xavante, tal como a reserva de Pimentel Barbosa que, apesar de ser a maior 

reserva, conta com a mais baixa densidade populacional, com 0,44 pessoas por 

quilometro quadrado. Por outro lado, as reservas Parabubure e São Marcos possuem as 

maiores densidades, sendo de 2,14 e 1,6 pessoas por quilometro quadrado, 

respectivamente (Souza et al., 2010). 

O crescimento médio da população Xavante foi de 4,4% ao ano, sendo maior 

ainda na TI Pimentel Barbosa (5,2%) e menor nas TI São Marcos e Sangradouro 

(3,9%). Este crescimento populacional é considerado elevado quando comparado a 

população brasileira em geral, ao passo que é semelhante aos resultados relatados para 

uma série de outros povos indígenas no Brasil (Pagliaro et al., 2005). 

De forma geral, o crescimento populacional Xavante foi predominantemente 

vegetativo, sendo que as migrações externas foram irrelevantes. De acordo com a 
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análise de fertilidade, a fecundidade apresenta uma taxa de 7,7 filhos por mulher no 

período de 1999 a 2004 (Souza et al., 2010). 

No período de 1999 a 2004, a taxa de mortalidade bruta foi de 12,1 por mil 

habitantes, ao passo que a mortalidade infantil apresentou uma taxa de 96,7 por mil 

nascidos vivos. Cabe ressaltar que, nacionalmente, este indicador foi de 29,6 por mil 

nascidos vivos no ano 2000 e de 21,2 por mil nascidos vivos para a Região Centro-

Oeste no mesmo ano, onde habitam os Xavante (Simões, 2002). 

Todos estes indicadores também variaram internamente aos grupos Xavante, 

sendo encontradas diferenças na natalidade, fecundidade, migração e dinâmica de 

surgimento de aldeias. Em relação a fecundidade, a maior taxa foi encontrada na TI 

Pimentel Barbosa e a menor na TI Marechal Rondon, 10,2 e 6,2 filhos por mulher, 

respectivamente. A Taxa de mortalidade infantil variou de 74,4 por mil nascidos vivos 

em Sangradouro-Volta Grande a 129,5 por mil nascidos vivos em São Marcos. E o 

maior surgimento de aldeias foi registrado em Parabubure, com a criação de cerca de 25 

novas aldeias. Apesar de apresentar indicadores epidemiológicos desfavoráveis, 

comparações realizadas entre triênios do período de análise, demonstraram que ocorreu 

uma redução de todos os indicadores (Souza et al., 2010). 

Percebe-se que duas características foram bastante marcantes na história dos 

Xavante, a constante mobilidade e o surgimento de novas aldeias no decorrer dos anos, 

que passaram a diminuir mais recentemente (Welch et al., 2013). Mudanças nestes 

aspectos podem ter influenciado no processo de mudanças no padrão demográfico 

caracterizado por elevados níveis de natalidade, o que resultou numa população com 

estrutura etária bastante jovem. Além de um crescimento populacional mesmo em meio 

a altas taxas de mortalidade. 

 

3.3 Meios de subsistência 

 

Assim como no perfil demográfico e de morbimortalidade, os Xavante também 

experimentaram mudanças importantes em suas estratégias de subsistência. No passado, 

a caça, a coleta e a agricultura faziam parte das formas de subsistência utilizadas por 

esta população (Maybury-Lewis, 1967). Antes dos primeiros contatos com a sociedade 

não indígena por volta da década de 1940, os Xavante passavam grande parte do tempo 

fora das aldeias em excursões de caça e coleta de alimentos silvestres. Na agricultura, 

cultivavam milho (Zeamays), feijão (Phaesolus sp.) e abóbora (Cucurbita sp.) durante a 
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estação das chuvas. Entretanto, essa era uma importante prática para os rituais que 

aconteciam em períodos específicos (Maybury-Lewis, 1967; Giaccaria & Heide, 1972; 

Flowers, 1983). Ao longo dos anos, estas características de subsistência sofreram 

modificações entre os Xavante, deixando assim de serem praticadas com a mesma 

intensidade (Flowers, 1983; Welch et al., 2013). Dentre os fatores que acarretaram estas 

mudanças, podemos elencar a redução dos territórios indígenas, a sedentarização, o 

crescimento populacional, além do desmatamento e exploração intensiva das áreas 

adjacentes as terras indígenas. Isto fez com que houvesse uma redução de acesso aos 

recursos ambientais e um grande impacto na manutenção de atividades como a caça e a 

coleta de alimentos. 

Atualmente, apesar de sua frequência ter sido reduzida, a caça ainda continua 

sendo uma atividade de prestigio masculino, além de ser uma das principais formas de 

se adquirir proteínas nas aldeias Xavante, assim como a pesca. Esta passou a ser 

desenvolvida com maior frequência após o contato, sendo realizada por meio do uso de 

anzóis e linha de nylon (Gugelmin & Santos, 2001; Welch et al., 2013). 

A combinação da coleta, caça e agricultura ainda é mantida na atualidade, 

guardadas suas mudanças observadas em muitos anos de estudo (Giaccaria & Heide, 

1972; Flowers, 1983; Coimbra Jr. et al.,2002; Welch et al., 2013).  

Atualmente, a coleta de frutos e raízes do cerrado é praticada de forma sazonal e 

corriqueira. É comum encontrar grupos, em sua maioria mulheres, percorrendo grandes 

áreas em busca de frutos comuns na região, tais como o babaçu (Atalleaspeciosa), 

tucum (Astrocaryum sp.), macaúba (Acrocomiaaculeata) e espécies de Syagrus, 

Acanthococcus e Bactris, sendo estes encontrados na maior parte do ano. Em estações 

específicas, outros recursos vegetais ocupam lugar importante na dieta Xavante incluem 

caju (Anacardium spp.), murici (Byrsonima spp.), mangaba (Hancorniaspeciosa), jatobá 

(Hymenaea spp.) e opequi (Caryocar brasiliense), sendo este último consumido em 

grande quantidade nos meses de novembro a janeiro (Welch et al., 2013). 

Além dos frutos, também coletam uma ampla variedade de raízes e tubérculos, 

amplamente estudados em estudos etnográficos realizados no passado (Giaccaria e 

Heide, 1972). Uma grande variedade de plantas também é coletada para usos medicinais 

e tecnológicos (construção de artesanato) e adornos rituais, tais como palmeiras, buriti, 

buritirana, babaçu e indaiá (Welch et al., 2013). Outro item coletado pelos Xavante que 

é de grande importância para a sua dieta é o mel, obtido a partir da produção de 
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diferentes espécies de abelhas encontradas no cerrado e matas ciliares (Maybury-Lewis, 

1967; Giaccaria & Heide, 1972). 

Dentre os alimentos utilizados pelos Xavante, a carne ocupa lugar de destaque 

na sua preferência. Nos dias de hoje, passadas várias décadas desde o contato 

permanente, este item ainda continua presente na lista de alimentos consumidos pelos 

Xavante, sendo de fundamental importância para este grupo. Os animais de caça que 

são mais consumidos pelos Xavante são a anta (Tapirus terrestres), o cervo 

(Blastocerusdichotomus), queixada (Tayassu pecari), o catitu (Tayassutajacu) e tres 

espécies de veado (Mazamagouazoubira, Blastocerusdichotomus e Mazama 

americana). Tamanduás, tatus e roedores de porte médio (p. ex. paca e cutia) fazem 

parte da lista dos animais caçados pelos Xavante. A maior parte destes animais são 

encontrados no cerrado e matas ciliares. Nestes locais também são encontradas muitas 

espécies de aves, que comumente são caçadas pelos Xavante, tais como mutum 

(Craxsp.), macuco (Crypturellussp e Tinamussp.), jacu (Penelope sp.) e Jacutinga 

(Pipile sp.) e pombo (Columba spp.), ema (Rhea americana), seriema 

(Cariamacristata), papagaio (Amazona spp.), pato-do-mato (Cairinamoschata), entre 

outros (Welch et al., 2013). 

Segundo os autores, os Xavante também comem alguns répteis, tais como o 

jabuti (Geochelone sp.), a tartaruta (Podocnemisexpansa) e o tracajá 

(Podocnemisunifilis), bem como os seus ovos. 

As atividades de caça são realizadas de diferentes formas, podendo ser 

particulares ou coletivas, fazendo uso de rifles e facas. Também possuem estratégias 

tipicamente Xavante como o uso de fogo e a forma de divisão dos produtos (ver Welch 

et al., 2013). 

Os habitantes das TI Wedezé e Pimentel Barbosa costumam pescar quando o 

nível da água dos rios está baixando, ou durante a seca, quando o nível da água é menor. 

Dentre os peixes mais pescados pelos Xavante, destacam-se o tucunaré, espécies de cará 

e bagres (pintado e filhote). As técnicas de pesca atuais incluem o uso de arco e flecha, 

sendo este o menos frequente, e com linhas de náilon, anzóis e chumbada (Welch et al., 

2013). 

Outra atividade bastante comum entre os Xavante é a agricultura, que são 

desenvolvidas desde muitos anos durante o período que precedeu o contato com a 

sociedade não-indígena. Isto pode ser observado pela presença de grande variedade de 

milhos indígenas (Maybury-Lewis, 1967). 
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O preparo do terreno para o cultivo é feito pelo sistema de corte-queima, 

utilizando preferencialmente a região de matas ciliares e galerias para o plantio. 

Segundo registros e historia oral, os itens cultivados pelos Xavante antes do contato 

foram o milho (Zeamays), feijões (Phaseolus sp.) e abóbora (Cucurbita sp.). 

Atualmente, são cultivados pelos Xavante a mandioca, banana, cará, cana-de-açucar, 

mamão, abóbora, batata-doce, melancia e milhos de diversas cores (Maybury-Lewis, 

1967; Gugelmin & Santos, 2001; Welch et al., 2013). 

Durante a década de 70, o arroz foi introduzido na dieta Xavante por meio do 

projeto de rizicultura mecanizada proposto pela FUNAI. Apesar do decaimento do 

projeto, os Xavante ainda mantem as roças de arroz (Oryzia sativa), para o consumo 

doméstico familiar e venda no comercio local (Gugelmin & Santos, 2001; Welch et al., 

2013). 

A introdução deste cereal na dieta alimentícia Xavante fez com que a agricultura 

fosse mais valorizada, pois além de servir para o consumo familiar este foi um fator de 

interação com a sociedade evolvente (Menezes, 1984). O projeto Xavante foi o projeto 

mais ambicioso já empreendido nos últimos anos pela FUNAI em benefício da 

população Xavante. No entanto, trouxe grandes prejuízos para a comunidade, tal como a 

introdução do arroz como alimento básico da economia do grupo que desde os anos 80 

passou a fazer parte das principais atividades produtivas e da dieta das famílias Xavante. 

O arroz se tornou indispensável na dieta Xavante, sendo por vezes o único alimento 

disponível. O uso deste alimento em grande quantidade na dieta alimentar está 

associado ao surgimento de importantes doenças e agravos a saúde dos Xavante, tal 

como a obesidade e aumento dos níveis tensionais (Coimbra Jr, 2002; Welch et al., 

2009). 

Outra fonte de alimentos, observada principalmente entre os mais antigos, é a 

criação de gado, que é utilizado também como fonte de recursos financeiros. Em 

meados da década de 90, também passaram a receber cestas básicas, provenientes do 

projeto social do governo intitulado “comunidade solidária”, o que favoreceu a 

diminuição das atividades agrícolas. Em tempos mais recentes, muitos indígenas 

Xavante passaram a ter um trabalho remunerado, aposentadoria e realizar venda de 

artesanatos como fonte de renda. O trabalho remunerado geralmente é ocupado por 

indígenas que desempenham funções nas aldeias e fora delas, tais como professor, 

inspetor na escola, secretário, tratorista, motorista, chefe de posto, atendente de 
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enfermagem, servente, cozinheira, merendeira, entre outros (Gugelmin & Santos, 2001; 

Leite et al., 2003; Leite et al., 2006; Welch et al., 2013). 

Estas e outras mudanças ocorridas nas fontes de alimentos dos Xavante, fizeram 

com que fossem introduzidos em sua dieta, alimentos industrializados adquiridos nas 

cidades próximas as terras indígenas, tais como açúcar, café, sal, massas, refrigerantes, 

bolachas e óleo de cozinha. Ter o arroz como base da dieta, bem como fazer uso deste 

tipo alimento de forma cada vez mais frequente, aliado ao sedentarismo, escassez de 

alimentos provenientes da natureza (caça e coleta) e o crescimento demográfico, 

fizeram com que surgissem agravos nutricionais, tais como subnutrição dos adultos, 

desnutrição infantil, sobrepeso, obesidade e hipertensão (Coimbra et al., 2001; 

Gugelmin & Santos, 2001; Coimbra Jr et al., 2002; Leite et al., 2003; Leite et al., 2006; 

Welch et al., 2009; Welch et al., 2013). Desta forma, podemos afirmar que todas estas 

mudanças estão intimamente associadas a uma transição nutricional e epidemiológica 

vivenciada pelos Xavante, observada principalmente no período após o contato com a 

sociedade não indígena. 

 

3.4 Transição Epidemiológica e nutricional entre os Xavante 

 

Como podemos perceber pela quantidade de estudos disponíveis, os Xavante 

podem ser considerado um grupo bastante estudado, quem sabe um dos mais estudados 

no Brasil. São muitos os estudos publicados sobre a etnia, nos quais foram abordados os 

mais diversos temas, tais como ecologia, antropologia, demografia e saúde. O conjunto 

destas obras tem dado a oportunidade de se conhecer de forma geral as mudanças 

ocorridas entre os Xavante em todas as áreas influenciadas pelo contato com a 

sociedade não indígena evolvente. Uma das principais abordagens que vêm sendo 

realizadas nestas pesquisas é a influência da diferenciação socioeconômica vivenciada 

pelos Xavante com a modificação do seu perfil de saúde e doença (Coimbra Jr et 

al.,2002; Welch et al., 2009; Welch et al., 2013). 

Os primeiros estudos realizados com os Xavante no início da década de 60 

buscaram apresentar resultados sobre saúde e antropologia e continuam sendo 

importantes fontes de informações nos dias atuais (Neel et al., 1964). Em revisão 

realizada por Coimbra e colaboradores, foram apresentados importantes estudos 

realizados com os Xavante que abordaram temas diversos, tais como saúde, nutrição, 

ecologia humana e bioantropologia (Coimbra Jr et al.,2002). 
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Ao comparar os dados antropométricos coletados por Neel na década de 60 com 

os de estudos mais atuais, podemos observar um grande ganho de peso dessa população, 

principalmente em indivíduos com idade acima de 20 anos (Gugelmin & Santos, 2006). 

Este processo de transição nutricional observado entre os Xavante é resultado da 

combinação de mudanças na dieta, atividade física e formas de subsistência como já 

discutido anteriormente. 

Estas características se apresentavam de forma totalmente diferente entre os 

Xavante na década de 60, o que significava praticar algumas atividades em maior 

frequência, tais como a caça, o trekking, coleta e plantio de alimentos. Com o passar dos 

anos, os Xavante passaram a sofrer um processo de sedentarização, marcado pela 

redução destas atividades e aumento do consumo de alimentos industrializados 

(Coimbra Jr et al.,2002; Welch et al., 2009). 

Como resultado deste processo, estudos encontraram prevalências de sobrepeso 

e obesidade da ordem de 20% entre os Xavante de Pimentel Barbosa, que apesar de 

elevado, fica aquém dos valores encontrados na T.I Sangradouro-Volta Grande em 

1998-1999. Naquela ocasião, 24,6% dos homens e 41,3% das mulheres apresentaram 

valores de IMC acima de 30. Segundo os autores, o processo de mudanças 

socioeconômicas vivenciado pelos moradores da reserva indígena Sangradouro-Volta 

Grande foi mais intenso que na TI Pimentel Barbosa (Gugelmin & Santos, 2001). Esta 

intensidade pôde ser mais uma vez elucidada em estudo mais recente realizado entre os 

Xavante desta TI, no qual foram encontradas prevalências de obesidade de 50,8% para a 

população em geral, sendo de 48,8% e 52,8% para homens e mulheres, respectivamente 

(Dal Fabbro et al., 2014). 

Apesar de apresentar prevalência de obesidade abaixo da encontrada entre os 

Xavante de Sangradouro-Volta Grande, as prevalências de obesidade encontradas entre 

os Xavante de Pimentel Barbosa e Etênhiritipá apresentam valores 1,7 vezes maior que 

a população brasileira, acometendo 22,2% dos indivíduos com idade entre 20 e 49,9 

anos. Além disso, diversas variáveis socioeconômicas estudadas pelos autores 

apresentaram associação com o ganho ponderal, incluindo medidas de renda e riqueza 

acumulada, estando principalmente associados ao ganho de peso entre as mulheres 

Xavante (Welch et al., 2009) 

Vale a pena frisar que estas mudanças iniciaram após os Xavante serem 

confinados em suas reservas, pois a partir deste momento mudanças no estilo de vida 

começaram a ser introduzidas no cotidiano destes indivíduos. Manobras políticas eram 
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incentivadas pelo governo militar brasileiro a fim de alavancar o desenvolvimento 

econômico no interior do Brasil por meio da sua ocupação. Para tanto, foram criadas 

politicas enfatizando a agricultura mecanizada e a pecuária, o que resultou no 

crescimento populacional mato-grossense. Até então, não observavam-se diferenças 

socioeconômicas internas entre os Xavante (Coimbra Jr et al.,2002) 

As disparidades socioeconômicas introduzidas no modo de vida dos Xavante 

com maior intensidade neste período, afetaram o perfil de saúde doença daquela 

população, intimamente associado com a introdução de novos alimentos em sua dieta. 

Alguns registros sobre os Xavante realizados na década de 1940, descrevem o 

porte físico dos Xavante como sendo de estatura média, fortes, vigorosos e atléticos 

(Souza, 1953). Afirmações com o mesmo teor também foram relatadas por James Neel 

e Salzano em pesquisas realizadas 20 anos após o primeiro contato dos Xavante de São 

Domingos (Neel et al., 1964). A partir daí diversos trabalhos foram publicados 

apresentando resultados que começam a descrever o processo de transição nutricional 

observado entre os Xavante de algumas comunidades. Estes estudos foram realizados 

em diferentes TI onde habitam indígenas desta etnia. 

Ao estudar os Xavante de São José, (Leite et al., 2006) observaram que 69,9% 

da população adulta apresentavam algum grau de sobrepeso, enquanto 31,7% das 

crianças menores de 5 anos apresentavam déficit estatural, o que caracterizou uma certa 

polarização do perfil nutricional daquela população, ou seja, enquanto observou-se 

sobrepeso e obesidade entre os adultos, a desnutrição ocupou lugar de destaque entre as 

crianças. 

Em outro estudo, cujo principal objetivo foi analisar comparativamente o perfil 

antropométrico e ecológico-humano das comunidades indígenas de Etênhiritipá (ou 

Pimentel Barbosa) e São José. A coleta de dados para ambos estudos foi realizada nos 

anos 1994 e 1998, respectivamente. Os resultados apresentados por este estudo 

descrevem que a comunidade de São José apresenta as maiores prevalências de 

obesidade (24,6% para homens e 41,3% para mulheres) quando comparadas as 

prevalências da aldeia Etênhiritipá (2,5% e 4,8%, respectivamente). Apesar de 

pertencerem a uma mesma etnia, habitam em aldeias diferentes, fato que embasou as 

hipóteses dos autores que as diferenças encontradas são referentes a trajetórias de 

interação com a sociedade não-indígena ocorridas de forma distinta para cada uma delas 

(Gugelmin & Santos, 2001). 
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Os Xavante das aldeias de Pimentel Barbosa e Etênhiritipá voltaram a ser 

avaliados mais recentemente. Ao compararem com os dados dos primeiros estudos 

realizados na década de 1960 com os resultados encontrados em 1990 e em 2009, os 

autores puderam verificar um significativo aumento de peso até o presente momento, de 

cerca de 10 kg para indígenas de ambos os sexos desde a primeira medida. As 

prevalências de sobrepeso e obesidade encontradas pelos autores foram de 52,0% e 

23,6%, respectivamente. Os homens apresentaram a maior prevalência de excesso de 

peso (80,0%) quando comparados as mulheres (71,4%), ambos apresentando associação 

linear com os indicadores socioeconômicos (Welch et al., 2009). 

Assim como no caso dos Xavante, outros estudos puderam evidenciar o aumento 

nas prevalências de sobrepeso e obesidade ao longo do tempo em comunidades 

indígenas (Lourenço et al., 2008), evidenciando a associação deste evento com as 

mudanças ocorridas após o contato dos povos indígenas com populações não-indígenas. 

Entretanto, o sobrepeso e a obesidade não são os únicos resultados deste processo. 

Muitos estudos tem evidenciado o surgimento de doenças cardiovasculares e 

metabólicas entre povos indígenas brasileiros, tais como a hipertensão e o diabetes 

(Coimbra Jr., 2002; Gimeno et al., 2007; Gimeno et al., 2009; Oliveira et al., 2011; 

Coimbra Jr. et al., 2013; Tavares et al., 2013).  

Com os Xavante não foi diferente. Estudos mais recentes evidenciaram o 

surgimento de DANT nesta população (Coimbra et al., 2001; Dal Fabbro et al., 2014). 

Os primeiros casos de diabetes mellitus tipo II foram encontrados entre os Xavante em 

meados da década de 1980 por meio de estudos realizados nas TI de Sangradouro-Volta 

Grande e São Marcos por Vieira-Filho (Vieira Filho, 1996). Desde então, outros estudos 

realizados com esta população têm encontrado outros casos deste agravo (Tavares et al., 

2003). Mais recentemente, em estudo realizado com a população de Sangradouro-Volta 

Grande, as prevalências de diabetes encontradas foram de 25,9% para ambos os sexos, 

sendo de 34,8% para as mulheres e de 16,6% para os homens. Quando comparadas as 

prevalências da população brasileira em geral, estas prevalências foram consideradas 

elevadas (Dal Fabbro et al., 2014). 

Este mesmo estudo estimou prevalências de hipertensão de 17,5% para a 

população Xavante de ambos os sexos. Apesar de estar abaixo dos valores estimados 

para a população brasileira e algumas etnias indígenas (Gimeno et al., 2007), considera-

se elevada ao ser comparada as prevalências encontradas em outros estudos com povos 

indígenas, incluindo os Xavante de Pimentel Barbosa e Etênhiritipá (Bloch et al., 1993; 
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Carneiro & Jardim, 1993; Cardoso et al.,2001; Coimbra et al., 2001; Tavares et al., 

2013). 

Nos primeiros estudos realizados com os Xavante onde foram investigados os 

valores de pressão arterial entre indígenas maiores de 18 anos, nenhum caso de 

hipertensão foi identificado e os níveis de pressão arterial eram da ordem de 

114,0mmHg por 63,5mmHg e 106,7mmHg por 66,2mmHg para homens e mulheres, 

respectivamente (Neel et al., 1964). Com o passar do tempo, surgiram os primeiros de 

casos de hipertensão arterial nos Xavante, tanto nas aldeias de Pimentel Barbosa e 

Etênhiritipá (Coimbra et al., 2001), quanto na TI São Marcos (Carneiro & Jardim, 

1993). 

Em pesquisa de mestrado realizada por Mauricio V. G. Oliveira foram 

analisados os valores de pressão arterial da população indígena Xavante das aldeias de 

Pimentel Barbosa e Etênhiritipá. Naquela ocasião não foi identificado um aumento nas 

médias de pressão arterial sistólica e diastólica, mas observou-se um expressivo 

aumento no número de indivíduos considerados hipertensos. Dentre os adultos 

investigados, 6,9% encontravam-se hipertensos, sendo 8,1% dos homens e 5,8% das 

mulheres (Oliveira, 2011). 

Por meio destas pesquisas, é possível observar, de forma bastante evidente, a 

transição epidemiológica vivenciada pelos Xavante. É bem verdade que as doença 

infecciosas e parasitarias ainda ocupem lugar de destaque nesta população, entretanto, 

as DANT estão cada dia mais presentes entre os indígenas do Brasil Central (Friedman 

et al., 1995; Santos et al., 1995; Coimbra Jr et al., 1996; Coimbra Jr et al., 2002; Welch 

et al., 2009; Basta et al., 2010). Observa-se desta forma elevadas prevalências de 

obesidade e a emergência de hipertensão arterial e diabetes tipo II (Coimbra Jr. et al., 

2001; Welch et al., 2009; Oliveira, 2011). 

Todos estes estudos também deixam claro que todas estas mudanças no perfil de 

saúde e doença dos Xavante estão associadas a diferenciação socioeconômica, 

mudanças no padrão alimentar e sedentarização. Características estas que corroboram 

para um processo acelerado de transição nutricional entre os Xavante. Ainda não 

existem estudos que abordam esta questão para o conjunto de terras indígenas Xavante. 

O presente estudo é o primeiro a estudar o surgimento de DANT, tal como a obesidade, 

para o conjunto de aldeias das TI de Pimentel Barbosa e Wedezé.  
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CAPÍTULO 4 - MATERIAIS E MÉTODOS 

______________________________________________________________________ 
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4.1 População e área do estudo  

 

Esse estudo é parte de um inquérito sobre as condições de saúde e nutrição 

realizado na população Xavante das Terras Indígenas Pimentel Barbosa e Wedezé, 

Estado de Mato Grosso, Brasil Central, no período de junho a agosto de 2011. Esta 

pesquisa buscou visitar a totalidade das 10 aldeias existentes nas duas TI’s e examinar 

todos os indivíduos, incluindo crianças e adultos de ambos os sexos. A presente análise 

enfoca o segmento da população ≥ 15 anos de idade residente em oito aldeias, pois as 

lideranças de duas aldeias não desejaram participar do inquérito. São elas: Pimentel 

Barbosa, Eténhiritipá, Caçula, Wedezé, Asereré, Canoa, Reata e Tanguro. A quantidade 

de pessoas das aldeias que não foram incluídas nas análises representam 17,6% da 

população na TI.  

No momento da pesquisa, foram contabilizadas 570 pessoas, dentre as quais, 

sete não possuíam informação sobre idade, 45 (7,8%) mulheres estavam grávidas ou 

não sabia informar precisamente sobre a situação de gravidez, sendo assim excluídas 

das análises.  

 

4.2 Indicadores utilizados 

Indicadores Antropométricos 

Foram coletados dados antropométricos de peso, estatura e percentual de 

gordura em todas as aldeias. Além destas medidas, aferições de perímetro da cintura 

(PC), e dobra cutânea tricipital (DCT) e dobra cutânea subescapular (DCS) foram 

coletadas somente nas aldeias Pimentel Barbosa e Eténhiritipá. Todas as medidas foram 

obtidas por uma única pessoa (Aline A. Ferreira) segundo (Lohman et al, 1988). 

i. Peso - o peso foi mensurado com uma balança da marca SECA® (Hamburgo, 

Alemanha), modelo 872, com precisão de 0,1 Kg. A balança foi colocada em local 

plano e com boa luminosidade. A pessoa era posicionada de forma ereta na balança 

com os pés descalços usando roupas leves, com os braços estendidos ao longo do 

corpo, de pés juntos no centro da balança, permanecendo imóvel e com o peso 

igualmente distribuído.  

ii. Estatura - para a medição da estatura foi utilizado um antropômetro SECA®, 

modelo 214 (Hamburgo, Alemanha) com precisão de 0,1 cm, o qual foi fixado contra 

a parede com fita adesiva. O indivíduo era posicionado ereto, de costas para o 
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antropômetro, com os pés juntos e o olhar fixo para frente. A estatura era aferida 

após uma expiração forçada. 

iii. Perímetros da cintura e dobras cutâneas tricipitais – o PC foi obtido através da 

mensuração com fita métrica inelástica de fibra de vidro da marca TBW® (São 

Paulo) com precisão de 0,1 cm. A medida foi feita com a fita posicionada no ponto 

médio entre a margem inferior da última costela e a parte superior da crista ilíaca, em 

um plano horizontal. As DCT e DCS foram medidas utilizando-se um compasso 

Lange® (Santa Cruz – Califórnia/USA), com precisão de 1 mm, na região posterior 

do braço direito e na mesma altura do perímetro braquial. 

A partir da aferição das medidas antropométricas foi calculado o índice de massa 

corporal (IMC), calculado em kg/m2 através da divisão do valor do peso pelo quadrado 

do valor da estatura. Para a análise do IMC será utilizada a classificação proposta pela 

Organização Mundial da Saúde: baixo peso (< 18,5), adequado (de 18,5 a 24,9), 

sobrepeso (de 25,0 a 29,9) e obesidade (≥ 30,0) (WHO, 1995).  

Para o PC, foram considerados como pontos de corte para limites de risco aumentado 

para ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis ou obesidade, os valores de ≥ 94 

cm e ≥ 80 cm para homens e para mulheres, respectivamente (WHO, 2000).  

Outro indicador, proposto por (Krakauer & Krakauer, 2012), foi calculado a 

partir das variáveis antropométricas. Utilizando os valores de IMC, PC e EST, 

calculamos o “A body shape índex” (ABSI). Para tanto, a fórmula aplicada foi: 

ABSI=PC/IMC2/3*EST1/2.  De acordo com este indicador, o elevado ABSI indica que o 

PC é maior do que esperado para uma dada altura e peso, e corresponde a uma maior 

concentração de gordura central. Além disso, tem por base de cálculo a variável de 

perimetro da cintura que é independente da estatura, peso e IMC. Indica o risco do PC 

elevado em uma forma conveniente, complementarao IMC e outros fatores de risco 

conhecidos. 

Percentual de gordura por Impedância Bioelétrica 

A Impedância Bioelétrica foi medida através do monitor de bioimpedância da 

marca Omron® HBF-306C (Japão). Para a realização da medida, o indivíduo era 

orientado a permanecer na posição ereta, colocar as duas mãos sobre os eletrodos do 

monitor com os polegares para cima, descansando na parte superior do monitor e 

mantendo a aderência aos monitores. Os braços eram mantidos estendidos em um 

angulo de 90º em relação ao corpo durante a medição. 
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O método da bioimpedância consiste na passagem de uma corrente elétrica de 

baixa frequência (50 kHz e 500 mA) através do corpo do indivíduo, baseando-se no 

princípio de diferenciação de resistência elétrica dos tecidos corporais. O método avalia 

o percentual de água corporal total e a quantidade de gordura corporal, considerando 

que o tecido gorduroso é mau condutor elétrico, comparado àqueles livres de gordura. 

Em face à inexistência de um consenso sobre os valores limites para a 

classificação do estado nutricional através do %GC, este foi analisado em associação 

com os pontos de corte do IMC (Gallagher et al., 2000). A partir desta associação, 

projetou-se uma reta de tendência específica para cada um dos sexos. Os limites para a 

classificação do estado nutricional através do %GC foram calculados através da 

substituição, nas equações das retas, do valor de “x” pelo ponto de corte para obesidade 

(IMC = 30,0 kg.m-2) recomendado pela OMS. 

 

Indicadores socioeconômicos 

Foram utilizados como indicadores socioeconômicos a renda per capita 

domiciliar, renda domiciliar per capita para adultos (renda per capita adulto), renda 

total no domicílio, escolaridade, indicador de bens no domicilio e indicador de padrão 

de consumo alimentar domiciliar. Além do indicador sócio demográfico grupos de 

aldeia. 

 Os valores das rendas regulares, ou seja, que são recebidos todo mês, referidos 

pelos moradores do domicilio no momento da entrevista foram somados, resultando na 

renda total do domicílio. Para os indicadores de renda per capita domiciliar e renda per 

capita domiciliar para adultos, a renda total do domicílio foi dividida pelo número de 

moradores no domicílio e pelo número de adultos no domicilio, respectivamente. 

 A escolaridade foi medida em anos de estudo completos referidos com 

aprovação, sendo estes distribuídos da seguinte forma: nenhum ano de estudo (não 

frequentou a escola) 1 a 8 anos do ensino fundamental, 1 a 3 anos do ensino médio e/ou 

1 a 5 períodos do projeto Hayô - de formação de professores indígenas no Ensino 

Médio, uma iniciativa da Secretaria estadual de educação com parceiros como FUNAI e 

Funasa. No entanto, períodos estudados neste projeto foram calculados com 

equivalência de 2 períodos do projeto Hayô para 1 ano de ensino médio, já que o ano 

letivo neste projeto dura em média de 2 a três meses. Para fins de análise, utilizamos o 
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indicador de forma contínua (anos de estudo) e categorizado (sem escolaridade, 1ª a 4ª 

série, 5ª a 8ª série e ensino médio e Hayô). 

 Um indicador de bens de casa no domicílio (Bens de casa) foi calculado a partir 

de relato do número de bens duráveis industriais no domicilio presente numa lista 

construída com base em estudos anteriores (Welch et al., 2009). A análise de 

componentes principais foi realizada por 20 bens (ver anexo), considerando a 

aplicabilidade desta ferramenta estatística para a construção de indicadores 

socioeconômicos (Vyas e Kumaranayake, 2006). Antes de aplicar a técnica, foi 

calculada a matriz de correlação entre as variáveis, apresentando variações entre -0,135 

para a correlação entre automóvel e fogão a gás até 0,886 para a correlação entre 

televisão e DVD player. A medida de Kaiser-Meyer-Olkin chegou a 0,644, excedendo o 

valor mínimo de 0,60, recomendado para prosseguir com este tipo de análise. Esta 

medida é uma estatística que indica a proporção da variância dos dados que pode ser 

considerada comum a todas as variáveis, ou seja, que pode ser atribuída a um fator 

comum, então: quanto mais próximo de 1 (unidade) melhor o resultado, ou seja, mais 

adequada é a amostra à aplicação da análise fatorial. O autovalor da primeira 

componente de análise multivariada foi de 4,316, o que representa, 21,6% da 

variabilidade total do conjunto de dados. A segunda componente mostrou um 

eingenvalue 54% menor do que o da primeira (11,8% da variabilidade total). 

Os itens que se destacaram na primeira componente foram televisão, DVD, 

antena parabólica, câmera digital, motor gerador e caixa de som. Na segunda 

componente, espingarda e revolver. Desta forma, a primeira componente é fortemente 

influenciada por aparelhos eletroeletrônicos domésticos, enquanto a segunda, inclui 

principalmente, os itens relacionados às atividades de caça. Apenas o primeiro 

componente foi usado na definição do indicador socioeconômico, pois apresentou o 

maior poder de explicação da variabilidade. O valor do indicador de bens para cada 

família é o resultado da soma da contribuição de cada item (gerada a partir da análise de 

componentes principais) multiplicado pela quantidade de itens que o domicilio possui. 

Em seguida, o indicador criado a partir da análise de componentes principais, foi 

dividido em tercis, baseado na distribuição de valores entre domicílios, sendo estes os 

níveis a serem considerados para classificar cada domicílio em três níveis subsequentes: 

baixo, médio e alto. Os valores deste indicador variaram entre -1,650 e 2,237, tendo 

como pontos de corte os valores -0,749 e 0,520, respectivamente. 
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Algumas variáveis acerca da característica do domicílio foram utilizadas, tais 

como Número de moradores no domicílio, eletricidade no domicilio, Água utilizada 

para beber no domicílio e Planta roça. O primeiro deles representa a quantidade de 

moradores residentes no domicílio no momento da pesquisa, classificados em três 

categorias, 1 a 10 moradores, 11 a 20 moradores e 21 a 30 moradores, já que 30 foi a 

maior quantidade encontrada. O indicador eletricidade indica se o domicílio possui 

eletricidade contínua, descontínua ou não a possui, sendo classificado desta mesma 

forma. Também investigamos a prevalência do desfecho em domicílios que haviam 

plantado roça no último ano a pesquisa (Plantou roça), classificado entre as categorias 

sim e não. E por fim a variável que classifica os indivíduos do domicilio de acordo com 

a fonte de água utilizada para beber entre os seus moradores, tendo como alternativas 

torneira coletiva, torneira dentro de casa e rio. 

 

Padrão de consumo alimentar domiciliar 

 

Para estimar o consumo alimentar domiciliar foram calculados scores segundo 

frequência de consumo de alimentos adquiridos pelas seguintes três categorias de 

produção: cultivo e criação domiciliar; coleta, caça e pesca; e compra na cidade.  

Para cada uma destas categorias foi perguntado acerca da frequência típica de 

consumo pelos residentes do domicílio como um todo dos alimentos ao longo do ano. O 

intuito dessa variável foi caracterizar a inserção econômica do domicílio em relação a 

obtenção de alimentos, não enfocando a quantificação do consumo alimentar ou 

nutrição individual. Os alimentos detalhados no instrumento contemplaram todos os 

alimentos e categorias de alimentos tipicamente consumidos pelos Xavante da Terra 

Indígena Pimentel Barbosa. Esses incluíram arroz da roça, milho Xavante, etc. 

(alimentos de cultivo ou criação); frutas do mato, peixe, tartaruga, etc. (alimentos do 

mato ou do rio); e arroz comprado, café, açúcar, óleo de cozinha, etc. (alimentos da 

cidade). Para cada um dos alimentos foi indagada a frequência de consumo no 

domicílio, sendo classificados em “nunca ou raramente”, “só as vezes ou só em uma 

época” e “frequentemente ou todo dia”. Para cada uma das respostas aos 

questionamentos sobre os alimentos foi atribuído um valor, a saber: “nunca ou 

raramente” =1; “só as vezes ou só em uma época” =2; e “frequentemente ou todo dia” 

=3. Os indicadores foram calculados somando o valor das respostas de cada item, 
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resultando assim, num score de padrão de consumo alimentar domiciliar de acordo com 

as fontes. O valor do resultado de cada domicílio foi atribuído aos seus moradores.  

Os indicadores calculados foram nomeados de acordo com a informação 

coletada a saber: Cultivo/criação (Frequência de consumo domiciliar de alimentos 

cultivados ou de criação domiciliar), Coleta/caça (Frequência de consumo domiciliar de 

alimentos coletados, caçados e pescados), Compra na cidade (Frequência de consumo 

domiciliar de alimentos comprados na cidade). 

Cada um destes indicadores foi classificado segundo tercil calculado a partir de 

sua distribuição entre domicílios, indicando a frequência de consumo de cada um dos 

tipos, ou seja, os domicílios com menor, mediano e maior consumo de alimentos 

comprados na cidade foram classificados nos tercis baixo, médio e alto, 

respectivamente. O mesmo vale para os outros indicadores de consumo alimentar 

domiciliar. Isto foi feito para todos os indicadores, caracterizando que quanto mais alto 

o tercil, maior o consumo daquele tipo de alimento pelo domicílio. 

 

Indicador sócio demográfico 

Para as análises do indicador sócio demográfico de Grupo de aldeia, 

classificamos o indivíduo de acordo com a aldeia de residência em grupos distintos. 

Para tanto, 3 grupos de aldeias geograficamente distintos foram construídos, agrupando 

em cada um deles aldeias segundo processo histórico-demográfico de sua formação. 

Para esta classificação, foi observado um conjunto de fatores demográficos, geográficos 

e históricos (Welch et al., 2013). Cada conjunto é um ramo separado no processo de 

fissão desde a criação da TI Pimentel Barbosa. Adicionalmente, cada grupo é 

geograficamente separado dos outros (com implicações como características 

ambientais/ecológicas, distância da cidade e acesso a serviços de saúde). 

Os grupos foram classificados da seguinte forma – Grupo 1: composto por 2 

aldeias que permaneceram no local da primeira aldeia da TI; Grupo 2: conjunto de 

aldeias derivadas de uma separação da primeira em 1980; Grupo 3: conjunto de aldeias 

derivadas de uma separação da primeira em 1984. Os nomes das aldeias de cada grupo 

não foi revelado para manter a confidencialidade das informações. 
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 4.3 Análise estatística 

Os dados foram analisados descritivamente, através do cálculo das médias, 

desvio padrão, valores mínimos e máximos para os valores das variáveis contínuas 

antropométricas, %GC, scores socioeconômicos, scores de consumo alimentar, segundo 

faixa etária, sexo e grupo de aldeias. Foram também realizadas distribuição de 

frequência das variáveis categóricas. Para verificar diferenças nas médias das variáveis 

antropométricas e do %GC entre os sexos, aplicou-se o teste t de Student. A fim de 

avaliar a diferença entre proporções, foi utilizado o teste qui-quadrado. 

Foi avaliado o grau de correlação entre as variáveis contínuas através do 

coeficiente de correlação de Pearson, em análises bivariadas, testando-se a significância 

através do teste t bi-caudal. Também foram calculadas as prevalências de sobrepeso e 

obesidade, segundo sexo, idade e estrato socioeconômico. 

Para a análise de concordância foi aplicado o teste Kappa (IC:95%). Este teste 

mede a intensidade da concordância entre os métodos indicados para diagnóstico de 

obesidade nos Xavante. Este teste tem como valor máximo o 1, que representa o total de 

concordância, enquanto o 0 indica ausência total de concordância. Para classificação da 

intensidade de concordância medida pelo Kappa, foram considerados os seguintes 

valores: < 0 = ausência de concordância; 0-,19 = concordância pobre; 0,20-0,39= 

concordância razoável; 0,40-0,59= concordância moderada; 0,60-0,79=concordância 

substancial; 0,80-1,0=concordância quase perfeita (Landis & Koch, 1977). 

 Foram calculadas as prevalências de sobrepeso e obesidade por agrupamentos 

de aldeias, segundo sexo, idade e estrato socioeconômico. Em seguida, foram 

exploradas as associação de cada indicador considerado um potencial fator de risco com 

os desfechos sobrepeso e obesidade, por meio de estimativas de razões de prevalência 

brutas e respectivos intervalos de confiança de 95%. Foram feitos testes de qui-

quadrado de tendência linear para variáveis ordinais e testes de qui-quadrado de 

heterogeneidade para avaliar as diferenças entre as proporções de sobrepeso e obesidade 

segundo categorias das variáveis de exposição.  

Em seguida, realizou-se análise de regressão multivariada por meio de regressão 

de Poisson com ajuste robusto da variância para desfechos dicotômicos (obeso ou não 

obeso). 
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 As variáveis independentes estão relacionadas as características individuais 

(sexo e idade), estilo de vida (plantio de roça pelo domicílio no último ano), 

características domiciliares (total de moradores no domicílio), consumo alimentar 

domiciliar, escolaridade e variáveis de características ambientais (agua encanada, 

energia elétrica). 

O passo inicial da análise foi selecionar variáveis para inclusão na regressão 

multivariada. Para tal, foi realizada regressão univariada para cada variável 

independente e aquelas que apresentaram p <0,20 (critério de inclusão na regressão 

multivariada) foram incluídas conjuntamente da regressão multivariada, aplicando-se o 

método backward para excluir progressivamente variáveis sem significância estatística 

até permanecerem no modelo apenas aquelas com um nível de significância de p <0,05. 

Portanto, as razões de prevalência de cada variável retida no modelo final foram 

ajustadas simultaneamente por todas as variáveis presentes no modelo (Barros & 

Hirakata, 2003). 

A análise estatística foi realizada utilizando o programa SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences - IBM SPSS Statistics for Windows, Version 20.0. 

Armonk, NY: IBM Corp) e STATA 10.0 (College Station, TX, EUA), considerando-se 

um nível de significância de 5%. 

 

 

4.4 Aspectos Legais e Éticos 

 

Esta tese encontra-se inserida no âmbito de três projetos maiores: “Mudanças 

Sociais, Desigualdades e Epidemiologia das Doenças Crônicas Não-Transmissíveis: Os 

Índios Xavante de Mato Grosso” (Papes/Fiocruz APQ - 403569/2008-7); 

“Diferenciação Socioeconômica e Epidemiologia das Doenças Crônicas Não-

Transmissíveis em Sociedade Indígenas no Brasil: os Xavante de Mato Grosso” (CNPq 

- Universal 2008 - 475674/2008-1) e “Mudanças Socioambientais, Saúde  e Nutrição 

entre o Povo Indígena Xavante do Brasil Central” (INOVA - ENSP 2010).  

Cada um destes projetos foi submetido à análise pela Comissão de Ética em 

Pesquisa da ENSP/Fiocruz e Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho 

Nacional de Saúde/MS, conforme consta das portarias CNS-MS 196/96 e CNS-MS 

304/00. Antes de iniciar a pesquisa, o projeto foi apresentado a comunidade para a sua 
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aprovação por meio dos seus líderes, bem como em cada domicilio, de modo a 

esclarecer individualmente cada participante. 

Esta pesquisa não possui procedimentos invasivos e a participação de cada indivíduo 

foi solicitada de forma voluntária e garantindo a confidencialidade de sua identificação. 

Todos os possíveis participantes foram abordados em linguagem acessível sobre os 

objetivos da investigação. Além disso, foi explicado a forma de coleta de dados, a 

confidencialidade das informações, possíveis desconfortos, liberdade de recusar ou 

retirar o consentimento antes, durante ou depois do processo de coleta dos dados. 

Quando possível, também foram dados os resultados imediatos dos exames realizados. 

Se necessário, esse consentimento contou com a colaboração de um tradutor para a 

adequação das especificidades culturais e linguísticas. Após todas as etapas de 

apresentação e esclarecimentos em relação ao estudo, os indivíduos decidiram pela 

participação ou não na pesquisa de forma verbal. Vale ressaltar que a autorização dos 

líderes foi demonstrada por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.  
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CAPÍTULO 5 

______________________________________________________________________ 
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OBESIDADE E FATORES ASSOCIADOS EM ADULTOS XAVANTE 

 

 

5.1 Introdução 

 

A obesidade é considerada um importante problema de saúde pública na 

atualidade, sendo considerada um fator de risco para diversos outros agravos à saúde, 

tais como a diabetes e hipertensão (Savva et al.,2013).  

Definida como uma doença caracterizada pelo acumulo excessivo de gordura 

corporal que traz prejuízos a saúde, a obesidade traz consequências ao perfil de saúde e 

doença em nível individual e coletivo. O aumento na prevalência deste agravo é 

considerado o resultado de um longo processo de transição nutricional, onde ocorre a 

inversão nos padrões de distribuição dos problemas nutricionais de uma dada população 

no tempo. Desta forma, a desnutrição que era o problema nutricional persistente em 

determinada população, dá lugar a outros problemas, tal como o sobrepeso e a 

obesidade (Kac et al.,2003).  

Para se chegar a tal perfil nutricional, muitos são os fatores que influenciam 

neste processo transição. Entre os povos indígenas brasileiros, a obesidade tem sido 

apresentada como resultado de mudanças de ordem alimentar, atividade física e 

ambiental, além de modificações socioeconômicas após o contato com populações não 

indígenas (Coimbra Jr.et al.,2002; Lourenço et al., 2008; Welch et al., 2009; Ferreira et 

al., 2012). 

O contato com os não indígenas gerou mudanças no estilo de vida destas 

populações evidenciadas por mudanças nos hábitos alimentares, aumento da ingestão de 

sal e produtos industrializados e redução na frequência de atividades físicas. Sabendo-se 

que todas estas novas características estão associadas às modificações socioeconômicas 

vivenciadas por estas populações, alguns estudos já têm realizado análises acerca dos 

problemas de saúde ocasionados por estas (Lourenço et al., 2008; Welch et al., 2009). 

Este foi o caso dos Xavante, que após o contato com as frentes de expansão 

demográficas ocorridas no século passado, passaram a vivenciar intensas modificações 

semelhantes às que acabamos de citar. A grande quantidade de estudos realizados com 

esta população pôde proporcionar uma gama de conhecimento acerca destas mudanças, 

incluindo informações sobre o surgimento de DCNT entre os indígenas Xavante 

(Carneiro & Jardim, 1993; Coimbra et al., 2001; Coimbra Jr. et al., 2002; Welch et al., 

2009; Welch et al., 2013). 
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O objetivo deste trabalho foi investigar a frequência da obesidade nas Terras 

Indígenas Pimentel Barbosa e Wedezé e suas associações com fatores socioeconômicas. 

 

5.2 Metodologia 

 

Esse estudo é parte de um inquérito sobre as condições de saúde e nutricionais 

realizado na população Xavante das Terras Indígenas Pimentel Barbosa e Wedezé, 

Estado de Mato Grosso, Brasil Central, no período de junho a agosto de 2011. Foram 

visitadas oito aldeias existentes na área e examinados todos os indivíduos de ambos os 

sexos com idade ≥ 15 anos de idade, que assim o desejassem, somando 518 pessoas 

consideradas elegíveis para o estudo. 

 

Dados antropométricos e socioeconômicos 

Foram coletados dados antropométricos de peso, estatura e percentual de 

gordura em todas as aldeias, sendo todas as medidas obtidas segundo Lohman et al, 

(1988). Os equipamentos utilizados para a aferição das medidas foram: peso - balança 

da marca SECA® (Hamburgo, Alemanha), modelo 872, com precisão de 0,1 Kg; 

estatura – antropômetro da marca SECA®, modelo 214 (Hamburgo, Alemanha) com 

precisão de 0,1 cm; dobra cutânea tricipital e dobra cutânea subescapular – compasso 

Lange® (Santa Cruz – Califórnia/USA), com precisão de 1 mm; PC foi medido com a 

fita métrica inelástica posicionada no ponto médio entre a margem inferior da última 

costela e a parte superior da crista ilíaca. Além disso, a partir das variáveis peso e 

estatura foi calculado o IMC, sendo este classificado segundo (WHO, 1995). Também 

foram coletadas medidas de percentual de gordura corporal por meio do monitor de 

bioimpedância da marca Omron® HBF-306C (Japão). 

Para a classificação socioeconômica dos indivíduos Xavante, fizemos uso dos 

indicadores de renda, renda per capita, renda per capita em adultos, coleta/caça, 

cultivo/criação, compra na cidade, bens de casa e escolaridade. Bem como as variáveis 

relacionadas as características do domicílio, também coletadas durante o trabalho de 

campo. 

Uma análise por componentes principais foi realizada durante para a criação do 

indicador bens de casa, utilizando a presença e quantidade de bens duráveis informados 

pelos moradores do domicílio.  
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Por meio de uma perspectiva socioeconômica, foi analisado um indicador de 

consumo alimentar no domicílio, retratando a frequência de consumo de diferentes tipos 

de alimentos utilizados no domicilio, a partir dos quais foram criados os indicadores: 

cultivo/criação, coleta/caça e compra na cidade. 

 

Análise estatística 

Os dados foram analisados descritivamente, através do cálculo das médias, 

desvio padrão, valores mínimos e máximos para os valores das variáveis 

antropométricas, %GC, scores socioeconômicos, scores de consumo alimentar, segundo 

faixa etária, sexo e grupo de aldeias. A fim de avaliar a diferença entre proporções foi 

utilizado o teste qui-quadrado. Para verificar diferenças nas médias das variáveis 

antropométricas e do %GC entre os sexos, aplicou-se o teste t de Student. 

A correlação entre as variáveis foi analisada por meio do coeficiente de 

correlação de Pearson, em análises bivariadas, testando-se a significância através do 

teste t bi-caudal. Também foram calculadas as prevalências de sobrepeso e obesidade, 

segundo sexo, idade e estrato socioeconômico e de acordo com os indicadores de IMC e 

%GC. 

Para determinação do ponto de corte para obesidade, utilizando a medida de 

%GC, foi realizada uma regressão linear simples tendo o a mesma como variável 

dependente e o IMC como variável independente, para ambos os sexos. Em seguida, 

foram determinados os pontos de corte para obesidade baseados nas equações derivadas 

desta regressão linear ao introduzir o ponto de corte de obesidade do IMC (30Kg.m2). 

Em seguida, foram analisados as medidas de associação de cada indicador, por 

meio de razões de prevalência considerando um intervalo de confiança de 95%. Foram 

feitos testes de qui-quadrado de tendência linear para avaliar as diferenças entre as 

proporções. As prevalências de sobrepeso e obesidade foram calculadas por 

agrupamentos de aldeias, sexo, faixa etária, etc. 

A análise multivariada seguiu uma regressão de Poisson com ajuste robusto da 

variância para desfechos dicotômicos (obeso ou não obeso). O passo inicial da análise 

foi selecionar variáveis para inclusão na regressão multivariada. Para tal, foi realizada 

regressão univariada para cada variável do respectivo nível hierárquico. Aplicando-se o 
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método backward para excluir progressivamente variáveis sem significância estatística 

até permanecerem no modelo apenas aquelas com um nível de significância de p <0,05.  

A análise estatística foi realizada utilizando o programa SPSS 

(StatisticalPackage for the Social Sciences - IBM SPSS Statistics for Windows, Version 

20.0. Armonk, NY: IBM Corp) e STATA 10.0 (CollegeStation, TX, EUA), 

considerando-se um nível de significância de 5%. 

 

5.3 Resultados 

 

Das 518 pessoas elegíveis para o estudo, 39 indivíduos estavam ausentes no 

momento das medidas de peso e estatura. Desta forma, fizeram parte da nossa análise, 

os dados de 479 indivíduos (H:251; M:228), o que corresponde a 92,4% da população ≥ 

15 anos e de ambos os sexos. Destes, 50,8% eram homens. 

A média de idade da população foi de 33,6 anos (DP:18,6), sendo de 32,8 anos 

(DP:18,1) para homens e 34,5 anos (DP:19,1) para mulheres, sem diferença 

estatisticamente significativa entre os sexos. As estatísticas descritivas da idade, das 

variáveis antropométricas e do %GC encontram-se na tabela 1.    

As estatísticas descritivas dos indicadores socioeconômicos são apresentadas na 

tabela 2.  As médias de renda total, renda per capita, renda per capita em adultos e bens 

casa foram superiores entre as mulheres, apesar de não apresentar significância 

estatística.  

Dentre as aldeias que participaram do estudo, as que apresentaram maior número 

de indivíduos foram as aldeias Pimentel Barbosa (30,2%), Etênhiritipá (25,7%) e 

Caçula (21,6%). A maioria dos Xavante participantes do estudo, encontravam-se na 

segunda faixa etária de 20 a 49 anos para homens e mulheres (69,3% e 64,7%, 

respectivamente), seguidos da faixa etária de 50 e mais. Há maior proporção de 

indivíduos do sexo feminino no estrato sem escolaridade (M: 18,0%; F: 38,1%), 

enquanto a frequência de homens é maior do que a de mulheres nos estratos de 

escolaridade acima do 5º ano. Em relação à renda, a maior parte dos indivíduos recebe 

entre R$55,00 e R$109,99 per capita (39,2%), sendo que entre os homens, a maior 

proporção (39,0%) possui renda per capita na faixa de R$110,00 a R$550,00 (Tabela 

3).  

A Tabela 4 apresenta a distribuição das categorias de IMC segundo faixas etárias 

e sexo. Somente três indivíduos, na faixa etária menor que 20 anos, foram classificados 
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com baixo peso. Mais da metade da população apresentava sobrepeso (43,0%) ou 

obesidade (20,9%). Ao considerar a faixa etária entre 20 e 49 anos, a prevalência de 

obesidade foi maior nos homens, apesar de não apresentar significância estatística (M: 

31,0%; F: 24,3%) (p-valor: 0,392). No grupo de indivíduos com idade entre 20 e 49 

anos, apenas 25% e 26% de homens e mulheres foram classificados com peso 

adequado, respectivamente, ou seja, cerca 75% da população nesta faixa etária foram 

classificados com sobrepeso ou obesidade. A maior parte dos indivíduos com 50 anos 

ou mais também foi classificada com sobrepeso ou obesidade. 

 

 

 



 
Tabela 1: Estatísticas descritivas para idade, variáveis antropométricas e %GC para indígenas Xavante com idade maior ou igual a 15 anos, Brasil Central, 

2011. 

 
 

n Min-Max 1ºquartil Mediana 3ºquartil Média DP 

Idade 

Masculino 251 15-100 20,00 27,00 39,00 32,75 18,11 

Feminino 228 15-91 20,00 29,50 41,50 34,45 19,12 

Total 479 15-100 20,00 28,00 39,00 33,56 18,60 

Peso 

Masculino 251 35-108 66,00 73,00 82,00 74,08 11,74 

Feminino 228 42-96 58,00 64,00 71,00 64,54 10,06 

Total 479 35-108 61,00 68,00 77,00 69,54 11,95 

Estatura 

Masculino 251 141-182 163,00 166,00 170,00 166,37 5,59 

Feminino 228 142-165 151,00 154,00 157,00 154,27 4,22 

Total 479 141-182 154,00 161,00 167,00 160,61 7,83 

%GC 

Masculino 251 6-33 16,00 22,00 26,00 21,26 5,99 

Feminino 228 17-43 27,00 31,00 35,00 30,50 5,44 

Total 479 6-43 20,00 26,00 31,00 25,49 7,36 

IMC 

Masculino 251 16,8-38,7 23,81 26,13 29,75 26,71 3,77 

Feminino 228 18,4-39,9 24,24 26,65 29,27 27,09 3,89 

Total 479 16,8-39,9 24,03 26,37 29,52 26,89 3,83 

Nota: (1) teste-t diferença de média entre sexos; 2. %GC: percentual de gordura corporal; IMC: Índice de Massa Corporal 
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Tabela 2: Estatísticas descritivas para renda, renda per capita, renda per capita para adultos e indicadores de consumo para indígenas Xavante com idade 

maior ou igual a 15 anos, Brasil Central, 2011. 

  

N Min-Max 1ºquartil Mediana 3ºquartil Média DP p-valor1 

Renda total* 
  
  

Masculino 251 0-5584 716,00 1220,00 1951,00 1414,27 967,61 

0,319 Feminino 228 0-5584 716,00 1270,50 2028,00 1505,82 1042,24 

Total 479 0-5584 716,00 1238,00 1970,00 1457,85 1003,81 

Renda  
per capita* 
  
  

Masculino 251 0-550 55,00 92,00 127,00 106,85 79,72 

0,934 Feminino 228 0-550 64,00 93,50 127,00 107,43 74,75 

Total 479 0-550 59,00 92,00 127,00 107,13 77,32 

Renda  
per capita em 
adultos* 

Masculino 251 0-1100 134,00 216,78 307,00 225,17 141,19 

0,470 Feminino 228 0-698 141,25 220,00 313,21 234,30 134,28 

Total 479 0-1100 136,25 218,89 309,43 229,52 137,87 

Bens de casa 
  
  

Masculino 251 -1,650-2,238 -,82986 -,44668 ,77510 -,02887 ,99201 

0,467 Feminino 228 -1,650-2,238 -,82648 -,41090 ,99022 ,04576 1,01035 

Total 479 -1,650-2,238 -,82817 -,43002 ,83216 ,00671 1,00043 

Cultivo/criação 

Masculino 251 19-36 26 28 30 28 3 

0,324 Feminino 228 18-36 25 28 29 27 3 

Total 479 18-36 26 28 29 28 3 

Coleta/caça 

Masculino 251 14-30 20 22 23 21 3 

0,616 Feminino 228 14-30 19 21 22 21 2 

Total 479 14-30 19 21 23 21 3 

Compra na cidade 

Masculino 251 27-44 35 37 39 37 3 

0,614 Feminino 228 27-44 35 38 39 37 3 

Total 479 27-44 35 37 39 37 3 

Nota: (1) teste-t diferença de média entre sexos; (*) valores em Real (R$)
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Tabela 3: Distribuição global e por sexo de indivíduos segundo grupos de aldeias, faixa etária, renda 

per capita e escolaridade, para indígenas Xavante com idade maior ou igual a 15 anos, Brasil Central, 

2011. 

 
Masculino Feminino Total 

 
n % n % n % 

Grupos de aldeias       

Grupo 1 141 56,2 133 58,3 280 57,2 

Grupo 2 37 14,7 33 14,5 70 14,6 

Grupo 3 73 29,1 62 27,2 139 28,2 

Total 251 100,0 228 100,0 479 100,0 

Renda per capta categorizada       

0-54,9 61 24,3 48 21,1 109 22,8 

55,00-109,9 92 36,7 96 42,1 188 39,2 

110,00-550,00 98 39,0 84 36,8 182 38,0 

Faixa Etária       

<20 45 17,9 42 18,4 87 18,2 

20-49 174 69,3 148 64,9 322 67,2 

50 e mais 32 12,7 38 16,7 70 14,6 

Total 251 100,0 228 100,0 479 100,0 

Escolaridade       

Sem escolaridade 40 16,9 78 38,6 118 26,9 

1ª a 4ª série 36 15,3 72 35,6 108 24,7 

5ª a 8ª série 118 50,0 50 24,8 168 38,4 

Ensino médio e Hayô 42 17,8 2 1,0 44 10,0 

Total 236 100,0 212 100,0 448* 100,0 
Nota: *Diferenças em totais de variáveis específicas se referem a perda de informação em alguns indivíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 

 

O ponto de corte para classificação de obesidade pelo indicador de %GC, aferido 

por bioimpedância, foi estabelecido por meio de análise de regressão linear, 

veriricando-se o ponto de correspondência com a classificação do IMC de 30. O ponto 

de corte para obesidade foi de 24,5% de gordura corporal (%GC=1,328x30 -15,325) 

para os homens e de 33,2% (%GC =1,177 x 30-2,069) para as mulheres (Figura 2). Ao 

aplicar os pontos de corte, 29,5% dos homens e 22,4% das mulheres foram classificados 

como obesos. Ao considerar somente a faixa etária de 20 a 49 anos, estas prevalências 

aumentam, com valores de 39,1% e 28,4% para homens e mulheres, respectivamente. 

Prevalencias de obesidade segundo ambos indicadores, IMC e %GC, são apresentadas 

na tabela 5. 

 

 

 

Tabela 4: Classificação do estado nutricional de Adultos Xavante por faixa etária < 20 anos, 20 – 49 anos 

e 50 anos e mais, de acordo com o índice de massa corporal, segundo sexo, Terra Indígena Pimentel 

Barbosa, Brasil, 2011. 

  Sexo 

  Masculino Feminino Total 

Faixa 

etária 
IMC n % n % N % 

<20 

Baixo peso 2 4,4 1 2,4 3 3,4 

Eutrófico 36 80,0 22 52,4 58 66,7 

Sobrepeso 7 15,6 16 38,1 23 26,4 

Obesidade - - 3 7,1 3 3,4 

       

20-49 

Baixo peso 0 - 0 0,0 0 0,0 

Eutrófico 44 25,3 39 26,4 83 25,8 

Sobrepeso 76 43,7 73 49,3 149 46,3 

Obesidade 54 31,0 36 24,3 90 28,0 

       

50 e mais 

Baixo peso 0 -- 0 - 0 - 

Eutrófico 15 46,9 14 36,8 29 41,4 

Sobrepeso 14 43,8 20 52,6 34 48,6 

Obesidade 3 9,4 4 10,5 7 10,0 

       

Total 

Baixo peso 2 ,8  1 ,4  3 ,6  

Eutrófico 95 37,8  75 32,9  170 35,5  

Sobrepeso 97 38,6  109 47,8  206 43,0  

Obesidade 57 22,7  43 18,9  100 20,9  
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Figura 2: Regressão linear o percentual de gordura corporal (%GC) de acordo com valores de 

IMC em 479 Xavante adultos, segundo sexo, Mato Grosso, 2011. 

 

As análises de concordância entre os dois métodos de diagnóstico de obesidade 

apresentaram concordâncias razoáveis. O Kappa, utilizado para medir a intensidade de 

concordância foi classificado como concordância moderada para os homens e 

substancial concordância para as mulheres, apresentando valores de 0,579 e 0,625, 

respectivamente (Tabela 6). 

A Tabela 7 apresenta a prevalência de sobrepeso e obesidade segundo sexo e 

tercis do indicador de padrão de consumo alimentar domiciliar. Em todos os indicadores 

de consumo alimentar domiciliar, as maiores prevalências foram encontradas nos níveis 

médios.  

A Tabela 8 apresenta as prevalências de sobrepeso e obesidade para homens e 

mulheres, segundo níveis de bens casa. Destacam-se as maiores prevalências de 

sobrepeso no nível baixo para ambos os sexos e de obesidade nos níveis médio e alto 

para homens e mulheres, respectivamente (28,3%). 

As correlações entre as variáveis antropométricas e de consumo alimentar 

domiciliar para ambos os sexos são apresentadas na Tabela 9. Para o sexo masculino, 

destacam-se correlações estatisticamente significativas e diretas do IMC com a renda e 

idade e inversa com coleta/caça, ou seja, quanto menor a frequência deste indicador, 

maior o IMC. O percentual de gordura apresentou correlação estatisticamente 

significativa e direta com idade, renda per capita, renda per capita em adultos, e inversa 
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com escolaridade e coleta/caça. A variável coleta/caça também apresenta correlação 

inversa com a escolaridade. Observa-se também, que a variável escolaridade apresenta 

correlação negativa com idade, enquanto as variáveis de renda (renda per capita, renda 

per capita em adultos e renda total no domicílio) apresentaram correlação positiva com 

compra na cidade, consumo domiciliar total e bens de casa.  

Tabela 5: Classificação nutricional de indígenas Xavante maiores de 15 anos, derivado do 

%GC segundo classificação nutricional oriunda do IMC, segundo sexo e faixa etária. Mato 

Grosso, 2011. 

 
Masculino Feminino Total 

 
Adequado Obesidade Adequado Obesidade Adequado Obesidade 

Classificação 
pelo IMC 

n %  n %  n %  n %  n %  n %  

<20 anos 
            

Não obesidade 44 100,0 1 100,0 39 92,9 - - 83 96,5 1 100,0 

Obesidade - - - - 3 7,1 - - 3 3,5 - - 

20-49 anos 
            

Não obesidade 96 90,6 24 35,3 102 96,2 10 23,8 198 93,4 34 30,9 

Obesidade 10 9,4 44 64,7 4 3,8 32 76,2 14 6,6 76 69,1 

50 e mais 
            

Não obesidade 25 92,6 4 80,0 26 89,7 8 88,9 51 91,1 12 85,7 

Obesidade 2 7,4 1 20,0 3 10,3 1 11,1 5 8,9 2 14,3 

Total 
            

Não obesidade 165 93,2 29 39,2 167 94,4 18 35,3 332 93,8 47 37,6 

Obesidade 12 6,8 45 60,8 10 5,6 33 64,7 22 6,2 78 62,4 

Nota: 1.Não obesidade: IMC <30; 2.Adequado: Valores abaixo do ponto de corte do %GC. 

 

Tabela 06: Concordância da classificação de obesidade segundo os indicadores IMC e %GC. 

 Masculino Feminino 

Medidas de obesidade % Corr. KAPPA p-valor % Corr. KAPPA p-valor 

IMC kg/m2 e %GC 83,6 0,579 0,000 87,7% 0,625 0,000 

 

Para o sexo feminino, o IMC apresentou correlação positiva e estatisticamente 

significativa com o indicador “bens de casa”, demonstrando que o IMC aumenta à 

medida que os valores deste indicador também aumentam. A bioimpedância apresentou 

correlação positiva com a idade e negativa com a escolaridade, ambas estatisticamente 

significativas. O indicador cultivo/criação apresentou correlação positiva e significativa 
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com compra na cidade, coleta/caça, bens de casa e variáveis de renda total e per capita. 

Em contrapartida, o indicador coleta/caça apresentou correlação negativa com a renda 

per capita adultos e escolaridade e positiva com a idade. O indicador bens de casa 

apresentou correlação positiva com todos os indicadores de consumo alimentar 

domiciliar, exceto coleta/caça. A escolaridade apresentou correlação negativa e 

estatisticamente significante com coleta/caça e idade. 

Tabela 7: Classificação do estado nutricional de Adultos Xavante segundo frequência de consumo por 

diferentes fontes de alimentos, segundo sexo, Terra Indígena Pimentel Barbosa, Brasil, 2011. 

 Masculino Feminino  Total 

 Sobrepeso Obesidade Sobrepeso Obesidade Sobrepeso Obesidade 

Indicadores* 
n  % n  % n  % n  % n  % n  % 

Cultivo/Criação             

Baixo 23 24,5 3 5,3 16 15,1 4 9,3 39 19,5 7 7,0 

Médio 54 57,4 50 87,7 78 73,6 30 69,8 132 66,0 80 80,0 

Alto 17 18,1 4 7,0 12 11,3 9 20,9 29 14,5 13 13,0 

Coleta/caça 
            

Baixo 21 22,8 22 38,6 23 21,9 16 37,2 44 22,3 38 38,0 

Médio 67 72,8 35 61,4 81 77,1 23 53,5 148 75,1 58 58,0 

Alto 4 4,3 - - 1 1,0 4 9,3 5 2,5 4 4,0 

Compra cidade 
            

Baixo 12 13,0 7 12,5 19 18,1 8 19,0 31 15,7 15 15,3 

Médio 58 63,0 38 67,9 63 60,0 25 59,5 121 61,4 63 64,3 

Alto 22 23,9 11 19,6 23 21,9 9 21,4 45 22,8 20 20,4 

Nota: Indicadores de padrão de consumo alimentar domiciliar* 

 

Tabela 8: Classificação do estado nutricional para homens e mulheres Xavante >20 anos, segundo 

indicador de bens de casa e renda per capita Terra Indígena Pimentel Barbosa, Brasil, 2011. 

 Masculino  Feminino Total 

 Sobrepeso Obesidade Sobrepeso Obesidade Sobrepeso Obesidade 

 n % n % n % n % n % n % 

Bens de casa             

Baixo 55 40,4  27 19,9  63 54,8  14 12,2  118 47,0  41 16,3  

Médio 19 33,9  16 28,6  22 44,0  12 24,0  41 38,7  28 26,4  

Alto 21 38,2  14 25,5  22 36,7  17 28,3  43 37,4  31 27,0  

Renda per capita 

(R$)             

0-54,9 23 37,7  8 13,1  29 60,4  4 8,3  52 47,7  12 11,0  

55,00-109,9 32 34,8  26 28,3  40 41,7  19 19,8  72 38,3  45 23,9  

110,00-
550,00 

42 42,9  23 23,5  40 47,6  20 23,8  82 45,1  43 23,6  
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Tabela 9: Correlações bivariadas entre variáveis socioeconômicas, consumo domiciliar, índice 

socioeconômico. 

 
IMC %GC Idade 

Cultivo/ 

criação 

Coleta/ 

caça 

Compra  

cidade Renda 

Renda 

Per capita 

Renda 
Per capita 

Adulto 

Bens de 

casa Escolaridade 

IMC 
 

,806** ,141* -,080 -,264** ,070 ,141* ,046 ,134* ,027 -,034 

%GC ,844** 
 

,608** -,061 -,202** ,079 ,108 ,155* ,186** ,096 -,302** 

Idade ,017 ,498** 
 

,021 ,091 ,058 ,070 ,215** ,202** -,045 -,630** 

Cultivo/ 
criação 

,060 ,086 ,092 
 

,166** ,407** ,110 ,030 ,050 ,301** -,045 

Coleta/ 

caça 
,022 ,040 ,137* ,230** 

 
,057 ,067 ,038 -,039 -,113 -,137* 

Compra  

cidade 
-,070 ,016 ,015 ,340** ,038 

 
,314** ,213** ,289** ,295** -,019 

Renda -,037 ,057 ,131* ,187** ,023 ,314** 
 

,598** ,666** ,355** ,025 

Per capita ,028 ,121 ,272** ,127* -,062 ,278** ,661** 
 

,891** ,199** -,023 

Per capita Adulto ,056 ,108 ,179** ,120 -,146* ,366** ,744** ,876** 
 

,246** ,010 

Bens de casa ,136* ,095 ,011 ,245** -,054 ,241** ,434** ,277** ,313** 
 

,142* 

Escolaridade  -,056 -,204* -,620** -,051 -,143* -,046 -,019 -,031 -,006 ,014 
 

Nota: 1.%GC: Percentual de gordura corporal; (*)p-valor <0,05; (**)p-valor <0,001 

Masculino            Feminino 

 

 A Tabela 10 apresenta as razões de prevalência de obesidade segundo os grupos 

de aldeias, idade e sexo. Podemos observar que a maior prevalência de obesidade foi 

encontrada no segundo grupo de aldeias, que apesar de não apresentar significância 

estatística, apresentou prevalência de obesidade cerca de 8% maior que o primeiro 

grupo de aldeias. Verificou-se também, que a maior prevalência de obesidade foi 

encontrada na faixa etária de 20 a 49 anos, chegando a ser 9 vezes superior a faixa etária 

menor de 20 anos. O mesmo ocorre na análise segundo sexo, quando as homens 

apresentaram uma prevalência de obesidade 30% maior que as mulheres (p>0,05). 

 A análise segundo bens de casa mostrou maior prevalência de obesidade entre os 

Xavante classificados no nível alto, com frequência de sobrepeso 1,67 vezes mais 

elevadas que o nível baixo. Em relação a escolaridade podemos observar uma maior 

prevalência entre os indivíduos com maior escolaridade. Os Xavante classificados no 

nível médio de Cultivo/criação apresentaram prevalência de obesidade 2,45 vezes maior 

que os que foram classificados no nível baixo deste indicador (Tabela 11). 
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Tabela 10: Razões de prevalências brutas de obesidade* em adultos indígenas Xavante, segundo 

agrupamento de aldeias, idade e sexo, Mato Grosso, 2011. 

  Obesidade* 

 n 
Prev 

(%) 
RP 

 

IC 

95% 

p-valor 

Grupo de aldeias      

Grupo 1 274 22,50 1 -  

Grupo 2 70 24,29 1,079 0,675-1,725 0,749 

Grupo 3 135 14,39 0,639 0,403-1,014 0,058 

Total 479 20,45 - - - 

      

Idade (anos)      

< 20 anos 87 3,09 1   

20 – 49 anos 322 27,95 9,03 2,914-28,021 0,000 

50 e mais 70 10,00 3,23 0,862-12,124 0,082 

      

Sexo      

Masculino 251 22,71 1 -  

Feminino 228 18,07 0,795 0,557-1,134 0,207 

Nota: (*)Obesidade: IMC > 30kg/m2 
 

 

As prevalências de obesidade foram mais elevadas entre os indivíduos que 

residiam em domicílios com energia elétrica, de ambas as categorias (contínua e 

descontínua). Ao serem comparadas com os indivíduos que residiam em domicílios sem 

iluminação elétrica, estas prevalências foram 2,55 e 1,52 vezes elevadas, 

respectivamente (p<0,05) (Tabela 12). 

No modelo de regressão final cuja variável resposta foi a obesidade 

permaneceram as variáveis idade, coleta/caça, cultivo/criação e bens de casa. As 

prevalências de obesidade foram maiores nos indivíduos com idade entre 20 e 49 anos, 

em moradores de domicílios classificados no nível médio do indicador cultivo/criação e 

nível baixo do coleta/caça. As prevalências de obesidade também foram maiores em 

indivíduos classificados nos níveis médio e superior de bens de casa (Tabela 13). 
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Tabela 11: Razões de prevalência bruta de obesidade1 em indígenas maiores de 15 anos 

segundo variáveis socioeconômicas e de consumo, Mato Grosso, 2011. 
  Obesidade1 

 
n Prev 

(%) 
RP 

 

IC 

95% 

p-valor 

Bens de casa     P=0,024 

Baixo 251 15,95 1 - - 

Médio 106 25,69 1,61 1,051-2,466 0,029 

Alto 115 26,72 1,67 1,108-2,532 0,015 

      

Escolaridade      

Sem escolaridade 118 17,80 1   

1 a 4 série 108 25,89 1,45 0,882-2,399 0,142 

5 a 8 série 168 16,09 0,90 0,539-1,516 0,702 

Ensino médio e Hayô 44 34,09 1,91 1,086-3,377 0,025 

Compra cidade      

Baixo 72 20,55 1   

Médio 286 21,80 1,06 0,641-1,754 0,817 

Alto 104 18,35 0,89 0,488-1,631 0,712 

Cultivo/criação      

Baixo 66 10,00 1   

Médio 321 24,54 2,45 1,181-5,095 0,016 

Alto 83 15,48 1,54 0,651-3,677 0,322 

Coleta/caça      

Baixo 117 31,40 1,49 0,598-3,717 0,390 

Médio 328 17,42 0,82 0,334-2,044 0,681 

Alto 18 21,05 1 - - 

Nota:  1. Obesidade: IMC > 30kg/m2 
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Tabela 12: Razões de prevalências obesidade1 em adultos indígenas Xavante, segundo 

características do domicilio, Mato Grosso, 2011. 
  Obesidade 

 

n 
Prev 

(%) 
RP 

 

IC 

95% 

p-valor 

Eletricidade     p=0103 

Não 270 16,30 1 -  

Sim, contínua 11 41,67 2,55 1,239-5,267 0,011 

Sim, descontínua 198 24,88 1,52 1,063-2,188 0,022 

      

Abriu roça*      

Não 58 19,35 0,93 0,545-1,161 0,820 

Sim 415 20,90 1 - - 

      

Total de residentes no domicilio     p=8010 

1 a 10 moradores 123 21,37 1,17 0,692-1,994 0,549 

11 a 20 moradores 273 20,99 1,15 0,727-1,833 0,542 

21 a 30 moradores 83 18,18 1 - - 

      

Fonte de água para beber      

Torneira coletiva 225 23,81 1,13 0,689-1,854 0,625 

Torneira domicílio 180 15,93 0,75 0,436-1,312 0,321 

Rio 74 21,05 1 - - 

Nota: 1. Obesidade: IMC > 30kg/m2; 2. (*)Refere-se a abertura de roça no último ano a pesquisa 
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 Tabela 13.  Modelo de regressão para obesidade em indígenas Xavante maiores de 15 anos, 

Mato Grosso, 2011.  
Idade (anos) RP IC (95%) 

< 20 anos 1 

 

20 – 49 anos 8,93 2,900-27,494 

50 e mais 3,6 0,959-13,399 

Coleta/caça 

  

Baixo 1 

 

Médio 0,7 0,489-1,005 

Alto 0,83 0,371-1,866 

Cultivo/criação 

  

Baixo 1 

 

Médio 2,2 1,071-4,534 

Alto 1,39 0,593-3,264 

Bens de casa 

  

Baixo 1 

 

Médio 1,53 1,020-2,315 

Alto 1,55 1,037-2,342 

 

 

 

5.4 Discussão 

 

 

 A saúde dos Xavante tem sido monitorada por meio de pesquisas realizadas 

desde a década de 1960, com o intuito de descrever o perfil de saúde e doença daquela 

população e seus fatores associados. Desde então, muitos estudos foram conduzidos 

com esta população, procurando abordar os mais diversos desfechos em saúde, que 

incluem estudos sobre características genéticas, demográficas, antropológicas e 

epidemiológicas (Neel et al., 1964; Neel e Ward, 1972; Flowers, 1994; Gugelmin e 

Santos, 2001; Coimbra Jr., 2002; Arantes et al., 2009; Basta et al., 2010). Dentre estes, 

os estudos que abordaram a avaliação nutricional desta população ocupam lugar de 

destaque, pois permitiram conhecer as mudanças vivenciadas por esta população no 
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tocante ao processo de transição nutricional pelo qual estão passando (Coimbra Jr., 

2002; Welch et al., 2009). 

 Durante este período de investigações, as aldeias Pimentel Barbosa e 

Etênhiritipá participaram da maioria das pesquisas realizadas. No entanto, neste estudo 

tivemos a oportunidade de investigar, pela primeira vez, a saúde dos indivíduos da 

quase totalidade das aldeias das TI’s Pimentel Barbosa e Wedezé por meio de uma 

pesquisa epidemiológica. Além disso, a recentemente demarcada TI Wedezé também 

foi investigada. Este inquérito nos trouxe resultados que demonstram que os Xavante 

habitantes destas terras indígenas apresentam um perfil de saúde alarmante no tocante a 

situação de saúde e nutrição dos adultos.  

Dentre os indivíduos participantes do estudo, a maioria encontrava-se na faixa 

etária de 20 a 49 anos de idade, com cerca de 70% da população. Nesta faixa etária, os 

valores médios de estatura e peso encontrados no presente estudo foram semelhantes 

aos encontrados no último estudo realizado com os Xavante das aldeias de Pimentel 

Barbosa e Etênhiritipá em 2006, quais foram de 166,5cm e 77,2kg para os homens e de 

155,1cm e 67,1kg para as mulheres. Ao analisarmos o indicador de IMC, calculado a 

partir destas medidas, os resultados deste estudo foram também semelhantes, 

apresentando médias de 27,8 Kg.m2 e 27,9 Kg.m2 para homens e mulheres, 

respectivamente (Welch et al., 2009). Nesse estudo, os autores fizeram uma análise 

diacrônica da situação nutricional dos Xavante e observaram um expressivo ganho de 

peso entre os indivíduos daquela comunidade desde a primeira investigação ocorrida na 

década de 1960 por Neel (1964) e Niswander et al. (1967).  

Esses autores realizaram inquéritos antropométricos entre os Xavante de São 

Domingos e Simões Lopes, e os resultados apresentam médias de peso de 67,2Kg e 

69,8Kg para homens e 54,0 e 57,9kg para mulheres, respectivamente. Os dados de 

estatura apresentam médias de 168,1cm e 170,2cm para homens e de 154,7 e 156,3cm 

para mulheres. 

É importante salientar que esta tendência de aumento das médias de peso entre 

indígenas Xavante também foi identificada ao comparar os resultados de estudos 

realizados em 1977 por (Flowers, 1983) e o estudo realizado na década de 90 por 

Gugelmin & Santos (2001). Nesta comparação os autores apresentam um aumento nos 

valores médios de peso de 4,4kg nos homens e 1,3kg nas mulheres. 

Além de médias elevadas de IMC, ao considerarmos os pontos de corte deste 

indicador, também encontramos uma alta prevalência de sobrepeso e obesidade, 
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apresentando valores da ordem de 43,0% e 20,9%, respectivamente. Isto demonstra que 

apenas cerca de 25% da população Xavante com idade maior ou igual a 15 anos 

residente naquela região apresenta resultados classificados dentro dos padrões de 

normalidade indicados pela OMS (WHO, 2013).  

No entanto, prevalências elevadas de sobrepeso e obesidade parecem fazer parte 

dos resultados de um grande número de estudos mais atuais realizados com populações 

indígenas brasileiras. Em grande parte destes estudos, estas prevalências ultrapassaram 

os 70%, como foi o caso dos estudos realizados com os indígenas Parkatêjê, que 

apresentaram prevalências de sobrepeso e obesidade de 23,7% e 50,0% (Capelli e 

Koifman, 2001) e 67.8% e 14.4% (Tavares et al., 2003), respectivamente. Na região 

amazônica, estudo conduzido por Lourenço e colaboradores (2008) também apresentou 

elevadas prevalências de sobrepeso e obesidade, respectivamente correspondentes a 

42,3% e 18,2%. Além destes, outros estudos foram conduzidos com populações 

indígenas especificas em regiões distintas e também encontraram altas prevalências de 

sobrepeso e obesidade (Cardoso, 2001; Gugelmin e Santos, 2001; Leite, 2007).  

A maioria destes estudos realizados com populações indígenas apresentam 

prevalências de sobrepeso e obesidade superiores às observadas para a população 

brasileira em geral. Segundo fontes do Ministério da Saúde, a prevalência da soma 

destas duas categorias corresponde a cerca de 51% (Datasus, 2014). 

Até pouco tempo atrás, os resultados de inquéritos epidemiológicos realizados 

com populações indígenas específicas eram a única fonte de informação acerca do perfil 

nutricional da população indígena brasileira, já que as investigações destes indicadores 

no âmbito nacional não incluíram a população indígena brasileira (IBGE, 1977; Inan, 

1990a; Ibge, 2010). Entretanto, no ano de 2009 foi realizado o primeiro inquérito 

nacional de saúde e nutrição dos povos indígenas, que disponibilizou informações sobre 

o perfil nutricional das mulheres indígenas no âmbito nacional (Coimbra Jr. et al., 

2013). Ao compararmos os resultados do presente estudo com as estimativas nacionais 

indígenas reportadas pelo Inquérito, podemos observar que as prevalências de sobrepeso 

e obesidade encontradas nas mulheres Xavante foram maiores que aquelas reportadas 

para mulheres indígenas brasileiras (30,3% e 15,8%, respectivamente), o mesmo sendo 

verificado na comparação com as prevalências reportadas para o conjunto das mulheres 

indígenas da região Centro Oeste (35,3% e 17,2%). As prevalências do estudo atual 

foram 46,6% e 20,6% na faixa etária de 15 a 49 anos (Coimbra Jr. et al., 2013). 
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Ao comparar os resultados do presente estudo com resultados de outros estudos 

realizados em comunidades indígenas Xavante algumas diferenças merecem destaque. 

Ao comparar as prevalências de sobrepeso (IMC > 25 Kg.m2&<30 Kg.m2) do presente 

estudo (Homens 38,6%; Mulheres: 47,8%) com os resultados encontrados no estudo dos 

Xavante de Pimentel Barbosa/Etênhiritipá (45,8% dos homens e 38,2% das mulheres) 

(Welch et al., 2009), observamos semelhança nas magnitudes dos indicadores para o 

homens, ao passo em que estes valores são mais elevados para as mulheres. Por outro 

lado, as prevalências de obesidade do presente estudo (homens:22,7% e 

mulheres:18,9%) foram superiores às verificadas no estudo citado acima, que 

apresentou prevalências de obesidade de 20,8% e 17,2%, para homens e mulheres, 

respectivamente. Quando comparado aos resultados de obesidade do estudo realizado 

com os Xavante de Sangradouro-Volta Grande e Pimentel Barbosa (24,6% dos homens 

e 41,3% das mulheres), ambas as prevalências foram inferiores (Gugelmin e Santos, 

2001). 

Além daquele realizado com os Xavante (Welch et al., 2009), outros estudos 

tiveram a oportunidade de investigar o perfil antropométrico da mesma população em 

momentos diferentes. Nestes, os resultados demonstraram a ocorrência de um processo 

de transição nutricional em curso e o associaram às mudanças socioeconômicas 

ocorridas com as populações indígenas brasileiras, monetarização da economia indígena 

e redução na frequência de atividades físicas (Gugelmin & Santos, 2001; Coimbra Jr et 

al.,2002; Sampei et al., 2007; Lourenço et al., 2008). 

Acerca dos Xavante, sabe-se que após o contato com as frentes demográficas, 

muitas mudanças nos hábitos diários começaram a ocorrer. Durante a realização dos 

estudos pioneiros com os Xavante, em 1962, Neel e Salzano (1964) identificaram 

comportamentos mais ativos dos Xavante durante a busca pelo alimento. Com o passar 

dos anos, os Xavante passaram a sofrer influência dos comportamentos observados em 

sociedades não indígenas, aumentando assim o processo de sedentarização, diminuindo 

a frequência de caça e aumentando a ingestão de alimentos industrializados (Coimbra 

Jr., 2002). 

As prevalências de obesidade classificadas a partir dos dois indicadores 

estudados (IMC e %GC) apresentaram concordância razoável para ambos os sexos, com 

valores de Kappa de 0,57 para homens e 0,63 para mulheres. No entanto, as 

prevalências de obesidade determinadas a partir de cada um deles foi diferente. Desta 

forma, as prevalências de obesidade na faixa etária de 20 a 49 anos foram superiores 



 60 

quando classificados pelo percentual de gordura corporal, com valores de 39,1% e 

28,4% para homens e mulheres, respectivamente. Podemos, desta forma, sugerir que ao 

utilizarmos o indicador de percentual de gordura corporal baseado no ponto de corte 

para obesidade oriundo do IMC para classificar os indivíduos segundo o estado 

nutricional, estaríamos classificando maior número de pessoas como obesas, do que 

quando avaliadas pelo IMC. Os resultados acerca deste indicador ainda são passíveis de 

grandes críticas, o que dificulta a sua utilização.  

Neste estudo utilizamos diferentes indicadores socioeconômicos, tais como bens 

de casa, escolaridade, renda e consumo alimentar domiciliar, possibilitando calcular as 

prevalências de sobrepeso e obesidade em cada uma das categorias. Ao analisar a 

distribuição das prevalências de sobrepeso e obesidade segundo indicador de consumo 

alimentar, observa-se as maiores prevalências sempre foram encontradas no nível médio 

de cada um destes. No entanto, ao analisarmos a segunda maior prevalência de 

sobrepeso em cada um destes, podemos perceber que para o Cultivo/criação e 

Coleta/caça, estas se encontram no nível baixo de ambas, ao passo em que as segundas 

maiores prevalências de obesidade são encontradas no nível alto destes indicadores. Os 

maiores valores encontrado no nível médio pode ser explicado por uma elevada 

homogeneidade da população em relação às características domiciliares de consumo 

alimentar.  

Em relação ao indicador socioeconômico bens de casa, as maiores prevalências 

de obesidade foram encontradas nos níveis médio e superior, para homens e mulheres, 

respectivamente. Este resultado guarda semelhança com os resultados encontrados para 

os Suruí, em que o nível socioeconômico mais elevado apresentou as maiores 

prevalências de obesidade (Lourenço et al., 2008) 

Quanto ao indicador de renda per capita, os resultados mais uma vez se 

comportaram de forma diferente para homens e mulheres, quando as prevalências de 

sobrepeso foram encontradas nas escalas inferior (60,4%) para as mulheres e superior 

(42,9%) para os homens. A maior prevalência de obesidade para os homens foi 

encontrada entre os indivíduos que residiam em domicílios com renda per capita entre 

R$55,00 e R$109,90, enquanto para as mulheres a maior prevalência de obesidade foi 

encontrada na escala superior de renda per capita. Apesar de não apresentarem um 

padrão de distribuição, as prevalências de sobrepeso e obesidade entre estes dois 

indicadores foi semelhante, principalmente para a obesidade.   
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Elevadas correlações foram verificadas entre as variáveis do estudo. Ao 

considerarmos as variáveis definidoras do acúmulo de gordura como variável 

independente entre os homens, as variáveis socioeconômicas de renda apresentaram 

significativa correlação com o IMC e %GC, o que nos informa sobre a tendência de 

elevação dos valores destas variáveis conforme se eleva a renda no domicílio do 

indivíduo. Por outro lado, observou-se uma significativa correlação com o indicador 

coleta/caça, ou seja, quanto menor for a frequência no consumo destes alimentos no 

domicílio, mais elevado será o IMC e o %GC. Esta informação sugere a hipótese de que 

os domicílios com baixo consumo de alimentos da coleta/caça devam utilizar outras 

fontes de alimento, inclusive por meio da compra fora da aldeia. No entanto, o que está 

mais evidente é influência do nível baixo de consumo destes alimentos nos valores de 

prevalência. A redução na busca por este tipo de alimento está associada a diminuição 

das atividades de caça, coleta e pesca, já relatadas em outros estudos e consideradas 

mudanças relacionadas ao aumento da obesidade nesta população. Essas atividades, 

antigamente realizadas mais frequentemente entre os Xavante, foram bastante reduzidas 

após o contato com as sociedades não indígenas. Esta redução das atividades físicas 

também foi acompanhada por uma maior dependência de produtos industrializados 

entre os Xavante (Coimbra Jr., 2002; Santos, 2013). Além da correlação com as mesmas 

variáveis observadas para o IMC, o percentual de gordura (%GC) masculino se 

correlacionou negativamente com a escolaridade, em ambos os sexos. Esta informação 

causa bastante estranheza, já que se espera que o indicador de escolaridade esteja 

associado positivamente a indicadores socioeconômicos e, consequentemente com 

indicadores de obesidade. No entanto, observa-se que indivíduos com maior renda, 

possuem baixa escolaridade, talvez pelo fato de os salários mais elevados entre os 

indígenas serem derivados da ocupação de cargos políticos de confiança, que não 

exigem nível de escolaridade. 

No sexo feminino o que nos chama a atenção foi a correlação positiva e 

estatisticamente significativa do IMC com a variável bens de casa. Desta forma, o IMC 

feminino se elevou conforme se elevava o nível socioeconômico, medido por meio 

desta variável. O percentual de gordura corporal também apresentou forte correlação 

com a idade, tanto para homens, quanto para mulheres (<0,001). Resultados 

semelhantes foram encontrados no estudo realizado com os Suruí, que demonstrou que 

entre os indígenas classificados no status socioeconômico superior apresentaram as 

maiores médias de IMC e %GC (Lourenço et al., 2008).  
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 Vale ressaltar que o indicador de bens de casa apresentou correlação positiva e 

estatisticamente significativa com todos os indicadores de consumo alimentar 

domiciliar, com exceção do coleta/caça, que apresentou correlação negativa, para ambos 

os sexos. Isso demonstra coerência entre os indicadores socioeconômicos utilizados no 

presente estudo, pois demonstra que indivíduos classificados com maior nível de bens 

de casa são também aqueles que utilizam com maior frequência alimentos comprados na 

cidade e cultivo/criação mas, por outro lado, estes indivíduos também são aqueles 

classificados no nível baixo de coleta/caça. 

  Outro importante resultado foi a distribuição dos casos de obesidade de acordo 

com as características do domicílio. Apesar os intervalos de confiança das razões de 

prevalência não apresentarem significância estatística, observa-se que os valores são 

mais elevados quando o domicilio possuía eletricidade, principalmente de forma 

contínua. A existência de eletricidade nas aldeias indígenas, pode ser um indicador de 

acessibilidade a um certo tipo de facilidade. Quando isso ocorre dentro dos domicílios 

indígenas, concede aos seus moradores a possibilidade de compra de eletrodomésticos, 

facilitando o uso de alimentos perecíveis, comprados fora da aldeia. Os resultados do 

estudo corroboram com esta informação, dado que a prevalência de obesidade foi 2,55 

vezes maior em indivíduos que possuem eletricidade contínua em seus domicílios, 

quando comparado a domicílios sem este serviço. Mesmo quando o fornecimento de 

energia não é contínuo, a prevalência de obesidade é superior nestes domicílios (1,52 

vezes).  

Ao compararmos as prevalências investigadas no presente estudo, entre as 

categorias das variáveis, destacamos as maiores prevalências de obesidade em 

indivíduos da faixa etária de 20 a 49 anos, que apresentou prevalência cerca de nove 

vezes mais elevada que a encontrada na população menor de 20 anos. 

 A obesidade mostrou-se significativamente associada de forma independente 

com a idade mais elevada, nível baixo de coleta/caça, níveis médio de cultivo/criação e 

algo de bens de casa. Isto demonstra que, entre os Xavante, a obesidade têm aumentado 

conforme se eleva a idade e o nível socioeconômicos. Em relação ao padrão de 

consumo no domicílio, indica que este agravo tem se apresentado de forma mais 

prevalente entre os indivíduos de domicílios onde se tem um baixo consumo de 

alimentos provenientes da coleta, caça e pesca e em domicílios com alta prevalência de 

alimentos cultivados ou criados. 
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Isto sugere que a obesidade tem sido mais frequente em domicílios que, por 

algum motivo, tenham diminuído a frequência de uso de alimentos coletados e/ou 

caçados, tais como animais de caça, peixe e tubérculos e, consequentemente passaram a 

consumir alimentos cultivados/criados. Fazem parte deste indicador os alimentos que 

foram introduzidos no regime alimentar Xavante após o contato com não indígenas, 

como o arroz (Coimbra Jr et al.,2002; Santos et al., 2013; Welch et al., 2013) Apesar de 

não podermos atribuir estas diferenças ao componente alimentar, sabemos que a maioria 

dos itens do indicador cultivo/criação são alimentos ricos em carboidrato e proteína, tais 

como arroz, milho, feijão, mandioca/farinha, batata doce, carne e ovos de galinha (ver 

anexo). 

Vale ressaltar que esta relação, quando avaliada para o desfecho sobrepeso 

apresenta padrões diferentes, talvez pela baixa sensibilidade do IMC para diagnóstico de 

sobrepeso, sendo este o desfecho mais prevalente na população estudada. Apesar disso, 

existe uma alta correlação entre eles. Outro ponto importante a ser levado em 

consideração é que, ao propor pontos de corte para o %GC a partir do IMC, estamos 

considerando as diferenças destes indicador em cada sexo, fato inexistente quando 

utilizamos somente o IMC, pois este possui os mesmos pontos de corte, independente 

de sexo.  

 Os resultados apresentados neste estudo demonstram prevalências de sobrepeso 

e obesidade superiores as já conhecidas para algumas comunidades indígenas, incluindo 

os próprios Xavante (Welch et al., 2009). A utilização de diferentes indicadores 

socioeconômicos para uma mesma população nos permitiu conhecer a distribuição 

destes entre os indivíduos, com abordagens distintas. Diferentes estudos com 

populações indígenas fizeram uso de indicadores socioeconômicos elaborados a partir 

de diferentes variáveis, sejam elas bens de casa, escolaridade e, até mesmo renda 

(Taveira & Pierin, 2007; Lourenço et al., 2008; Welch et al., 2009; Coimbra Jr. et al., 

2013). Na maioria deles, os indicadores utilizados foram eficazes na diferenciação do 

perfil nutricional entre indivíduos da mesma comunidade. No presente estudo, 

utilizamos variáveis que estimam diferenças socioeconômicas a partir de renda, bens de 

casa e consumo alimentar domiciliar, mas como qualquer indicador, possui limitações. 

Podemos elencar algumas delas no âmbito econômico ou social, por exemplo, a 

impossibilidade de coleta do valor da renda individual entre os Xavante dificulta a 

análise de forma mais robusta em relação a influência desta variável no surgimento da 

obesidade. Ademais, a escolaridade distingue melhor indivíduos com idades mais 
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jovens, pois os mais velhos não tiveram no passado, a mesma facilidade de acesso a 

alguns serviços que os mais jovens possuem hoje. 

 Apesar destes pontos, os indicadores utilizados foram úteis para compreender a 

relação entre as mudanças nos padrões de subsistência e a ocorrência de sobrepeso e 

obesidade, ainda que possam ser levantadas ressalvas. Portanto, podemos dizer que o 

perfil nutricional Xavante tem se modificado mais a cada dia, tendo como resultado 

aumento nas prevalências de obesidade. Com o passar dos anos a força deste processo 

de mudança é demonstrado de maneira diferente entre os indivíduos de sua comunidade, 

sofrendo grande influência das mudanças socioeconômicas vivenciadas por eles. Além 

disso, apesar de a população Xavante ter passado por um processo de crescimento 

demográfico durante as últimas décadas, e tendo uma população predominantemente 

jovem como resultado deste processo, altas prevalências de doenças e agravos não 

transmissíveis têm sido observado entre os seus indivíduos. O que é antagônico, tendo 

em vista que a idade está totalmente associada ao surgimento destes agravos. 
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CAPÍTULO 6 

______________________________________________________________________ 



 66 

RELAÇÃO DO IMC COM MEDIDAS DE COMPOSIÇÃO CORPORAL EM 

ADULTOS XAVÁNTE DO BRASIL CENTRAL, 2011 

 

 

6.1 Introdução 

 

 

 O índice de Massa Corporal (IMC) é considerado o indicador de presença de 

gordura corporal mais utilizado em todo o mundo, tanto para fins de pesquisa, quanto 

no atendimento a saúde das populações durante exames clínicos. Estudos realizados 

através do globo fazem uso deste indicador para classificar os indivíduos em relação ao 

seu perfil nutricional. Atualmente, observa-se o rápido aumento das prevalências de 

obesidade na maioria dos países industrializados, e sabe-se que este agravo está 

fortemente associado ao aumento do risco de morbimortalidade por doença 

cardiovascular (WHO, 1995; 2013). 

 A grande frequência na utilização destas técnicas de mensuração são justificadas 

por alguns motivos, dentre eles encontramos a facilidade e simplicidade em sua 

utilização e o baixo custo na coleta de dados. Além disso, a OMS considera este 

indicador o parâmetro universal para o diagnóstico de obesidade (WHO, 2013), sendo 

este utilizado em estudos epidemiológicos realizados no mundo inteiro (Albala et al., 

2002; Chan et al., 2007a; Azmi et al., 2009). 

No entanto, além do IMC, outros indicadores são utilizados em estudos 

epidemiológicos a fim de estimar as prevalências de sobrepeso e obesidade nas 

populações residentes de diversas partes do mundo tais como o percentual de gordura 

corporal, o perímetro da cintura, a razão cintura-quadril, entre outros (Chan et al., 

2007b; Rosas-Carrasco et al., 2012).   

Apesar de ser o indicador mais utilizado em estudos de obesidade em todo o 

mundo, o IMC tem sido alvo de críticas ao redor do mundo por não levar em 

consideração a distribuição de gordura corporal (Guagnano et al., 2007). Por isso, 

outros indicadores tem sido propostos para determinar a quantidade de gordura corporal 

existente no organismo, como é o caso da circunferência da cintura que, de acordo com 

revisão realizada, tem sido considerada um bom indicador antropométrico tanto para 

gordura corporal, quanto abdominal (Guagnano et al., 2005), além de ser indicada pela 

OMS como alternativa para o IMC (WHO, 2008). 

Recentemente, um novo indice foi proposto a fim de ser analisado como preditor 

de indices de mortalidade, o “A Body Shape Index” (ABSI). Este indicador é baseado no 
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perímetro da cintura, peso e altura, onde o elevado ABSI indica que o PC é maior do 

que esperado para uma dada altura e peso, e corresponde a uma maior concentração de 

gordura central. Além disso, tem por base de cálculo as variáveis de perimetro da 

cintura que é independente da estatura, peso e IMC, e indica o excesso de risco do PC 

elevado em uma forma conveniente, complementam o IMC e outros fatores de risco 

conhecidos (Krakauer & Krakauer, 2012). 

 Para a população indígena, a maioria dos estudos que abordam o sobrepeso e a 

obesidade como desfecho utilizaram a variável IMC para definição de casos em estudos 

de prevalência, tanto no Brasil como em outros países (Wang, Hoy e Mcdonald, 2000; 

Coimbra et al., 2001; Gugelmin e Santos, 2001; 2006; Brito-Zurita et al., 2007; 

Lourenço et al., 2008; Valery et al., 2009; Chateau-Degat et al., 2011). 

 Dentre estes estudos, alguns analisaram a relação do IMC com outros 

indicadores antropométricos (Capelli e Koifman, 2001; Gugelmin & Santos, 2001; Leite 

et al., 2006; Lourenço et al., 2008), procurando identificar o comportamento destes 

indicadores na população estudada. Entre os Xavante, consideramos importante 

investigar como outros indicadores de obesidade se comporta tendo em vista o seu porte 

físico. Por isso, tendo em vista a grande quantidade de críticas quanto ao uso deste 

indicador, este estudo foi proposto para que possamos analisar como os indicadores 

antropométricos estudados estão correlacionados com variáveis antropométricas nos 

Xavante do Mato Grosso, principalmente aquelas utilizadas como parâmetros para 

diagnostico de obesidade. 

 

 

6.2 Metodologia 

 

 Trata-se de um estudo seccional, realizado entre indígenas da etnia Xavante, no 

estado de Mato Grosso, em 2011. Durante o trabalho de campo, realizado entre os 

meses de junho e agosto de 2011, foram coletados dados antropométricos de todos os 

indivíduos com idade igual ou superior a 15 anos, de ambos os sexos, que residiam nas 

aldeias Xavante Pimentel Barbosa e Etênhiritipá, localizadas na Terra Indígena 

Pimentel Barbosa, no Leste do estado do Mato Grosso, entre 13º20’ de latitude Sul e 

51º40’ de longitude Oeste, aproximadamente. Estas duas aldeias estão localizadas numa 

área nas proximidades dos municípios de Canarana, Água Boa e Nova Xavantina. Esse 

estudo é parte de um inquérito mais amplo sobre as condições de saúde e nutrição 

realizado na população Xavante das Terras Indígenas Pimentel Barbosa e Wedezé. 
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O censo realizado no início da pesquisa apresentou uma população total de 308 

indivíduos com idade maior ou igual a 15 anos. Não participaram da pesquisa as 

mulheres grávidas (n=13). Eram elegíveis para o estudo 295 indivíduos. 

As medidas antropométricas coletadas foram o peso, estatura (EST), perímetro 

da cintura (PC), além das dobras cutâneas tricipital (DCT) e subescapular (DCS), sendo 

todas coletadas seguindo as técnicas recomendadas por (Lohman, Roche e Martorell, 

1988). Foi ainda estimado o percentual de gordura corporal, por meio do monitor de 

bioimpedância (Ver capítulo 4).  

A partir das variáveis antropométricas foram construídos dois indicadores de 

avaliação nutricional: o índice de massa corporal (IMC), calculado a partir da relação 

entre peso (Kg) e a estatura (m) elevada ao quadrado; e o “A body shape índex” (ABSI), 

medido a partir dos dados de IMC, PC e EST, por meio da seguinte fórmula 

(ABSI=PC/IMC2/3*EST1/2), proposto por (Krakauer e Krakauer, 2012). 

  A partir da coleta de dados, foi construído um banco de dados no programa 

Microsoft Excel 2013, no qual contaram todas as variáveis coletadas, incluindo 

identificação do indivíduo, aldeia, domicílio, sexo, entre outras. Após organização do 

banco e variáveis, partiu-se para o cálculo de variáveis e análises estatísticas no 

software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences - IBM SPSS Statistics for 

Windows, Version 20.0. Armonk, NY: IBM Corp), onde foram calculados os valores de 

média, desvio padrão de todas as variáveis antropométricas, bem como realizadas 

análises de correlação entre as variáveis contínuas. 

 

6.3 Resultados 

  

Foram analisados dados de 282 indivíduos dentre os 295 elegíveis (95,5%). 

Treze indivíduos (4,5%), sendo 6 homens, não foram investigados por estarem ausentes 

da aldeia por ocasião da coleta dos dados. A proporção de homens e mulheres 

analisados foi semelhante (51,2% de mulheres, p>0,05). Cerca de 55% dos indivíduos 

encontrava-se na faixa etária de 20-49 anos. Segundo os pontos de corte indicados pela 

OMS (WHO, 1995) para o diagnóstico de sobrepeso e obesidade a partir do IMC, 

45,7% e 20,9% foram assim classificados, respectivamente. A maior prevalência de 

sobrepeso foi encontrada entre as mulheres (50,7%), enquanto a maior prevalência de 

obesidade foi observada entre os homens (26,1%). Segundo a variável de perímetro da 
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cintura, 59,3% dos indivíduos de ambos os sexos apresentavam risco cardiovascular, 

sendo esta prevalência superior nas mulheres (77,5%). A mesma relação ocorreu para o 

indicador de ABSI, em que a maioria das mulheres apresentou valores acima da média 

na população (59,3%) (Tabela 14). 

A média de idade da população total foi de 32 anos (DP=17,7), sendo de 30,9 

anos (DP=14,8) para homens e 33,8 anos (DP=19,4) para mulheres, não havendo 

diferença significativa entre as médias. A Tabela 15 mostra as estatísticas descritivas da 

população estudada. Com exceção do IMC, DCT e DCS, as médias das variáveis 

antropométricas foram superiores entre os homens. A média do %GC foi maior entre as 

mulheres.  

Nota: 1. IMC: Índice de Massa Corporal; 2. ABSI: A body shape index 

 

 

No conjunto de variáveis representativas de medidas corporais, os valores 

médios femininos foram superiores quando comparados aos dos homens, com destaque 

para o PC, para os quais foram registrados 10% a mais (Tabela 15).  

 

 

Tabela 14: Análise descritiva da proporção dos indivíduos por aldeia, faixa etária e 

prevalências valores estudados anormais, segundo sexo. Mato Grosso, 2011. 
 

Masculino Feminino Total 

Aldeia n % n % n % 

Etênhiritipá 68 47,2 71 47,0 139 47,1 

Pimentel Barbosa 76 52,8 80 53,0 156 52,9 

Total 144 100,0 151 100,0 295 100,0 

Faixa Etária       

<20 anos 44 30,6 51 33,8 95 32,2 

20-49 anos 86 59,7 77 51,0 163 55,3 

50 e mais 14 9,7 23 15,2 37 12,5 

ABSI       

Abaixo da média 94 68,1 57 40,7 151 54,3 

Acima da média 44 31,9 83 59,3 127 45,7 

IMC       

Abaixo do peso - - 1 0,7 1 0,4 

Eutrófico 46 33,3 47 32,6 93 33,0 

Sobrepeso 56 40,6 73 50,7 129 45,7 

Obesidade 36 26,1 23 16,0 59 20,9 

Perímetro da Cintura       

Normal 86 59,7  34 22,5  120 40,7  

Acima do normal 58 40,3  117 77,5  175 59,3  
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Tabela 15: Estatísticas descritivas (média, desvio padrão) para idade, peso, estatura, Índice de Massa 

corporal, Bioimpedância para indígenas Xavante com idade maior ou igual a 15 anos, Brasil Central, 

2011. 

 
Sexo n Min-Max 1 quartil Mediana 3 quartil Média DP 

Idade 

Masculino 144 15-85 20 26 38 31 15 

Feminino 151 15-97 19 28 41 34 19 

Total 295 15-97 19 27 39 32 17 

Peso 

Masculino 144 50,7-99,3 68,00 75,25 83,00 75,45 10,32 

Feminino 151 42,1-96,3 57,40 62,90 69,80 63,85 10,20 

Total 295 42,1-99,3 61,30 68,80 77,30 69,51 11,77 

Estatura 

Masculino 144 151,4-182,5 162,80 166,40 170,00 166,26 5,19 

Feminino 151 143,5-164,3 151,60 154,20 156,65 154,24 4,01 

Total 295 143,5-182,5 154,00 159,15 166,30 160,13 7,59 

%GC 

Masculino 144 6,7-31,8 17,20 24,80 26,80 22,50 6,06 

Feminino 151 17,3-43,4 27,80 31,10 34,90 30,87 5,29 

Total 295 6,7-43,4 22,55 27,10 31,15 26,57 7,06 

IMC 

Masculino 144 19,41-34,89 24,51 26,97 30,22 27,29 3,53 

Feminino 151 18,29-39,81 24,14 26,64 29,04 26,84 3,79 

Total 295 18,30-39,80 24,39 26,68 29,75 27,06 3,67 

PC 

Masculino 144 0,719-1,135 0,82 0,90 ,98 0,90 0,10 

Feminino 151 0,719-1,16 0,84 0,88 ,94 0,89 0,08 

Total 295 0,719-1,16 0,83 0,89 ,97 0,90 0,09 

ABSI 

Masculino 144 0,065-0,088 0,0756 0,0773 0,0792 0,0776 0,0034 

Feminino 151 0,072-0,089 0,0773 0,0794 0,0811 0,0796 0,0034 

Total 295 0,065-0,089 0,0762 0,0782 0,0807 0,0786 0,0036 

DCT 

Masculino 144 4,66-19,666 7,00 8,67 11,67 9,48 3,31 

Feminino 151 7-29,333 12,33 14,67 18,33 15,50 4,38 

Total 295 4,66-29,33 8,33 12,17 15,67 12,51 4,91 

DCS 

Masculino 144 7,66-23,00 12,33 15,33 17,67 15,23 3,30 

Feminino 151 7-32 14,00 16,67 19,00 16,87 4,08 

Total 295 7-32 13,33 16,00 18,50 16,06 3,80 

 

 

 

A Figura 3 apresenta as frequências de sobrepeso e obesidade, segundo faixas 

etárias e sexo. As maiores prevalências de sobrepeso foram observadas em idades mais 

avançadas (50 anos e mais), sendo de 58,3% para homens e 57,1% para as mulheres. 
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Por outro lado, houve predomínio de casos de obesidade na faixa etária intermediária 

(20-49 anos), sendo de 39,8% para os homens e 22,7% para as mulheres. Para os mais 

jovens houve importantes diferenças nas frequências de casos de sobrepeso e obesidade 

de acordo com os sexos. Enquanto 27,9% dos homens menores de 20 anos estavam com 

algum grau de excesso de peso, entre as mulheres houve quase duas vezes mais 

registros para mesma faixa de idade (52,1%). Observa-se também um aumento nos 

valores de prevalência de sobrepeso conforme aumenta a idade, ao contrário da 

obesidade que apresenta as maiores prevalências na faixa etária intermediária. 

 

 

Figura 3: Distribuição relativa das categorias do Índice de Massa Corporal da 

população Xavante, segundo faixa etária e sexo. Aldeias Pimentel Barbosa e 

Etênhiritipá, Mato Grosso, 2011. 

 

 A Figura 4 apresenta a distribuição relativa das categorias de PC, segundo faixa 

etária e sexo, indicando a prevalência de indivíduos Xavante com PC classificado como 

risco cardiovascular (Homens ≥ 94; Mulheres ≥ 80). Destaca-se que as maiores 

prevalências de PC sugestivos de risco vascular foram encontradas em todas as faixas 

etárias femininas, variando de 56,9%, para as menores de 20 anos, a 93,5% para aquelas 

entre 20 e 49 anos. A prevalência de cinturas com perímetros indicativos de risco 
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vascular foi maior entre mulheres na faixa etária de 20-49 anos em relação aos homens 

da mesma faixa etária. 

 

 
Figura 4: Distribuição relativa das prevalências de obesidade a partir do perímetro da 

cintura na população Xavante, segundo faixa etária e sexo. Aldeias Pimentel Barbosa e 

Etênhiritipá, Mato Grosso, 2011. 

 

 

 A Figura 5 apresenta a distribuição relativa das prevalências de obesidade 

segundo o indicador de %GC, segundo faixa etária e sexo. Destaca-se que as maiores 

prevalências de obesidade segundo este indicador foram encontradas na faixa etária de 

20 a 49 anos, seguidas das encontradas na faixa etária de 50 anos e mais, para ambos os 

sexos. Os homens apresentaram maior prevalência em todas as faixas etárias, variando 

de 6,8% a 53,5%. 
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Figura 5: Distribuição relativa das prevalências de obesidade a partir do %GC na 

população Xavante, segundo faixa etária e sexo. Aldeias Pimentel Barbosa e 

Etênhiritipá, Mato Grosso, 2011. 

 

As correlações entre as variáveis antropométricas, IMC e ABSI para ambos os 

sexos são apresentadas na Tabela 20. Para o sexo masculino, com exceção da estatura, 

destacaram-se as associações estatisticamente significativas (p<0,01) entre as variáveis 

IMC, ABSI e PC e destas com todas as outras variáveis, quais sejam o peso, %GC, 

DCT, DCS. A estatura mostrou correlação significativa somente com a variável peso, 

mas podemos destacar que as correlações desta variável com a maior parte das variáveis 

foi negativa, excetuando-se apenas as variáveis estatura, PC e idade. 

Para o sexo feminino, com exceção da idade, o IMC mostrou-se significativa 

associado a todas as variáveis, destacando sua relação inversa com a variável ABSI. 

Inclusive, essa variável apresentou correlação negativa e estatisticamente significante 

com as variáveis IMC, peso, estatura, DCT e DCS e correlação positiva e também 

significante com a idade. Destaca-se a correlação positiva do PC com todas as variáveis 

estudadas (p<0,05). 
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Tabela 16: Correlações bivariadas entre variáveis antropométricas, IMC e ABSI para indígenas 

Xavante, Mato Grosso, 2011. 

 

IMC Peso Est PC ABSI %GC DCT DCS Idade 

IMC 
 

,890** -,110 ,901** ,226** ,777** ,686** ,794** ,313** 

Peso ,947** 
 

,352** ,869** ,198* ,738** ,586** ,693** ,296** 

Est ,178* ,480** 
 

,046 -,037 -,017 -,126 -,104 ,002 

PC ,899** ,866** ,174* 
 

,599** ,855** ,708** ,773** ,451** 

ABSI -,246** -,295** -,217* ,177* 
 

,508** ,385** ,322** ,647** 

%GC ,809** ,798** ,180 ,895** ,107 
 

,688** ,647** ,594** 

DCT ,792** ,759** ,129 ,677** -,261** ,636** 
 

,689** ,261** 

DCS ,787** ,754** ,139 ,699** -,212* ,612** ,686** 
 

,367** 

Idade -,035 -,102 -,117 ,283** ,504** ,546** ,079 -,083 
 

Nota: 1.%GC: Percentual de gordura corporal;2. IMC: Índice de Massa Corporal; 3.ABSI: A body shape índex; 

4.DCT: dobra cutânea triciptal; 5. DCS: dobra cutânea subescapular;6. Est: estatura 

 (*)p-valor <0,05; (**)p-valor <0,001 

Masculino            Feminino 

 

 Ao analisarmos a correlação das variáveis IMC, PC, ABSI e %GC somente para 

indivíduos com IMC acima de 25Kg.m2, i.e., com excesso de peso (sobrepeso + 

obesidade), pôde-se observar que a maior parte das variáveis apresentou correlações 

estatisticamente significativas. Para os homens, o IMC apresentou correlação acima de 

60% para todas as variáveis, exceto ABSI, estatura e idade. Por outro lado, a %GC e o 

PC apresentaram fortes e significativas correlações com todas as variáveis, exceto com 

a estatura (Tabela 17). 

Para as mulheres, os valores de correlação do IMC foram maiores que os 

observados nos homens, valendo o destaque para a correlação negativa desta variável 

com o ABSI (p<0,05). Por outro lado, esta variável apresentou correlação negativa e 

estatisticamente significativa com todas as variáveis, exceto PC e idade que foram 

positivas (Tabela 17). 

A análise de correspondência entre as variáveis que indicam obesidade é 

apresentada na tabela 18. Observa-se que o percentual de concordância entre as varáveis 

variou entre 37,7% a 84,7%. No entanto, ao avaliarmos o Kappa, podemos observar que 

os valores foram medianos, sendo que os maiores índices de concordância foram 

encontrados no sexo masculino e variaram de 0,504 a 0,663. As maiores concordâncias 

foram encontradas entre as variáveis IMC e PC para o sexo masculino, e IMC e %GC 

para o sexo feminino. 
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Tabela 17: Coeficiente de correlação de Pearson entre IMC, PC ABSI e %GC e variáveis 

antropométricas dos Xavante com sobrepeso1 segundo sexo. Aldeias Pimentel Barbosa e 

Ethenhitepa, Mato Grosso, 2011. 
Masculino IMC PC ABSI DCT DCS Peso Est %GC Idade 

IMC 1 0,793** 0,192 0,522** 0,609** 0,761** -0,171 0,659** 0,103 

(n) (92) (92) (92) (91) (91) (92) (92) (84) (92) 

PC 0,793** 1 0,714** 0,589** 0,559** 0,735** 0,058 0,830** 0,465** 

(n) (92) (92) (92) (91) (91) (92) (92) (84) (92) 

ABSI 0,192 0,714** 1 0,403** 0,298** 0,145 -0,042 0,638** 0,663** 

(n) (92) (92) (92) (91) (91) (92) (92) (84) (92) 

%GC 0,659** 0,830** 0,638** 0,626** 0,543** 0,618** 0,090 1 0,561** 

(n) (84) (84) (84) 83 83 (84) (84) (84) (84) 

Feminino 
         

IMC 1 0,854** -0,225* 0,700** 0,724** 0,911** 0,094 0,754** -0,044 

(n) (96) (95) (95) (95) (95) (96) (96) (80) (96) 

PC 0,854** 1 0,283** 0,511** 0,557** 0,789** 0,097 0,848** 0,281** 

(n) (95) (95) (95) (95) (95) (95) (95) (80) (95) 

ABSI -0,225* 0,283** 1 -0,330** -0,289** -0,320** -0,299** 0,156 0,584** 

(n) (95) (95) (95) (95) (95) (95) (95) (80) (95) 

%GC 0,754** 0,848** 0,158 0,492** 0,478** 0,731** 0,172 1 0,551** 

(n) (80) (80) (80) (80) (80) (80) (80) (80) (80) 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

1. IMC>25 Kg.m2 

 

 
Tabela 18: Concordância entre variáveis utilizadas para diagnostico de obesidade, Xavante, 

Mato Grosso, 2011. 

 Masculino Feminino 

Medidas de obesidade % Corr. KAPPA p-valor % Corr. KAPPA p-valor 

IMC kg/m2 e PC (cm) 81,9% 0,600 0,000 37,7% 0,099 0,005 

IMC kg/m2 e %GC 78,4% 0,504 0,000 84,7% 0,521 0,000 

%GC e PC (cm) 84,1% 0,663 0,000 46,3% 0,167 0,000 

Nota: IMC: Índice de Massa Corporal; PC: Perímetro da cintura categorizado; %GC: Percentual de gordura corporal. 
 

6.4 Discussão 

 

 A obesidade é definida como excesso de peso sob forma de gordura. Quando essa 

gordura está acumulada, notam-se importantes deficiências no estado de saúde. Atualmente, 

podemos dizer que a obesidade se tornou comum em diversas partes do mundo, e os níveis 

desta doença vem aumentando a cada dia, em especial nos países desenvolvidos (WHO, 

2013). No entanto, os parâmetros utilizados para a definição dos pontos de corte desse 
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agravo são constantemente criticados e questionados, enquanto outros indicadores são 

propostos para se avaliar a obesidade em populações. 

 Neste trabalho buscamos analisar como se comportam alguns destes indicadores, 

calculados a partir de dados da população indígena Xavante das aldeias de Pimentel 

Barbosa e Etênhiritipá com idade maior ou igual a 15 anos. 

 As médias de peso encontradas neste estudo superam as médias encontradas para a 

mesma população em 2006 em todas as faixas etárias existentes em ambos os estudos 

(Welch et al., 2009). A maior parte dos indivíduos participantes deste trabalho 

encontravam-se na faixa etária de 20 a 49 anos, ou seja, uma população predominantemente 

jovem. Apesar disso, a maior parte da população foi classificada na categoria de sobrepeso 

para o IMC. O mesmo acontece para o indicador de perímetro da cintura elevado, quando a 

maior parte da população apresentou esta alteração.  

 Por falta de consenso sobre os pontos de corte do percentual de gordura (%GC), 

seguimos o que foi proposto por (Gallagher et al., 2000) para determinar o ponto de corte 

deste indicador baseado no ponto de corte do IMC. Ou seja, após o cálculo de uma 

regressão linear simples, cuja variável resposta foi o %GC, identificamos o modelo de 

regressão necessário para predizer o ponto de corte desta variável e, assim, classificarmos 

os indivíduos de acordo com o seu estado nutricional. A utilização deste método tem como 

ponto positivo a análise segundo sexo. Desta forma, considera-se como se comporta o IMC 

entre os estratos desta variável para a determinação do ponto de corte do %GC. 

 A partir de então, passamos a ter três indicadores de obesidade, com os seus devidos 

pontos de corte determinados. Controlando pela idade, as prevalências de obesidade foram 

calculadas tomando como base cada um destes indicadores de estado nutricional.  Se 

fossemos considerar um destes indicadores para classificar os Xavante acerca do seu perfil 

nutricional, teríamos uma grande diferença entre as prevalências de obesidade, variando de 

16,0% a 77,5% de acordo com o IMC e PC para as mulheres e de 26,1% a 40,3% fora dos 

padrões de normalidade, respectivamente. Se considerarmos somente a faixa etária 

intermediária, sendo esta a mais prevalente entre as existentes, as prevalências variaram 

ainda mais, alcançando valores de obesidade da ordem de 93,5% para as mulheres e de 

54,7% para os homens.  

 Ao utilizarmos os pontos de corte do IMC, as prevalências apresentadas de 

sobrepeso alcançaram valores de cerca de 40% para os homens, quase o dobro dos valores 

encontrados nas mulheres. Além do mais, todas as prevalências de sobrepeso foram 

superiores as de obesidade, o que não aconteceu para os indivíduos classificados pelo PC.  

A partir deste indicador podemos perceber que a maior parte das mulheres foram 
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classificadas com obesidade, principalmente na faixa etária de 50 anos e mais, ao contrário 

dos homens em que nenhuma categoria apresentou prevalências de obesidade maiores que 

as de peso adequado. Observamos que, de acordo com as variáveis estudadas, as 

prevalências de obesidade podem variar grandemente. Neste caso, significa dizer que 

grande proporção de mulheres com PC elevado não foram classificadas como obesas 

quando avaliadas a partir do IMC, apesar de terem apresentado alta correlação em ambos os 

sexos. 

Umas forma de avaliar se o IMC é um indicador confiável para a análise de 

perfil nutricional é saber se a variável apresenta alta correlação com o peso e baixa 

correlação com a estatura. Entretanto, para alguns autores isto não seria suficiente. Para 

estes autores, é importante que o IMC se correlacione com outras medidas corporais, 

tais como as dobras cutâneas tricipital e subescapular, o perímetro da cintura e o 

percentual de gordura corporal. Para estes autores, o IMC não é adequado para prever 

resultados acerca da saúde a nível individual, sem levar em conta outros parâmetros 

(Strohle & Worm, 2014). 

 O presente estudo, realizado com os Xavante, apresenta elevadas correlações 

entre as variáveis antropométricas e índices, tais como IMC, %GC e ABSI. Os achados 

para o sexo masculino, indicaram uma alta e significativa correlação do IMC com todas 

as variáveis estudadas, que são o peso, PC, ABSI, %GC, DCT, DCS e idade, exceto a 

estatura. O mesmo ocorreu no sexo feminino, entretanto o ABSI apresentou um 

coeficiente negativo ao correlacionar-se com o IMC. As outras variáveis utilizadas para 

diagnostico de obesidade (%GC e PC) também apresentaram correlações elevadas com 

os valores estudados. Quando analisamos estas correlações somente para indivíduos 

classificados com excesso de peso (IMC>25), as forças de correlação foram ainda 

maiores.  

O fato destes valores se correlacionarem aumenta a força de utilização destes 

indicadores. No entanto, mesmo que estes indicadores apresentem altas correlações com 

variáveis antropométricas, algumas dificuldades quanto a determinação dos pontos de 

corte ainda persistem. Além do mais, estudos demostram que a força de associação 

entre variáveis antropométricas variam de acordo com etnia e técnica utilizada 

(Deurenberg et al., 1998; Lee et al., 2008). Talvez a definição de novos pontos de corte 

para obesidade de acordo com grupos étnicos seja o próximo passo para os estudos de 

obesidade, assim como apontado por Yusuf et al. (2005). 
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 As concordâncias moderadas, principalmente no sexo masculino, demonstram 

cada um destes indicadores pode estar respondendo por informações diferentes 

relacionadas a gordura corporal. Desta forma o IMC informaria um índice de 

adiposidade geral, enquanto o PC responde pela obesidade central e o %GC pela 

quantidade de gordura corporal, semelhante aos resultados encontrados para os Inuit 

(Chateau-Degat et al., 2011). 

 No presente estudo, independente do indicador de obesidade utilizado, altas 

prevalências de obesidade foram observadas para os indígenas Xavante de Pimentel 

Barbosa e Etênhiritipá. No entanto, para cada um dos métodos de avaliação de 

obesidade, as prevalências se distribuíram de modo diferente na população. Aliado a 

alta correlação entre as variáveis antropométricas, esta informação condiz com a teoria 

apresentada para os Inuit, de que cada método avaliativo respondeu por parte da gordura 

corporal daquela população. Independente disso, os métodos utilizados entre os Xavante 

apresentaram Kappa significativo e concordância moderada, o que demonstra que 

seriam capazes de estimar as prevalências de obesidade de forma semelhante, caso a 

coleta de um deles não fosse possível. As altas prevalências de sobrepeso e obesidade 

observadas nestes estudo, nos fazem refletir sobre alguns pontos, conforme apontados 

no estudo de (Gugelmin e Santos, 2006). Os autores questionam as altas prevalências de 

excesso de peso, associando isso aos pontos de corte do IMC utilizados nestes estudos. 

Seriam estes ideais para inquéritos com populações indígenas ou a grande prevalência 

se justifica por um intenso processo de transição nutricional que estas populações têm 

vivenciado? 

 Não é possível descartar nenhuma das duas hipóteses, haja vista o aumento de 

sobrepeso e obesidade em aldeias indígenas identificados por estudos conduzidos em 

momentos diferentes no tempo (Lourenço et al., 2008; Welch et al., 2009) e os 

resultados de estudos que comprovam a influência de aspectos étnicos nos valores das 

medidas antropométricas (Yusuf et al., 2005). Além do mais, independente do indicador 

utilizado para os Xavante, as prevalências de obesidade foram elevadas. Sendo assim, 

os resultados deste estudo corroboram com a afirmativa da necessidade de uso de mais 

de um indicador de obesidade no mesmo estudo, a fim de aumentar o grau de 

sensibilidade do diagnóstico de obesidade (Guagnano et al., 2005). 

 Portanto, enquanto não se realizam estudos que comprovem e determinem 

pontos de corte diferenciados para populações indígenas, tal como sugerido por (Yusuf 

et al., 2005), e qual o melhor indicador para ser utilizado em estudos sobre perfil 
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nutricional e obesidade, é razoável que se incentive o uso dos três indicadores aqui 

abordados ou, pelo menos a associação entre um deles com outras medidas corporais, 

dada a sua forte correlação. Isso irá subsidiar melhor os resultados encontrados no 

estudo.  
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CAPÍTULO 7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

______________________________________________________________________ 
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 Os adultos Xavante de algumas comunidades já tiveram a oportunidade de 

participar de estudos epidemiológicos em momentos diferentes no tempo. Além disso, 

diversos temas fizeram parte do conjunto de estudos realizados (Neel et al., 1964; 

Coimbra et al., 2001; Gugelmin e Santos, 2001; 2006; Leite, et al., 2006; Welch et al., 

2009; Welch et al., 2013). No entanto, pela primeira propõe-se investigar as TI Pimentel 

Barbosa e Wedezé em sua quase totalidade. 

 Os resultados aqui apresentados demonstram que o obesidade é um problema de 

saúde pública para toda a população estudada, que representa cerca de 10% de toda a 

população Xavante do Brasil Central (Welch et al., 2013). Sabendo que a obesidade é 

um fator de risco importante para diversas doenças, tais como diabetes, hipertensão, que 

por sua vez estão associadas a altas taxas de mortalidade na população em geral (WHO, 

2013), é muito importante estarmos atentos a este processo de crescimento deste agravo 

entre os indivíduos desta comunidade indígena. 

 Resultados de outros estudos já demonstram o surgimento destes agravos em 

populações indígenas brasileiras, inclusive os Xavante (Carneiro & Jardim, 1993; 

Coimbra Jr et al.,2002; Santos et al., 2013; Dal Fabbro et al., 2014). A grande 

quantidade de informação disponível sobre os Xavante do Brasil Central é fruto de um 

longo período de estudos realizados em comunidades específicas, mas que em conjunto, 

ajudam a descrever o perfil de saúde e doença daquela população de forma razoável. No 

tocante aos aspectos nutricionais da população Xavante, observa-se que estão 

vivenciando um processo de transição nutricional intenso, observado principalmente 

nos últimos 50 anos (Coimbra Jr. et al.,2002; Santos et al., 2013). Grande parte deste 

processo de transição nutricional, que resulta em altas prevalências de obesidade, está 

associado ao processo de diferenciação socioeconômica pelo qual estas comunidades 

estão passando (Welch et al., 2009; Oliveira, 2011). 

 No presente estudo, verificamos que a população Xavante das TI de Pimentel 

Barbosa e Wedezé estão experimentando as consequências deste processo de transição. 

Os resultados sinalizam que a diferenciação socioeconômica estimada entre os 

indivíduos daquela comunidade está fortemente relacionada as altas prevalências de 

sobrepeso e obesidade aqui observadas. Para tanto é necessário propor indicadores 

socioeconômicos que sejam mais sensíveis a intenção de classificar os indígenas em 

diferentes categorias, já que indicadores socioeconômicos comumente utilizados 

geralmente não se encaixam a realidade das comunidades indígenas em geral. O que se 
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pode notar, é que existe uma grande homogeneidade nas habitações indígenas, bem 

como nível de escolaridade e renda, o que dificultaria distingui-los entre si. 

 As altas prevalências de obesidade aqui apresentadas estão associadas a 

mudanças de categorias dos indicadores socioeconômicos utilizados, principalmente o 

indicador bens de casa e indicadores de consumo alimentar domiciliar. Desta forma, 

sugere-se que o contato com as populações não indígenas influenciou de formas 

diferentes os indivíduos Xavante. Dentre os muitos desfechos resultados desta 

diferenciação dentro da comunidade destacamos neste estudo, a obesidade. 

É importante salientar que os nossos achados não podem ser extrapolados aos 

adultos Xavante, tampouco a população indígena brasileira. Os resultados ora 

apresentados representam a descrição do perfil de saúde e nutrição dos adultos Xavante 

das TI Pimentel Barbosa e Wedezé. 

Outra pergunta investigada no presente estudo refere-se ao uso das variáveis 

IMC, %GC e PC no processo de diagnóstico de obesidade. Apesar do IMC ser o 

indicador mais utilizado, muitas críticas são apresentadas quanto ao seu uso. Contudo, 

para melhorar esta informação, orienta-se a utilização de outras medidas 

antropométricas que diagnosticam a obesidade (Strohle e Worm, 2014). Os nosso 

resultados demonstraram que existe uma alta correlação entre as variáveis 

antropométricas e os indicadores de obesidade estudados, apesar de baixa concordância 

entre as classificações de obesidade estimadas para o sexo feminino. Deste modo, em 

avaliações nutricionais realizadas com indígenas Xavante aqui estudados, é possível 

sugerir o uso de mais de um indicador de obesidade, para além do IMC, fortalecendo 

assim os resultados apresentados. 

 Os resultados aqui apresentados poderão servir como subsídio para a realização 

de estudos futuros no âmbito das doenças crônicas não transmissíveis, além de 

contribuir para as ações de saúde prestadas pelos profissionais atuantes nos serviços 

locais de saúde. Apesar do ganhos observados no Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional (SISVAN) voltados para os povos indígenas, muitos esforços ainda são 

necessários para melhorar a atenção prestada a esta população, principalmente no 

tocante ao princípio de equidade do Sistema Único de Saúde (SUS). Diversas atividades 

que são de responsabilidade deste sistema poderiam interferir de maneira positiva nos 

resultados aqui apresentados. Um exemplo seria a vigilância alimentar e nutricional que 

tem como objetivo valorizar a avaliação do estado nutricional, sendo esta uma atitude 

essencial ao aperfeiçoamento da assistência e da promoção à saúde das populações.  
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 Os resultados do estudo devem servir de alerta as entidades responsáveis por 

este processo. Além disso, o conhecimento acerta do diferenciado padrão de sobrepeso e 

obesidade entre os diferentes estratos aqui avaliados, justificarão a realização de 

intervenções voltadas a grupos específicos da população. Por fim, é necessário estar 

atento ao aumento das prevalências de obesidade em populações tão vulneráveis, pois 

como dito anteriormente, este agravo está intimamente associado a outras doenças 

crônicas não transmissíveis. Salienta-se, desta forma, a importância da realização de 

outros estudos que tenham este enfoque, objetivando identificar outros fatores 

associados ao surgimento das DANT, a fim de planejar e executar intervenções mais 

eficazes, direcionadas a estes fatores, sempre respeitando as diferenças culturais e 

sociais. 
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ANEXOS 

______________________________________________________________________ 

 



 

INQUÉRITO XAVANTE DOMICÍLIO JULHO-AGOSTO/2011 
 

 

Aldeia: (____)________________   No do domicílio: ______    Chefe do domicílio:  ___________________ 
 

Tentativas de entrevistar o domicílio:  ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

Existem pendências nos cadernos individuais:  (   ) não   (   ) sim: ____________________________ 
 

Data: ____/____/2011 Pesquisador: ________  Tradutor:  __________________________________ 
 

1. Desfecho da participação do domicílio: (   ) 0- participou    (   ) 1-  ausência    (   ) 2- recusa    (   ) 9- IGN 

2. Onde você obtém predominantemente a água utilizada para beber? 
(   ) 0- torneira de uso coletivo     (   ) 1- torneira de uso do domicílio     (   ) 2- rio 

(   ) 3- Outro: ____________________________________________     (   ) 9- IGN 

3. Este domicílio tem iluminação elétrica? 
(   ) 0- não     (   ) 1- sim, contínua     (   ) 1- sim, descontínua     (   ) 9- IGN 

4. No último ano, os membros da sua casa plantaram sua própria roça? 
(   ) 0- não     (   ) 1- sim     (   ) 9- IGN 

5. Os membros de sua casa preparam comida/cozinham junto com os membros de alguma outra casa? 
(   ) 0- não     (   ) 1- sim     (   ) 9- IGN 

5.1. SE SIM, com qual casa?  No: ______  Chefe:________________________________________ 

6. Para cada item de cultivo ou criação, indique com qual freqüência os membros de sua casa costumam 
comê-lo ao longo do ano: 

 
1- 

nunca ou 
raramente 

2- 
só às vezes 
ou só em 

uma época 

3- 
freqüente-
mente ou 
todo dia 

9- 
IGN 

6.1. Arroz da roça (asaro) (    ) (    ) (    ) (    ) 

6.2. Milho Xavante (nozö) (    ) (    ) (    ) (    ) 

6.3. Milho warazú (wa´ru) (    ) (    ) (    ) (    ) 

6.4. Abóbora (uzöne) (    ) (    ) (    ) (    ) 

6.5. Feijão Xavante (a´uwe uhi) (    ) (    ) (    ) (    ) 

6.6. Feijão warazú (warazú nhip uhi) (    ) (    ) (    ) (    ) 

6.7. Mandioca/farinha (upa/upazú) (    ) (    ) (    ) (    ) 

6.8. Batata doce (batata warazú) (    ) (    ) (    ) (    ) 

6.9. Raízes e tubérculos cultivados (mö´õni, etc.) (    ) (    ) (    ) (    ) 

6.10. Melancia (umrezeire) (    ) (    ) (    ) (    ) 

6.11. Cana (buze) (    ) (    ) (    ) (    ) 

6.12. Banana (pa´o) (    ) (    ) (    ) (    ) 

6.13. Mamão (momo) (    ) (    ) (    ) (    ) 

6.14. Frango de criação (si´a) (    ) (    ) (    ) (    ) 

6.15. Ovos de galinha de criação (si’a’re) (    ) (    ) (    ) (    ) 

6.16. Carne de boi de criação (postenha) (    ) (    ) (    ) (    ) 

6.17. Outro: ____________________________ (    ) (    ) (    ) (    ) 

6.18. Outro: ____________________________ (    ) (    ) (    ) (    ) 
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7. Para cada alimento do mato ou rio, indique com qual freqüência os membros de sua casa costumam 
comê-lo ao longo do ano: 

 
1- 

nunca ou 
raramente 

2- 
só às vezes 
ou só em 

uma época 

3- 
freqüente-
mente ou 
todo dia 

9- 
IGN 

7.1. Frutas do mato (rom´rã) (    ) (    ) (    ) (    ) 

7.2. Raízes/tubérculos (mo´õni, buruwö, etc.) (    ) (    ) (    ) (    ) 

7.3. Palmitos (sé, nõrõ, etc.) (    ) (    ) (    ) (    ) 

7.4. Mel (ropῖ, zö´mhu, etc.) (    ) (    ) (    ) (    ) 

7.5. Peixe (tebe) (    ) (    ) (    ) (    ) 

7.6. Carne de tartaruga (u´rãihöpó), tracajá 
(u´rãihöpó) ou jabuti (u´ã) 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

7.7. Ovos de tartaruga (u´rãihöpó) ou tracajá 
(u´rãihöpó) 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

7.8. Aves silvestres (si) (    ) (    ) (    ) (    ) 

7.9. Caça pequena (abazé zapore) (    ) (    ) (    ) (    ) 

7.10. Caça de grande porte (abazé uptabi) (    ) (    ) (    ) (    ) 

7.11. Formigas (rã´ti´tó ou rãti´uzé) (    ) (    ) (    ) (    ) 

7.12. Outro: ____________________________ (    ) (    ) (    ) (    ) 

7.13. Outro: ____________________________ (    ) (    ) (    ) (    ) 

8. Para cada alimento da cidade, indique com qual freqüência os membros de sua casa costumam comê-
lo/bebê-lo ao longo do ano: 

 
1- 

nunca ou 
raramente 

2- 
só às vezes 
ou só em 

uma época 

3- 
freqüente-
mente ou 
todo dia 

9- 
IGN 

8.1. Arroz comprado (asaro) (    ) (    ) (    ) (    ) 

8.2. Feijão comprado (uhi) (    ) (    ) (    ) (    ) 

8.3. Frango congelado (si´a) (    ) (    ) (    ) (    ) 

8.4. Ovos de frango comprados (si’a’re) (    ) (    ) (    ) (    ) 

8.5. Carne de boi (postenha) ou lingüiça (    ) (    ) (    ) (    ) 

8.6. Peixe congelado (tebe) (    ) (    ) (    ) (    ) 

8.7. Café (wedepró) (    ) (    ) (    ) (    ) 

8.8. Açúcar (robzé) (    ) (    ) (    ) (    ) 

8.9. Sal (dasawarizizé) ou Arisco (    ) (    ) (    ) (    ) 

8.10. Óleo de cozinha (    ) (    ) (    ) (    ) 

8.11. Extrato de tomate (    ) (    ) (    ) (    ) 

8.12. Cebola ou alho (    ) (    ) (    ) (    ) 

8.13. Macarrão (    ) (    ) (    ) (    ) 

8.14  Trigo ou pão (    ) (    ) (    ) (    ) 

8.15  Bolachas, biscoitos ou salgadinhos (    ) (    ) (    ) (    ) 

8.16. Refrigerante ou suco em pó (    ) (    ) (    ) (    ) 

8.17. Balinhas ou bombons (    ) (    ) (    ) (    ) 

8.18. Outro: ____________________________ (    ) (    ) (    ) (    ) 

8.19. Outro: ____________________________ (    ) (    ) (    ) (    ) 



 

INQUÉRITO XAVANTE DOMICÍLIO JULHO-AGOSTO/2011 
 

9. Para cada item, indique a quantidade que os membros da sua casa possuem (0- nenhum; 99- IGN): 
 

Item Quantidade Item Quantidade 

9.1. Televisão (             ) 9.14. Espingarda (             ) 

9.2. DVD (             ) 9.15. Revólver (             ) 

9.3. Antena parabólica (             ) 9.16. Rede de pesca (             ) 

9.4. Fogão a gás (             ) 9.17. Moto (             ) 

9.5. Máquina de costura (             ) 9.18. Automóvel (             ) 

9.6. Gravador de fita (pequeno) (             ) 9.19. Bicicleta (             ) 

9.7. Som portátil (             ) 9.20. Motor/gerador (             ) 

9.8. MP3/MP4/etc. (             ) 9.21. Caixa de som (             ) 

9.9. Telefone celular (             ) 9.22. Geladeira ou freezer (             ) 

9.10. Câmera de rolo de filme (             ) 9.23. Outro: ___________________ (             ) 

9.11. Câmera digital (             ) 9.24. Outro: ___________________ (             ) 

9.12. Câmera de vídeo (             ) 9.25. Outro:  __________________ (             ) 

9.13. Computador ou notebook (             ) 9.26. Outro:  __________________ (             ) 

10. Atualmente, a renda da sua casa é composta por (incluir salários, aposentadorias, pensões, bolsas 
família, auxílios, freelance, etc.): 

 Id. Nome Empregador/programa Cargo (SE APLICAR) Renda mensal 

10.1.      R$ 

10.2.      R$ 

10.3.      R$ 

10.4.      R$ 

10.5.      R$ 

10.6.      R$ 

10.7.      R$ 

11. Observações:  ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



 

INQUÉRITO XAVANTE HOMEM ≥ 15 ANOS JULHO-AGOSTO/2011 
 

 

Aldeia: (____)________________   No do domicílio: ______    Chefe do domicílio:  ___________________ 
 

Id: ______     Nome:  __________________________________     DN: ____/____/_______      Idade: ____ 
 

Tentativas de entrevistar o homem:  ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

Existem pendências neste caderno:  (   ) não   (   ) sim: _____________________________________ 
 

Data: ____/____/2011 Pesquisador: ________  Tradutor:  __________________________________  
 

1. Desfecho da participação da mulher: (   ) 0- participou (   ) 1- participou parcialmente/deficiente 
  (   ) 2-  ausência (   ) 3- recusa    (   ) 4- não participou/deficiente (   ) 9- IGN 

2. Peso: ___ ___ ___ , ___ ___ 4. Bioimpedância (normal): ___ ___ , ___ 

3. Estatura: ___ ___ ___ , ___ 5. Bioimpedância (atleta): ___ ___ , ___ 

6. Pressão arterial: 6.1. PAS1: ________        6.3. PAS2: ________        6.5. PAS3: ________ 

   6.2. PAD1: ________        6.4. PAD2: ________        6.6. PAD3: ________ 

7. Glicose: ___ ___ ___ 8. Hemoglobina: ___ ___ , ___ 

9. Você já freqüentou escola ou faculdade? 
(   ) 0- não     (   ) 1- sim     (   ) 9- IGN 

9.1. SE SIM, qual foi o nível mais elevado que você freqüentou ou freqüenta atualmente? 
(   ) 0- ensino fundamental ou primeiro grau 

9.1.1.  SE SIM, freqüentou até qual série? 

 (   ) 1- primeira (   ) 2- segunda (   ) 3- terceira (   ) 4- quarta (   ) 5- quinta 

(   ) 6- sexta (   ) 7- sétima (   ) 8- oitava (   ) 9- IGN 

(   ) 1- ensino médio ou segundo grau 

9.1.2. SE SIM, freqüentou até qual série? 

(   ) 1- primeira     (   ) 2- segunda     (   ) 3- terceira     (   ) 9- IGN 

(   ) 2- Projeto Haiyô 

9.1.3. SE SIM, freqüentou até qual ano? 

(   ) 1- primeiro  (   ) 2- segundo  (   ) 3- terceiro  (   ) 4- quarto  (   ) 5- quinto  (   ) 9- IGN 

(   ) 3- ensino superior ou faculdade 

(   ) 4- outro:  _______________________________________ 

(   ) 9- IGN 

10. De forma geral, como está sua saúde? 
(   ) 0- boa     (   ) 1- regular     (   ) 2- ruim     (   ) 9- IGN 

11. De forma geral, como está a saúde de sua boca? 
(   ) 0- boa     (   ) 1- regular     (   ) 2- ruim     (   ) 9- IGN 

12. Você sente dor de dente atualmente? 
(   ) 0- não     (   ) 1- sim     (   ) 9- IGN 

13. Você sofre dificuldade para mastigar comida por causa de dor de dente ou cárie? 
(   ) 0- não     (   ) 1- sim     (   ) 9- IGN 



 

INQUÉRITO XAVANTE HOMEM ≥ 15 ANOS JULHO-AGOSTO/2011 
 

14. Você sofre dificuldade para falar por causa de dor de dente ou cárie? 
(   ) 0- não     (   ) 1- sim     (   ) 9- IGN 

15. Você já teve dor de dente que impediu alguma atividade cotidiana (p/ex. dormir, caçar, pescar, trabalhar 
na roça ou na casa, etc.)? 
(   ) 0- não     (   ) 1- sim     (   ) 9- IGN 

16. Você costuma limpar os dentes? 
(   ) 0- não     (   ) 1- sim     (   ) 9- IGN 

16.1. SE SIM, com qual freqüência? 
(   ) 0- às vezes, quando lembro (   ) 1- uma vez ao dia 

(   ) 2- duas a três vezes ao dia (   ) 9- IGN 

16.2. SE SIM, o que você costuma fazer/usar? 
(   ) 0- pasta de dente e escova (   ) 1- bochechar com água 

(   ) 2- outro:  _________________________ (   ) 9- IGN 

16.2.1. SE USA PASTA DE DENTE E ESCOVA, como você os obtem? 
(   ) 0- do DSEI/Pólo-base (   ) 1- eu mesmo compro 

(   ) 2- outro:  _________________________ (   ) 9- IGN 

17. Você já foi atendido pelo dentista alguma vez? 
(   ) 0- não     (   ) 1- sim     (   ) 9- IGN 

17.1. SE SIM, quando foi a última vez? 
(   ) 0- no último ano     (   ) 1- há mais de um ano     (   ) 9- IGN 

17.2. SE SIM, onde ocorreu o atendimento? 
(   ) 0- na aldeia (   ) 1- na cidade , através do DSEI/ Pólo-base 

(   ) 2- na cidade, consulta particular (   ) 9- IGN 

17.3. SE SIM, nesse último atendimento o dentista explicou sobre como cuidar de seus dentes (por 
exemplo, técnica de escovação, uso de fio dental, etc.)? 
(   ) 0- não     (   ) 1- sim     (   ) 9- IGN 

17.4. SE SIM, nesse último atendimento foi feita extração de dente, obturação ou outro tipo de 
tratamento? SELECIONE TODOS QUE SE APLICAM 
(   ) 0- exame clínico (   ) 1- extração (   ) 2- obturação 

(   ) 3- outro: ____________________________________ (   ) 9- IGN 

17.3. SE SIM, o que você achou do tratamento dado pelo dentista nesse último atendimento? 
(   ) 0- bom     (   ) 1- regular     (   ) 2- ruim     (   ) 9- IGN 

18. Nos últimos seis meses, precisou buscar serviço de saúde (que não tinha sido o dentista)? 
(   ) 0- sim, e foi atendido     (   ) 1- sim, mas não foi atendido     (   ) 1- não     (   ) 9- IGN 

18.1. SE FOI ATENDIDO, onde ocorreu o atendimento? 
(   ) 0- na aldeia     (   ) 1- na cidade, através do DSEI/ Pólo-base 

(   ) 2- na cidade, consulta particular     (   ) 9- IGN 

18.2. SE FOI ATENDIDO, o que você achou do atendimento recebido? 
(   ) 0- bom     (   ) 1- regular     (   ) 2- ruim     (   ) 9- IGN 

19. Nos últimos três meses, você tomou sulfato ferroso (remédio contra anemia)? 

(   ) 0- não     (   ) 1- sim     (   ) 9- IGN 
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20. Atualmente você toma remédio para controlar a pressão? 

(   ) 0- não     (   ) 1- sim     (   ) 9- IGN 

21. Atualmente você toma remédio para diabetes? 

(   ) 0- não     (   ) 1- sim     (   ) 9- IGN 

22. Com qual freqüência você costuma fumar (não inclui mastigar tabaco)? 
(   ) 0- diariamente     (   ) 1- nem todo dia 

(   ) 2- não fuma     (   ) 3- outro: ___________________________________     (   ) 9- IGN 

22.1. SE FUMA, você começou a fumar quando?  Há ________ anos OU com ________ anos de idade. 
22.2. SE NÃO FUMA ATUALMENTE, você já fumou no passado? 

 (   ) 0- não     (   ) 1- sim     (   ) 9- IGN 

23. Numa semana típica, quantas vezes você consome bebida alcoólica? 
(   ) 0- nenhuma     (   ) 1- uma vez     (   ) 1- mais de uma vez     (   ) 9- IGN 

24. Observações:   _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 



 

INQUÉRITO XAVANTE MULHER ≥ 15 ANOS JULHO-AGOSTO/2011 
 OU COM FILHO 
 

 

Aldeia: (____)________________   No do domicílio: ______    Chefe do domicílio:  ___________________ 
 

Id: ______     Nome:  __________________________________     DN: ____/____/_______      Idade: ____ 
 

Tentativas de entrevistar a mulher:  ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

Existem pendências neste caderno:  (   ) não   (   ) sim: _____________________________________ 
 

Data: ____/____/2011 Pesquisador: ________  Tradutor:  __________________________________  
 

1. Desfecho da participação da mulher: (   ) 0- participou (   ) 1- participou parcialmente/deficiente 
  (   ) 2-  ausência (   ) 3- recusa    (   ) 4- não participou/deficiente (   ) 9- IGN 

2. Peso: ___ ___ ___ , ___ ___ 4. Bioimpedância (normal): ___ ___ , ___ 

3. Estatura: ___ ___ ___ , ___ 5. Bioimpedância (atleta): ___ ___ , ___ 

6. Pressão arterial: 6.1. PAS1: ________        6.3. PAS2: ________        6.5. PAS3: ________ 

   6.2. PAD1: ________        6.4. PAD2: ________        6.6. PAD3: ________ 

7. Glicose: ___ ___ ___ 8. Hemoglobina: ___ ___ , ___ 

9. Você já freqüentou escola ou faculdade? 
(   ) 0- não     (   ) 1- sim     (   ) 9- IGN 

9.1. SE SIM, qual foi o nível mais elevado que você freqüentou ou freqüenta atualmente? 
(   ) 0- ensino fundamental ou primeiro grau 

9.1.1.  SE SIM, freqüentou até qual série? 

 (   ) 1- primeira (   ) 2- segunda (   ) 3- terceira (   ) 4- quarta (   ) 5- quinta 

(   ) 6- sexta (   ) 7- sétima (   ) 8- oitava (   ) 9- IGN 

(   ) 1- ensino médio ou segundo grau 

9.1.2. SE SIM, freqüentou até qual série? 

(   ) 1- primeira     (   ) 2- segunda     (   ) 3- terceira     (   ) 9- IGN 

(   ) 2- Projeto Haiyô 

9.1.3. SE SIM, freqüentou até qual ano? 

(   ) 1- primeiro  (   ) 2- segundo  (   ) 3- terceiro  (   ) 4- quarto  (   ) 5- quinto  (   ) 9- IGN 

(   ) 3- ensino superior ou faculdade 

(   ) 4- outro:  _______________________________________ 

(   ) 9- IGN 

10. Você já se tornou moça (azarudu)? 

10.1.   SE SIM, tinha quantos anos quando se tornou moça (azarudu)? 

  Idade: _______ (anos)     (   ) 9- IGN 

11. Você já casou? 
(   ) 0- não     (   ) 1- sim     (   ) 9- IGN 

11.1. SE SIM, qual foi a data de seu primeiro casamento OU quantos anos você tinha no momento do 
primeiro casamento? 
Data: ____/____/________      Idade: _______ (anos)     (   ) 9- IGN 



 

INQUÉRITO XAVANTE MULHER ≥ 15 ANOS JULHO-AGOSTO/2011 
 OU COM FILHO 
 

 

12. Você já teve algum filho ou filha nascido vivo?  
(   ) 0- não     (   ) 1- sim     (   ) 9- IGN 

12.1. SE SIM, quantos filhos e filhas nascidos vivos já teve? 

Homens:  __________     Mulheres:  __________     Total:  __________     (   ) 9- IGN 

12.2. SE SIM, dos filhos e filhas nascidos vivos que você teve, quantos estão vivos? 

Homens:  __________     Mulheres:  __________     Total:  __________     (   ) 9- IGN 

12.3. SE SIM, qual é o sexo do último filho ou filha tido nascido vivo? 
(   ) 0- masculino     (   ) 1- feminino     (   ) 9- IGN 

12.4. SE SIM, qual o mês e ano de nascimento do último filho ou filha nascido vivo? 

Mês (01- jan, 02- fev, etc.):  ___ ___     Ano:  ___ ___ ___ ___     (   ) 9- IGN 

12.5. SE SIM, este seu último filho ou filha continua vivo? 
(   ) 0- não     (   ) 1- sim     (   ) 9- IGN 

12.5.1. SE NÃO, qual o mês e ano de falecimento? 

Mês (01- jan, 02- fev, etc.):  ___ ___     Ano:  ___ ___ ___ ___     (   ) 9- IGN 

13. Você já teve filhos ou filhas nascidos mortos? GESTAÇÃO DE 7 MESES OU MAIS SEM NENHUM 
SINAL DE VIDA AO NASCER. NÃO INCLUI ABORTOS 
(   ) 0- não     (   ) 1- sim     (   ) 9- IGN 

13.1. SE SIM, quantos filhos ou filhas nascidos mortos já teve? 
Homens:  __________     Mulheres:  __________     Total:  __________     (   ) 9- IGN 

14. Atualmente, você está grávida? 
(   ) 0- não     (   ) 1- sim     (   ) 9- IGN 

15. De forma geral, como está sua saúde? 
(   ) 0- boa     (   ) 1- regular     (   ) 2- ruim     (   ) 9- IGN 

16. De forma geral, como está a saúde de sua boca? 
(   ) 0- boa     (   ) 1- regular     (   ) 2- ruim     (   ) 9- IGN 

17. Você sente dor de dente atualmente? 
(   ) 0- não     (   ) 1- sim     (   ) 9- IGN 

18. Você sofre dificuldade para mastigar comida por causa de dor de dente ou cárie? 
(   ) 0- não     (   ) 1- sim     (   ) 9- IGN 

19. Você sofre dificuldade para falar por causa de dor de dente ou cárie? 
(   ) 0- não     (   ) 1- sim     (   ) 9- IGN 

20. Você já teve dor de dente que impediu alguma atividade cotidiana (p/ex. dormir, caçar, pescar, trabalhar 
na roça ou na casa, etc.)? 
(   ) 0- não     (   ) 1- sim     (   ) 9- IGN 

  



 

INQUÉRITO XAVANTE MULHER ≥ 15 ANOS JULHO-AGOSTO/2011 
 OU COM FILHO 
 

 

21. Você costuma limpar os dentes? 
(   ) 0- não     (   ) 1- sim     (   ) 9- IGN 

21.1. SE SIM, com qual freqüência? 
(   ) 0- as vezes, quando lembro (   ) 1- uma vez ao dia 

(   ) 2- duas a três vezes ao dia (   ) 9- IGN 

21.2. SE SIM, o que você costuma fazer/usar? 
(   ) 0- pasta de dente e escova (   ) 1- bochechar com água 

(   ) 2- outro:  _________________________ (   ) 9- IGN 
 

16.2.1. SE USA PASTA DE DENTE E ESCOVA, como você os obtem? 
(   ) 0- do DSEI/ Pólo-base (   ) 1- eu mesmo compro 

(   ) 2- outro:  _________________________ (   ) 9- IGN 

22. Você já foi atendido pelo dentista alguma vez? 
(   ) 0- não     (   ) 1- sim     (   ) 9- IGN 

22.1. SE SIM, quando foi a última vez? 
(   ) 0- no último ano     (   ) 1- há mais de um ano     (   ) 9- IGN 

22.2. SE SIM, onde ocorreu o atendimento? 
(   ) 0- na aldeia (   ) 1- na cidade,  através do DSEI/ Pólo-base 

(   ) 2- na cidade, consulta particular (   ) 9- IGN 

22.3. SE SIM, nesse último atendimento o dentista explicou sobre como cuidar de seus dentes (por 
exemplo, técnica de escovação, uso de fio dental, etc.)? 
(   ) 0- não     (   ) 1- sim     (   ) 9- IGN 

22.4. SE SIM, nesse último atendimento, foi feita extração de dente, obturação ou outro tipo de 
tratamento? SELECIONE TODOS QUE SE APLICAM 
(   ) 0- exame clínico (   ) 1- extração (   ) 2- obturação 

(   ) 3- outro: ____________________________________ (   ) 9- IGN 

22.3. SE SIM, o que você achou do tratamento dado pelo dentista nesse último atendimento? 
(   ) 0- bom     (   ) 1- regular     (   ) 2- ruim     (   ) 9- IGN 

23. Nos últimos seis meses, precisou ir ao serviço de saúde (que não tinha sido o dentista)? 
(   ) 0- sim, e foi atendido     (   ) 1- sim, mas não foi atendido     (   ) 1- não     (   ) 9- IGN 

23.1. SE FOI ATENDIDO, onde ocorreu o atendimento? 
(   ) 0- na aldeia     (   ) 1- na cidade, através do DSEI/ Pólo-base 

(   ) 2- na cidade, consulta particular     (   ) 9- IGN 

23.2. SE FOI ATENDIDO, o que você achou do atendimento recebido? 
 (   ) 0- bom     (   ) 1- regular     (   ) 2- ruim     (   ) 9- IGN 

24. Nos últimos três meses, você tomou sulfato ferroso (remédio contra anemia)? 

(   ) 0- não     (   ) 1- sim     (   ) 9- IGN 

25. Atualmente você toma remédio para controlar a pressão? 

(   ) 0- não     (   ) 1- sim     (   ) 9- IGN 

  



 

INQUÉRITO XAVANTE MULHER ≥ 15 ANOS JULHO-AGOSTO/2011 
 OU COM FILHO 
 

 

26. Atualmente você toma remédio para diabetes? 

(   ) 0- não     (   ) 1- sim     (   ) 9- IGN 

27. Com qual freqüência você costuma fumar (não inclui mastigar tabaco)? 
(   ) 0- diariamente     (   ) 1- nem todo dia 

(   ) 2- não fuma     (   ) 3- outro: ___________________________________     (   ) 9- IGN 

27.1. SE FUMA, você começou a fumar quando?  Há ________ anos OU com ________ anos de idade. 
27.2. SE NÃO FUMA ATUALMENTE, você fumou no passado? 

 (   ) 0- não     (   ) 1- sim     (   ) 9- IGN 

28. Numa semana típica, quantas vezes você consome bebida alcoólicas? 
(   ) 0- nenhuma     (   ) 1- uma vez na semana     (   ) 1- mais de uma vez na semana     (   ) 9- IGN 

29. Observações:   _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 



 

INQUÉRITO XAVANTE SUPLEMENTO JULHO-AGOSTO/2011 
 

 

Aldeia: (____)________________   No do domicílio: ______    Chefe do domicílio:  ___________________ 
 

 

Id. Nome pabd pb dcs dcs 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


