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RESUMO 

 

A Terra Indígena Xukuru-Kariri localiza-se no município de Caldas, sul do Estado de 

Minas Gerais e possui uma população composta por 86 pessoas. O presente trabalho teve 

por objetivo avaliar os fatores socioeconômicos, parasitológicos e higiênico-sanitários que 

possam interferir na qualidade de vida e no estado nutricional dos indígenas Xukuru-

Kariri. A pesquisa foi realizada durante o mês de março de 2009, na qual foram coletados 

dados socioeconômicos, ambientais, demográficos, parasitológico (fezes) e água, além da 

aferição das medidas antropométricas e de composição corporal dos residentes na aldeia. 

As informações sociodemográficas, das condições de instalações sanitárias, tipo de 

abastecimento, destino do esgoto e do lixo familiar foram coletadas através de inquéritos. 

As medidas antropométricas aferidas foram o peso, estatura e circunferência da cintura, já 

a de composição corporal foi o percentual de gordura corporal. Constatou-se que 

população indígena de Caldas era dividida em 22 famílias, sendo 81,8% dos chefes de 

baixa escolaridade, com 81,8% abaixo da linha de pobreza e 31,81% das famílias 

classificadas no índice socioeconômico inferior. Das 26 amostras de água coletadas para 

análise microbiológica, 77% dessas, foram positivas para coliformes totais e 4% para 

Escherichia coli. Em 27,3% dos domicílios os moradores defecavam na parte exterior da 

casa. Observou-se que 54,5% das casas possuíam lixos espalhados pelo quintal. A partir do 

exame parasitológico de 60 indivíduos observou-se positividade em 66,6% dos casos, com 

uma prevalência de Entamoeba histolitica/díspar de 6,7%, Entamoeba coli 60%, 

Endolimax nana 1,8% e Giardia duodenali de 6,6%. Quanto ao perfil nutricional, dos 76 

indivíduos observou-se que todas as crianças de 0 a 5 anos apresentaram peso elevado para 

a altura/estatura, e em relação ao índice de massa corporal, 34,2% apresentaram 

sobrepeso/obesidade. Já na avaliação da circunferência de cintura, o excesso de 

adiposidade central esteve presente em 21,4% dos indivíduos. De acordo com a 

bioimpedância Tetrapolar 1,  mão a mão, pé a pé, e Tetrapolar 2, o excesso de adiposidade 

corporal foi observado em 25%, 19%, 18,2%, 17,6% dos indivíduos, respectivamente. 

Assim, a partir da análise sobre as condições de saúde e estado nutricional da população 

indígena Xukuru-Kariri residentes em Caldas, Minas Gerais pode-se constatar a 

vulnerabilidade deste grupo étnico. 

Palavras chave: Saúde Indígena, Indicadores de Saúde, Parasitologia, Antropometria 
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ABSTRACT 

 

The Indigenous land Xukuru-Kariri located in the municipality of Caldas, south of Minas 

Gerais and has a population composed of 86 people. This study aim to evaluate the 

socioeconomic, hygienic and sanitary and parasitological that can affect the quality of life 

and nutritional status of indigenous Xukuru-Kariri. The survey was conducted during the 

month of March 2009, in which data were collected socioeconomic, environmental, 

demographic, parasitological (feces) and water, in addition to the anthropometric 

measurement and body composition of residents in the village. Sociodemographic 

information, sanitary conditions, type of supply, sewage disposal and garbage were 

collected through household surveys. Anthropometric measurements were measured 

weight, height and waist circumference, body composition already was the percentage of 

body fat. The indigenous population of Caldas was divided into 22 families, with 81.8% of 

heads of poor education, with 81.8% below the poverty line and 31.81% of families 

classified as lower socioeconomic index. Of the 26 water samples collected for 

microbiological analysis, 77% of these were positive for total coliforms and Escherichia 

coli to 4%. In 27.3% of households dwellers defecated on the outside of the house. It was 

observed that 54.5% of households had garbage scattered around the yard. The 

parasitological examination of 60 individuals positivity was observed in 66.6% of cases, 

with a prevalence of Entamoeba histolytic / dispar 6.7%, Entamoeba coli 60%, 1.8% 

Endolimax nana and Giardia duodenali of 6 6%. As for the nutritional profile, the 76 

individuals was observed that all children 0-5 years had high weight for height/ stature, to 

body mass index, 34.2% were overweight/obese. In the evaluation of waist circumference, 

excess central adiposity was present in 21.4% of subjects. According to BIA Tetrapolar 1, 

hand to hand, foot to foot, and Tetrapolar 2, excess body fat has been observed in 25%, 

19%, 18.2%, 17.6% of subjects, respectively. Thus, from the analysis of the health and 

nutritional status of the Indian population living in Kariri Xukuru-Caldas, Minas Gerais 

could confirm the vulnerability of this ethnic group. 

Keywords: Indigenous Health, Health Indicators, Parasitology, Anthropometry 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Há cinco séculos, os portugueses chegaram ao litoral brasileiro e deram início a um 

processo de migração que se estendeu até o início do século XX. O processo de 

colonização levou a extinção de diversas sociedades indígenas, seja pela ação de armas, 

seja em decorrência do contágio por doenças transmissíveis ou mesmo devido a políticas  

que visavam a “assimilação” dos índios à nova sociedade (Funai, 2011).  

 

Estima-se que por volta do século XVI no Brasil, haviam de 1 a 10 milhões de 

indivíduos nativos. Hoje, no Brasil, vivem aproximadamente 800 mil índios, no entanto há 

outros grupos que estão requerendo o reconhecimento da sua condição de indígena junto 

ao governo (Funai, 2011). 

 

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre 

o Censo de 2010, mostraram que a população autodeclarada "indígena" aumentou de 734 

mil em 2000 para 818 mil em 2010 (Santos, R.V. & Teixeira P.O., 2011). No entanto, a 

expansão das frentes econômicas vem ameaçando a integridade do ambiente nos seus 

territórios, a sua cultura, os sistemas econômicos e organização social, o que leva a muitos 

povos estarem propensos ao desaparecimento, pois apresentam situações de tensão social, 

ameaças e vulnerabilidade (Funasa, 2002). 

 

Apesar do crescimento demográfico observado entre os povos indígenas no Brasil, 

atualmente, não se dispõe de dados globais fidedignos sobre a saúde desses indivíduos, 

mas sim de dados parciais, gerados pela Fundação Nacional do Índio (Funai), pela 

Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e diversas organizações não-governamentais, 

missões religiosas e instituições acadêmicas. Nestes estudos pontuais observa-se que o 

perfil epidemiológico dessa população está associado a altos indicadores de pobreza, 

desemprego, baixa escolaridade, condições precárias de saneamento e habitação, migração, 

exclusão da sociedade, falta de terra e território (Opas, 2006). Dessa forma, este trabalho 

teve como objetivo investigar o estado nutricional, avaliar a prevalência de parasitose 

intestinal e as condições de vida da população indígena Xukuru-Kariri da cidade de Caldas, 

Minas Gerais no ano de 2009. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1 Povos indígenas  

 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a população indígena mundial é 

de aproximadamente 370 milhões de indivíduos, distribuídos em 70 países (ONU, 2009).  

No Brasil, vivem aproximadamente 800 mil índios, o que corresponde a cerca de 0,4% da 

população brasileira, os quais, estão localizados em 683 Terras Indígenas e em algumas 

áreas urbanas (Funai, 2011).  

 

Dados do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010 

mostram que houve aumento da população que se autodeclarava indígena quando 

comparadas ao ano de 2000, passando de 734 mil indígenas no ano de 2000 para 818 mil 

em 2010. Assim, com o aumento de pessoas autodeclaradas indígenas, há necessidade de 

se caracterizar a situação sociodemográfica e também as condições de saúde com o 

objetivo de formular políticas públicas mais adequadas para esses povos. Em Minas 

Gerais, segundo a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPG), 2009, são 

oficialmente reconhecidas oito diferentes etnias, sendo as de Xakriabá, Pankararu, Aranã, 

Maxakali, Kaxixó, Pataxó, Krenak, e Xukuru-Kariri (Figura 1).    

 

 

     Figura 1: Etnias e localização dos povos indígenas de Minas Gerais 
      Fonte: Núcleo de Educação Escolar Indígena da Secretaria de Estado de Educação de MG, 2009 
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2.2 Trajetória dos Indígenas Xukuru-Kariri 

 

Os Xukuru-Kariri têm sua origem a partir da fusão de outros dois povos indígenas 

distintos, ocorrida no século XVIII, os Xukuru provenientes do Estado de Pernambuco e os 

Kariri de Alagoas, os quais em meados do século XVIII, se estabeleceram em Palmeira dos 

Índios, segundo maior município do Estado de Alagoas, localizado a 135 km de Maceió 

(SEPG,  2009; Cedefes, 2011).  

 

Por volta do século XVII, a Coroa Portuguesa produziu uma legislação visando 

garantir aos índios seus direitos e autonomia sobre as terras ocupadas. Em 1872, uma 

portaria do Presidente da Província autorizou a extinção de todos os aldeamentos 

indígenas, que consequentemente afetou os moradores de Palmeira dos Índios. Houve 

resistência por parte dos Xukuru-Kariri que estabeleceram os primeiros confrontos com os 

pecuaristas da região. Assim, esses indígenas foram remanejados para áreas em direção á 

Serra que margeia o município, denominada Fazenda Canto, área essa considerada menos 

fértil (Souza, V.R.F.P., 1992; Martins, S.A.C., 1994).  

 

Na década de 40, os índios reiniciaram o processo de lutas pela posse da terra, tais 

confrontos resultaram em muitas mortes. Em 1986 ocorreu o assassinato do cacique da 

Fazenda Canto, Antônio Celestino devido a conflitos intragrupais. Como forma de 

apaziguar a relação entre esses, a Funai remanejou provisoriamente 56 indígenas para a 

cidade de Ibotirama no sul da Bahia, próximo ao Rio São Francisco, liderado por José 

Sátiro do Nascimento que posteriormente se tornou o cacique desse grupo. Porém, os 

Xukuru-Kariri não permaneceram nessa terra devido as cheias do rio e também a conflitos 

com fazendeiros da região. Posteriormente, em 1991 foram assentados em Nova Glória no 

mesmo Estado em uma Fazenda denominada Pedrosa. Devido a problemas de estiagem, 

falta de adaptação e conflitos com posseiros da região, o cacique procurou a Funai 

novamente e solicitou um novo abrigo para o seu grupo (Martins, S.A.C.,1994; Parisi, 

R.S.B., 2008).  

 

 Em 1999, após negociações com a Funai, o grupo foi remanejado para a cidade de 

São Gotardo, afixados ao distrito de Guarda dos Ferreiros, Minas Gerais, junto à área 

urbana da cidade. Devido à falta de adaptação, solicitaram um novo remanejamento do 

grupo junto ao órgão responsável e permaneceram nesse local até o ano de 2001. A Funai, 
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como forma de solucionar o problema, apresentou ao cacique três fazendas: a primeira 

próxima a São Gotardo, outra próxima a Caldas e a terceira no Sul da Bahia. Após visita a 

estes locais, os índios optaram pelo município de Caldas; Minas Gerais, uma vez que a 

Fazenda estava situada em uma região montanhosa e fértil (Parisi, R.S.B., 2008). 

Atualmente, parte do povo Xukuru-Kariri vive na zona rural da cidade de Caldas, Minas 

Gerais, em uma fazenda de 100 hectares, pertencente ao Governo Federal (Figura 2), onde 

há um grupo de aproximadamente 86 indígenas aldeados (SEPG, 2009; Cedefes, 2011). 

 

A cidade de Caldas está localizada na região sul de Minas Gerais e de acordo com 

dados do Censo demográfico 2010, sua população é de 13.630 habitantes (IBGE, 2010).  A 

economia está baseada principalmente em atividades agropecuárias, como a produção de 

uva e também de leite. Além da sede, o município conta com os  distritos de Laranjeiras de 

Caldas, Santana de Caldas, São Pedro de Caldas e Pocinhos do Rio Verde. 
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Figura 2: Percurso dos indígenas Xukuru-Kariri remanejados de Palmeira dos Índios para o 

Sul do Estado de Minas Gerais 
Fonte: Parisi,R.S.B., 2008 
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2.3 Saúde dos povos indígenas 

 

 

2.3.1 Estruturação do sistema de saúde indígena 

 

Nos primeiros anos do período Republicano pouco se fez para regulamentar as 

relações do governo com os indígenas. Em 1910, o Estado criou o Serviço de Proteção aos 

Índios (SPI) a fim de garantir o direito dos mesmos a posse da terra, viver de acordo com 

os próprios costumes e evitar a sua dizimação. Devido a inúmeras denúncias de 

irregularidades administrativas, em 1967 foi extinto o SPI, e no mesmo ano foi criada em 

seu lugar, a Fundação Nacional do Índio (Funai) que estabeleceu os centros de saúdes na 

área urbana, as chamadas “casa do índio” que se baseavam em atuações curativas 

(Langdon, E.J.,2000). 

 

Na Constituição de 1988 foi assegurado aos índios o direito a receber tratamento de 

saúde diferenciado, de acordo com suas especificidades sócio-culturais. Assim, houve uma 

reestruturação do sistema de assistência à saúde indígena com a implantação dos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas (Dsei) em 1998 e a partir de 1999, com a instauração da 

Política Nacional de Atenção a Saúde Indígena, ocorreu a transferência das atribuições da 

Funai para a Funasa, referentes a Saúde Indígena (Pena, J.L., e cols ., 2009).  

 

No ano de 2011 foi criado pelo Ministério da Saúde, a Secretaria Especial de Saúde 

Indígena (Sesai), com o objetivo de coordenar e executar o processo de gestão do 

subsistema de Atenção à Saúde Indígena no território nacional. Assim, a Sesai realiza a 

proteção, a promoção e a recuperação dos povos indígenas, além de exercer a gestão de 

saúde indígena (Brasil, 2011). 

 

Atualmente, os Dseis  estão organizados em 34 distritos (Figura 3). Eles constituem 

em uma unidade organizacional da Funasa, possuem uma base territorial e populacional 

sob atuação sanitária identificada, articulada com a rede do Sistema Único de Saúde 

(SUS). São também responsáveis pelas atividades técnicas, medidas de atenção à saúde e 

práticas sanitárias da população indígena (Funasa, 2010). 
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Figura X: Mapa do Brasil com a localização dos DSEIS 

Fonte:  FUNASA,2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Localização dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dsei) no Brasil 
Fonte: Fundação Nacional de Saúde, 2010         

 

 

 

 

 

1-Alagoas e Sergipe-AL/SE                                             18-Manaus-AM 

2- Amapá e Norte do Pará-AP/PA                                   19-Guará-Tocantins-PA 

3-Altamira-PA                                                                  20-Maranhão-MA 
4-Alto Rio Juruá-AC/                                                       21-Mato Grosso do Sul-MS 

5-Alto Rio Purus–AC/AM                                               22-Médio Rio Purus-AM 

6-Alto Rio Negro-AM                                                      23-Parintins-AM/PA 
7-Alto Rio Solimões-AM                                                 24-Pernambuco-PE  

8-Araguaia-GO/MT                                                          25-Porto Velho-RO/AM 

9-Bahia-BA                                                                      26-Potiguara-PB 
10-Ceará-CE                                                                     27-Cuiabá-MT 

11-Minas Gerais e Espírito Santo- MG/ES                      28-Rio Tapajós-PA                  

12-Interior Sul- SP/PR/SC/RS                                         29-Médio Rio Solimões e Afluentes- AM 

13-Vale do Javari-AM                                                     30-Tocantins-TO 
14-Kayapó-PA                                                                 31-Vilhena-RO/MT 

15-Kayapó-MT                                                                32-Xavante-MT 

16-Leste de Roraima-RR                                                 33-Parque Indígena do Xingu-MT 
17- Litoral Sul-RJ/SP/PR/SC/RS                                    34-Yanomami-RR/AM 
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Além disso, os Dseis possuem uma equipe multidisciplinar de saúde, necessária 

para executar ações voltadas para a proteção, promoção e recuperação da saúde indígena. 

Ela é composta por médico, enfermeiro, odontólogo, auxiliar de enfermagem, agente 

indígena de saúde e de saneamento (Sousa M.C. e cols, 2007).  Na figura 4, a estrutura 

com a rede de serviços de saúde dos Dseis é apresentada.   

 

 

Figura 4: Organização da rede de serviços de saúde nos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas (Dsei) 

Fonte: Sousa M.C. e cols, 2007 

 

Os postos de saúde são unidades localizadas nas aldeias que servem de apoio aos 

Pólos base, prestam serviços básicos de saúde e atendimento de caráter emergencial. Os 

Pólos base por sua vez, prestam serviços para a atenção primária e os serviços de 

referência.  Os problemas de saúde com maior grau de complexidade diagnosticados 

nesses, são encaminhados para a Rede de Serviços do SUS, de acordo com a realidade de 

cada Dsei (Funasa, 2010).   

 

Importante também destacar que as Casas de Apoio à Saúde do Índio (Casai) 

prestam serviços de auxílio aos pacientes indígenas encaminhados à Rede do Sistema 

único de Saúde. Além de possuírem condições de receber, alojar e fornecer alimentação 
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aos pacientes encaminhados e aos seus acompanhantes, prestam serviços de assistência de 

enfermagem, realizam marcação de consultas, exames complementares, internação 

hospitalar e também  providenciam o retorno dos pacientes a sua comunidade de origem 

(Funasa, 2010). 

 

Com o objetivo de acompanhar as ações de saúde desenvolvidas pelos Dseis, no 

ano de 2000 foi criado o Sistema de Informações de Saúde Indígena (Siasi). Esse sistema 

visa a coleta, processamento e análise de informações demográficas, de morbidade, 

imunização, saúde bucal, nutrição, acompanhamento à gestação, recursos humanos, infra-

estrutura e saneamento (Sousa M.C. e cols, 2007). 

 

2.3.2 Principais agravos e indicadores de saúde  

 

A Organização Mundial de Saúde, 1946 (OMS) define saúde como o estado de 

completo bem estar físico, mental e social. Porém, esse conceito vem sendo debatido, com 

a possibilidade de se incorporar um aspecto cultural ao seu conceito, principalmente 

naquelas sociedades que são diferentes em suas culturas, religiões e formas de organização 

social (ONU, 2009).  

 

Na avaliação das condições de saúde são utilizados indicadores, que são 

subdivididos em demográficos, socioeconômicos, mortalidade, morbidade e fatores de 

risco, recursos e cobertura, e os quais permitem diagnosticar as condições de vida e de 

saúde de uma população e propor ações para o controle das doenças e avaliar a eficácia das 

ações desenvolvidas (Opas, 2011). 

 

Ressalta-se que, o meio ambiente no qual o homem está inserido pode ser 

compreendido como um dos determinantes da saúde, uma vez que sofre modificações na 

sua situação a partir da reiteração homem-ambiente (Netto, G.F. e cols., 2009). Assim, 

devido aos processos históricos de mudanças sociais e ambientais em diversas regiões do 

país relacionados a expansões demográficas e econômicas, os indígenas apresentam um 

complexo e dinâmico quadro de saúde. O perfil epidemiológico dessa população está 

associado a altos indicadores de pobreza, desemprego, baixa escolaridade, condições 

precárias de saneamento e habitação, migração, exclusão da sociedade, falta de terra e 
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território, além da destruição do ecossistema e alterações dos hábitos de vida (Santos, R.V. 

& Coimbra Júnior, C.E.A., 2003; Opas, 2006). 

 

 Esses povos representam um terço das 900 milhões de pessoas que vivem em 

extrema pobreza em áreas rurais do mundo. As taxas de pobreza destes indivíduos estão 

acima de outras populações em vários países da América Latina, sendo 7,9 vezes maior no 

Paraguai; 5,9 no Panamá; 3,3 no México e 2,5 no Brasil. Além disso, a expectativa de vida 

dos índios é 20 anos menor do que a do restante da população mundial (ONU, 2009). 

 

Assim, observa-se no mundo desigualdades na incidência de praticamente todas as 

condições de saúde entre as populações indígenas e não indígenas, tanto para a as doenças 

infecciosas, como o HIV/AIDS, malária, tuberculose e doenças parasitárias quanto para 

doenças crônicas, como desnutrição infantil, obesidade, diabetes e doenças 

cardiovasculares (ONU, 2009).  

 

 No Brasil, a taxa de mortalidade infantil para os indígenas no ano de 2000 foi de 

51,4 óbitos por mil nascidos vivos, enquanto que, para a população em geral foi de 30,1 

por mil nascidos vivos (IBGE, 2010). Na Nova Zelândia, indígenas estão propensos 21,1 

vezes mais a contrair tuberculose que os não indígenas da mesma região (Das, D. e cols., 

2006). Enquanto que a incidência de malária no estado do Amazonas na Venezuela foi 70 

vezes maior do que a média nacional, 87,7 casos por mil em comparação com 1,2 por mil 

em 2004 (ONU, 2009). Castro e cols., (2010), observaram em indivíduos maiores de 20 

anos, um percentual de quase 80% de excesso de peso entre os indígenas Kaiangáng, Rio 

Grande do Sul. Esse percentual foi superior quando comparados a mulheres adultas 

brasileiras (59,2%).  

 

 Segundo Kobayashi (1995), o perfil epidemiológico das doenças enteroparasitárias 

apresenta variações em função da localidade, de fatores climáticos, socioeconômicos, 

educacionais, hábitos culturais e de saneamento. O parasitismo é um componente 

epidemiológico importante nas populações indígenas do Brasil. Embora tenha poucos 

estudos com esses grupos étnicos, alguns mostram prevalências moderadas a altas, o que se 

reflete devido ao precário saneamento e práticas de higiene inadequadas (Moura, F.T. e 

cols., 2010).   
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 Estudo realizado na aldeia indígena Parakanã, observou que 80,2% dos indivíduos 

apresentavam doenças parasitárias (Miranda, R.A. e cols., 1998).  Giatti (2007), verificou 

que 56% dos indígenas Iauaretê apresentaram positividade para parasitismo em amostras 

fecais, sendo os mais prevalentes o Ascaris lumbricoides (64,84%), Entamoeba coli 

(32,58%), Endolimax nana (14,84%) e Blastoyistis hominis (13,39%).  Carvalho (2010), 

observou entre crianças da etnia Xakriabá, 50,5 % de exames positivos para parasitoses 

intestinais. 

 

 Assim, é necessário conhecer as condições de saneamento básico e a prevalência 

das doenças infecto-parasitárias, que constituem uma importante causa de morbidade e 

mortalidade nessas populações. Ressalta-se que a presença de enteroparasitos pode 

influenciar no estado nutricional do indivíduo, interferindo na absorção de nutrientes e 

também levando a complicações significativas, como obstrução intestinal, prolapso retal e 

formação de abscessos (Ferreira, H. & Lala, E.R.P.,2008).  

 

  Ferreira (2008), observou que as enteroparasitoses representaram 32,14% das 

hospitalizações de crianças no Paraná, sendo que a maioria estava na faixa etária de 0 a 3 

anos e aquelas com déficit nutricional foram as mais hospitalizadas com enteroparasitoses 

e também as que apresentaram graves quadros de infecções por Ascaris lumbricoides 

quando comparadas a crianças que estavam em condições nutricionais normais.  Botero-

Garcés (2009) em um estudo com crianças verificou que 27,6%  estavam infectadas com 

Giardia intestinalis, das quais 8,1% apresentaram desnutrição moderada, 1,9% desnutrição 

grave e 14,1% estavam em franca queda no crescimento, assim, a Giardíase foi 

considerada um preditor de desnutrição nesse grupo. 

 

 A infestação parasitária está associada às condições ambientais em que vive o 

indivíduo, assim, os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 

proporcionam benefícios gerais sobre a saúde da população segundo duas vias: mediante 

efeitos diretos (qualidade e quantidade da água e esgoto) e efeitos indiretos (abastecimento 

de água seguro, disposição de excretas, desenvolvimento econômico, aumento da produção 

e comercialização, educação e alimentação) resultantes, primordialmente, do nível de 

desenvolvimento da localidade atendida (Cvjetanovic, B.,1986). 
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  Ressalta-se que o saneamento básico é composto pelo conjunto de ações como o 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo. Além de ser considerado um 

direito dos cidadãos, visa promover a saúde de comunidades, uma vez que pode controlar 

os fatores físicos que exercem efeitos nocivos ao homem, evitando-se prejuízos ao seu bem 

estar físico, mental e social (Andreazzi, M.A.R e cols., 2007). 

 

 Quanto ao padrão de potabilidade da água, este é estabelecido pela Portaria n
o
 

518/2004 do Ministério da Saúde, que por sua vez define água potável aquela para o 

consumo humano cujos parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e radioativos 

atendem aos padrões e não oferece risco a saúde (Ministério da Saúde, 2005).  Para 

garantir a manutenção de sua qualidade, se deve avaliar os processos de tratamento, 

reserva, distribuição e consumo, uma vez que a mesma pode ser deteriorada entre um 

processo e outro (Brasil, 2006). Alguns agentes patogênicos, como os protozoários, estão 

associados a doenças de veiculação hídrica e podem agravar o quadro de saúde quando  

grupos vulneráveis são acometidos, tais  como idosos, crianças subnutridas ou indivíduos 

que tenham algum comprometimento imune (OMS, 2011).  

 

 A identificação de agentes patogênicos na água é realizada através do 

reconhecimento de organismos indicadores de contaminação. Nesse caso as bactérias do 

grupo coliforme são as mais utilizadas, uma vez que sua presença pode indicar a 

introdução de matéria de origem fecal (humana ou animal) na água (OMS, 2011).  

 

 Outro fator importante a ser considerado são os dejetos gerados pela sociedade, 

pois uma vez depositados no solo sem nenhum tipo de controle, contaminam os lençóis 

freáticos, geram ameaças à saúde humana e ao meio ambiente (Opas, 2011).  

 

 De acordo com a OMS e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), nos 

países em desenvolvimento, 90,5% das mortes por diarréia aguda dos menores de 15 anos, 

estão relacionadas com a contaminação da água. Pruss-Ustun e Corvalán (2006), estimam 

que para algumas enfermidades, como a diarréia, o ambiente responda por 94% da carga da 

doença, através do saneamento precário e também ao acesso a água de baixa qualidade. 

 

 Giatti e cols., (2007) observaram que indígenas Iauaretê do Amazonas possuíam 

práticas inadequadas em relação à deposição de lixo e estas, mostraram–se relevantes para 
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o agravamento dos fatores de risco à saúde uma vez que o acúmulo do mesmo em áreas 

próximas as casas contribuíam para a contaminação de fontes de água, proliferação de 

vetores e disseminação de doenças parasitárias intestinais. 

 

 Algumas aldeias indígenas têm apresentado condições precárias de saneamento. 

Estudos mostram que há associação entre a ausência de infra-estrutura básica com os 

agravos à saúde devido à falta de saneamento, tratamento adequado de esgoto e de água e 

acúmulo de resíduos sólidos tendo como variáveis de desfecho prevalências de doenças 

diarréicas, parasitoses intestinais e altos coeficientes de mortalidade infantil (Fontbonne, 

A. e cols.,2001, Teixeira, J.C. e Heller,L.,2005; Andreazzi, M.A.R. e cols., 2007;  Oliveira, 

S.M.M.C.,2008 ; Moura, F.T. e cols., 2010). Entre os indígenas Kaiangáng, após melhoria 

das condições sanitárias houve melhora de indicadores parasitológicos da população como 

a redução na prevalência de algumas espécies de enteroparasitos, além da manutenção de 

baixa carga parasitária (Toledo, M.J.O., e cols., 2009). 

 

 Os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário apresentam 

efeitos de longo prazo sobre a saúde mais eficaz do que os efeitos provenientes de 

intervenções médicas, o que o leva a promover um resultado multiplicador da ação dos 

sistemas de água e esgotos (Briscoe, J., 1987).  Assim, é importante que haja planejamento 

de sistemas de saneamento como forma de intervenção de longo prazo à saúde humana. 

 

  Dessa forma, a fim de se promover condições de saúde e saneamento adequadas 

para esses indivíduos, é necessário que haja o fornecimento de água em quantidade e 

qualidade adequadas e ao mesmo tempo ocorra o recolhimento e tratamento de dejetos 

humanos e rejeitos domiciliares para se evitar a contaminação e degradação ambiental. 

2.3.3 Estado nutricional 

2.3.3.1 Métodos de Avaliação Nutricional  

A avaliação nutricional consiste no uso de indicadores capazes de fornecer 

informações a respeito da adequação do estado nutricional de um indivíduo ou 

coletividade. A antropometria é o parâmetro mais utilizado para avaliar o estado 

nutricional, uma vez que relaciona medidas corporais desde o processo de crescimento e 

desenvolvimento intra-uterino até a senescência (Sigulem, D.M. e cols., 2000).  
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Em estudos epidemiológicos as medidas antropométricas mais utilizadas são o 

peso, que determina a massa corporal, e a estatura ou comprimento, que determina as 

medidas lineares. Outras medidas como circunferências da cintura (CC), braquial (CB) e 

medidas de dobras cutâneas também são comumente utilizadas de formas isoladas ou 

combinadas para identificar possíveis desvios nutricionais (Rezende, F. e cols., 2007).  

Apesar de vários autores realizarem estudos com diferentes grupos populacionais, 

atualmente os indicadores nutricionais tem como referência populações não indígenas 

(Galagher, D. e cols.,2000; Taylor, R.W. e cols.,2002; IDF,2007).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que sejam utilizados 

diferentes índices antropométricos para a avaliação do estado nutricional de acordo com as 

diferentes faixas etárias (Tabela 1).  Para as crianças e adolescentes o índice estatura por 

idade reflete o crescimento linear e seu déficit deve ser interpretado como resultante de um 

processo de falha em alcançar o potencial genético de crescimento, devido a deficientes 

condições de saúde ou nutrição. O peso para estatura reflete o déficit ou o excesso de peso 

em relação à estatura, que pode sofrer alterações em um tempo curto. Já o peso para idade 

representa um processo de nutrição global.  Para os adultos e idosos, o IMC e a CC são 

indicadores antropométricos mais recomendados na avaliação do estado nutricional, no 

entanto podem ser utilizados também para avaliar crianças e adolescentes (OMS,1995).   

Tabela 1: Índices antropométricos recomendados para avaliação nutricional de acordo com 

a faixa etária  

Fase  Faixa etária 

    (anos) 

Índices e parâmetros 

Criança 0 a 5  Peso por idade 

Estatura por idade  

Peso por estatura  

IMC/Idade 

 

5 a 10 Estatura por idade  

Peso por estatura  

IMC/Idade 

 

Adolescente 10 a 19 Estatura por idade 

IMC/Idade 

 

Adulto/ Idoso  Maiores de 20 anos  IMC  

Circunferência da cintura 
Fonte: OMS, 1995 
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Ao nível individual, o estado nutricional é resultado do equilíbrio entre o consumo 

de nutrientes e o gasto energético do organismo para suprir as necessidades biológicas 

(Sisvan, 2004).
 
Ele também expressa uma dimensão histórica e social em que há relações 

entre homem-natureza-alimento que se estabelece no interior de uma determinada 

sociedade (Mello, E.D.,2002; Vasconcelos, F.A.G.,2008).  Por meio das alterações no 

estado nutricional do indivíduo é possível identificar as possíveis variações para a 

construção do perfil nutricional coletivo, referente a um grupo em um determinado período 

e local (Araujo, C.L.P.,2007). 

 

Quando se considera a interação dos indígenas com outros grupos étnicos, observa-

se a sua vulnerabilidade a distúrbios nutricionais, que compreende desde a desnutrição 

energético-protéica até graus avançados de obesidade o que pode ser parcialmente 

explicado pelas relações de contato interétnicos com a sociedade, que acarretam em  

crescente processo de mudanças sócio-culturais e consequentemente influenciam 

diretamente os hábitos alimentares que refletem sobre o estado nutricional desses grupos 

(Gimeno, S.G.A e cols., 2007). Assim, apesar da escassez de estudos que avaliam o estado 

nutricional de indígenas, nos poucos estudos existentes, observam-se altas prevalências de 

desnutrição infantil e para os adultos, mudanças importantes do perfil nutricional, com 

surgimento de casos de sobrepeso e obesidade (Gugelmim, S.A.,2006; Gimeno,S.G.A. e 

cols., 2007; Leite, M.S. e cols., 2007; Castro, T.G. e cols., 2010). 

 

Importante ressaltar que não há recomendação internacional ou regional de quais 

índices antropométricos e de composição corporal devem ser utilizados para a avaliação do 

estado nutricional de povos indígenas. Além disso, são escassas as pesquisas que definam 

quais os indicadores antropométricos e de composição corporal são mais apropriados para 

a avaliação destes indivíduos. Assim, a OMS recomenda que sejam realizados estudos 

específicos para diferentes grupos étnicos com a finalidade de se estabelecer padrões de 

referência que permitam avaliar as condições de saúde e nutrição de diferentes grupos 

populacionais
 
(Opas, 2011). 

 

Sabe-se que, esses povos apresentam características étnicas, sociais e culturais 

diferentes e muitas vezes são avaliados segundo parâmetros utilizados em outras 

populações de modo que tais valores podem não refletir o seu verdadeiro estado nutricional 

(Lourenço, A.E.P. e cols., 2008).  Dessa forma, é necessário que haja mais estudos com 
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esse grupo para que haja definição de critérios e indicadores que reflitam de forma mais 

fidedigna a saúde e o estado nutricional desses indivíduos.   

 

Importante também ressaltar que, o IMC tem sido recomendado pela OMS e 

utilizado em estudos epidemiológicos como um indicador da gordura corporal (Anjos, 

L.A.,1992; Kuczmarski, R.J. & Flegal, K.M.,2000; Andrade, R.G. e cols., 2003;  Sampei, 

M.A. e cols, 2007). Entretanto, alguns trabalhos têm questionado seu uso como objetivo de 

diagnosticar a gordura corporal em diferentes faixas etárias, uma vez que o IMC não 

consegue distinguir gordura corporal da massa magra (Ellis, K.J. e cols.,1999; Sardinha, e 

cols.,1999; Ricardo, D.R. & Araújo, C.G.S., 2002). Dessa forma, é importante avaliar o 

estado nutricional destes indivíduos de acordo com os diferentes indicadores 

antropométricos e de composição corporal.  

 

2.3.3.2 Perfil nutricional de populações  

 

O perfil de saúde da população brasileira e a transição epidemiológica observada no 

Brasil vêm promovendo alterações no padrão de morbimortalidade e no estado nutricional 

dos indivíduos de todas as faixas etárias, tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais 

das cidades (Coutinho, J.G. e cols.,2008).   

 

De acordo com o Ministério da Saúde (2010), o Brasil é um dos países que mais 

avançaram na redução da desnutrição infantil, entre 1989 e 2006.  Nesse período, a 

proporção de crianças menores de cinco anos com baixo peso para idade caiu de 7,1% para 

1,8%; e com baixa altura, de 19,6% para 6,8%.  Porém em pesquisas que avaliaram o perfil 

nutricional de crianças indígenas, foram verificadas prevalências moderadas ou elevadas 

de desnutrição infantil, as quais eram muitas vezes superiores a da população brasileira 

(Escobar,A.L e cols.,2003; Orellana, J.D.Y. e cols.,2006.; Menegolla, I.A. e cols.,2006).  

 

Em um estudo realizado com crianças indígenas Parkatejê (Pará) menores de 10 

anos, observou-se uma prevalência de desnutrição crônica e sobrepeso de 8,6% e 6,7% 

respectivamente (Capelli,J.C.S. & Koifman,S., 2001). Ribas e cols. (2001) na 

caracterização do estado nutricional de crianças indígenas Teréna, Mato Grosso do Sul 

menores de 5 anos observaram que as  prevalências de déficits nutricionais foram de 8,0% 

para o índice peso para a idade, 16% estatura para idade e 5% para obesidade.   
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O Quadro 1 apresenta as prevalências de desvios nutricionais identificados para 

crianças e adolescentes indígenas publicados a partir de 2001. Observam-se altas 

prevalências de déficit nutricional nesse grupo independente da região, variando de 1,4% 

até 52% para o índice peso por idade e de 8,6% a 62,7%  para a estatura por idade (Castro, 

T.G e cols., 2010; Leite, M.S. e cols., 2007, Capelli,J.C.S & Koifman,S., 2001) . Além 

disso, a presença de sobrepeso e a obesidade que antes eram raramente vistos entre esses 

indivíduos, já pode ser observada tanto para crianças quanto para adolescentes (Menegolla, 

I.A. e cols.,2006), Sampei, M.A., e cols., 2007; Castro, T.G e cols., 2010). 

 

Quadro1: Relação de estudos sobre avaliação nutricional de crianças e adolescentes 

indígenas publicados no período de 2001 a 2010   

Fonte Etnia 

(localização) 

Ano de 

coleta 

Faixa 

etária 

(anos) 

Percentual de desvio nutricional 

    Déficit Excesso 

    P/I E/I P/A  

Ribas (2001) Terená (MS) 1999 < 5 8,0 16,0 - - 

Morais  (2003) Alto Xingu 

(MT) 

1992 < 5 5,0 20,4 - - 

Weiss (2003) Enawenê-

Nawê (MT) 

1990 < 5 50,0 17,8 - - 

Leite (2007) Pakaanóva-

Wari (RO) 

2003 < 5 52,0 62,7 - - 

Leite (2006) Xavánte (MT) 1997 < 5 17,2 31,7 - - 

Picoli, Carandina 

& Ribas (2006) 

Guarani (MS) 2003 < 5 18,2 34,1 - - 

Schweighofer 

(2006) 

Teréna (MS) 2004 < 5 5,9 11,8 - - 

Orellana  (2006) Suruí (RO) 2005 < 5 12,4 31,4 - - 

Kuhl (2009) Kaiangáng / 

Guarani (PR) 

- < 5 9,2 19,8 1,4 - 

Menegolla (2006) Guaritá (RS) 2001/ 

2002 

<5  12,8 34,7 4,2 8,7 

Capelli e 

Koifman (2001) 

Parakatejê 

(PA) 

1994 <10 - 8,6 1 6,7 

Escobar (2003) Pakaanóva 2000 2-10 27 45,5 1,6 - 

Sampei (2007) Kamayurá 

(PR) 

2000 

/2001 

10-20 - - - 32,5 

Castro (2010) Kaiangáng 

(PR) 

2008 <10 1,4 15,5 - 5,7 

10-19,9 - 19,9 - 6,7 

Mondini  (2007) Kamayurá 

(MT) 

 

2000, 

2001 

< 10 - 31,8 - 0 
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Percebe-se que há uma variedade de situações registradas por estudos em relação ao 

estado nutricional dos indígenas. No entanto, um fator relevante a ser repensado é que 

diversos padrões são utilizados como referência para classificação, o que gera dificuldades 

ao se comparar os resultados entre diferentes populações avaliadas. 

 

Em relação aos adultos e idosos indígenas, Cardoso, e cols., (2001) observaram 

entre os Guaraní-Mbya, Rio de Janeiro, prevalência de 41,9% de sobrepeso e 6,5% de 

obesidade. Ressalta-se que essas foram maiores para o sexo feminino. Os autores sugerem 

que essa população encontra-se sob risco intermediário para as doenças crônicas (DC), 

mostrando que medidas devem ser implementadas para o controle dos fatores de risco para 

DC. Já entre os indígenas Parkatejê no Pará, a prevalência de sobrepeso entre em homens e 

mulheres adultas foi de 23,7 e 50,0%, respectivamente (Capelli,J.C.S & Koifman,S., 2001) 

 

Gugelmin e Santos (2006), mostraram diferenças entre duas aldeias na prevalência 

de obesidade em adultos (32,8% na aldeia de São José em Sangradouro-Volta Grande e 

3,7% na aldeia de Etéñitépa em Pimentel Barbosa) e associaram tais resultados a diferentes 

padrões de atividade física e de consumo de alimentos entre estes povos. 

Semelhantemente, Gontijo e cols., (2010) relataram que o excesso de peso entre indígenas 

da etnia Kaingáng  possivelmente relaciona-se às grandes mudanças registradas nos estilos 

de vida das populações indígenas que estão sujeitas a restrição territorial e as mudanças nas 

práticas alimentares. 

 

 Assim, devido às mudanças experimentadas pelos povos indígenas, é importante 

que haja monitoração de forma contínua do perfil nutricional, a fim de se evitar o aumento 

da prevalência de sobrepeso/obesidade e também de doenças crônicas não transmissíveis. 

 

O Quadro 2 apresenta as prevalências de sobrepeso/obesidade  em  adultos e idosos 

indígenas publicados a partir de 2001.  Na literatura, a situação mais observada entre 

adultos e idosos é a alta prevalência de sobrepeso e obesidade, principalmente entre as 

mulheres (Capelli,J.C.S. & Koifman,S., 2001; Gugelmim, S.A. & Santos, R.V., 2006; 

Cardoso, T.G. e cols., 2001). Ressalta-se também que na população de um modo geral, há 

uma proporção preocupante de adultos e idosos que ultrapassam 50% de excesso de peso 

(Lourenço, A.E.P., 2006).  
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No Brasil, este fato pode ser decorrente devido ao processo de transição alimentar e 

nutricional presente, tanto na população como um todo, quanto entre algumas etnias 

indígenas, uma vez que são encontradas prevalências de sobrepeso e obesidade entre 

ambos. De um modo geral, houve diminuição da prevalência de desnutrição no Brasil, 

porém, por outro lado, o combate ao excesso de peso e à obesidade precisa ser realizado 

(Kac, G., Velasquez-Meléndez, G.A., 2003). Dessa forma, é necessário intervenções e 

políticas de saúde pública que estimulem a prevenção da desnutrição, do sobrepeso e da 

obesidade. 

 

Quadro 2: Estudos sobre estado nutricional de adultos e idosos indígenas  publicados no 

período de 2001 a 2010   

Fonte Etnia 

(localização) 

Ano de 

coleta 

Faixa 

etária 

(anos) 

Sexo Percentual de Desvio 

Nutricional 

     Sobrepeso Obesidade 

Capeli, 

Koifman (2001) 

Parakatejê 

(PA) 

1994 ≥ 20 M 23,7 1,7 

F 50,0 12,5 

Gugelmim, 

Santos (2006) 

Xavante-

Aldeia São 

José (MT) 

 

Xavante- 

Aldeia 

Etéñitépa 

1994 

 e 1998 

24-64 M 41,6 24,6 

F 49,2 41,3 

M 47,5 2,5 

F 42,8 4,8 

Cardoso (2001) Guaraní-Mbya 

(RJ) 

1999 15-29 M 7,1 2,4 

F 18,8 6,2 

30-49 M 38,8 11,1 

F 46,2 0 

≥ 50 M 11,8 0 

F 33,4 8,3 

Leite (2007) Pakaanóva-

Wari (RO) 

2002 ≥ 20 M 12,5 2,0 

F 1,8 0,0 

Lourenço 

(2006) 

Suruí (RO) 2004 20-49 M 50,5 11,9 

F 34,0 24,5 

≥ 50 M 12,5 0 

F 38,1 9,5 

Castro  (2010) Kaiangáng 

(RS) 

2008 ≥ 20 M/F 37,7 41,5 
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Por outro lado, em relação aos povos indígenas há precariedade e desarticulação do 

sistema de registro de informações em saúde vigente no Brasil, o que leva a escassez de 

dados confiáveis e contínuos em relação à situação nutricional e de saúde destas 

populações (Sousa, M.C. e cols., 2007). Assim, as limitações de informações atualizadas e 

de qualidade a respeito das condições de saúde e nutrição das populações indígenas 

inviabilizam o planejamento adequado de ações e políticas públicas, dificultando a atenção 

à saúde destas minorias. Portanto, é importante que ocorra o levantamento e a divulgação 

de forma continua das condições de saúde e nutrição por meio de pesquisas 

epidemiológicas, considerando a grande diversidade étnica e regional na qual se inserem.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o estado nutricional, assim como os fatores socioeconômicos e higiênico-

sanitários que podem interferir na qualidade de vida da população indígena Xukuru-Kariri 

da cidade de Caldas, Minas Gerais. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

3.2.1-Descrever os indicadores socioeconômicos, demográficos, parasitológicos e 

ambientais, que podem interferir na qualidade de vida da população indígena Xukuru-

Kariri.  

 

3.2.2-Avaliar o estado nutricional da população indígena Xukuru-Kariri segundo diferentes 

indicadores antropométricos e de composição corporal. 
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4. MÉTODOS  

 

4.1  Área de Estudo 

 

      A Terra Indígena Xukuru-Kariri localiza-se no município de Caldas, sul do Estado 

de Minas Gerais (Figura 5). Situada na Fazenda Agropecuária Boa Vista, com 

aproximadamente 100 hectares, de posse da União, próximo da rodovia BR 459 que liga 

Poços de Caldas à Pouso Alegre, com acesso cerca de 2 km após a estrada vicinal que 

interliga Caldas a São Pedro de Caldas (Parisi, R.B., 2008). 

 

 

Figura 5: Mapa de Minas Gerais- Caldas (IBGE, 2008) 

 

4.2 Delineamento e População do Estudo 

 

Trata-se de um estudo de delineamento transversal realizado com a população 

Indígena Xukuru-Kariri, residentes em uma reserva localizada na cidade de Caldas, Minas 

Gerais, no ano de 2009. De acordo com censo realizado durante o trabalho de campo, a 

população Xukuru-Kariri de Minas Gerais, era composta por 86 pessoas, sendo a mesma 

formada por 54,65% (n=47) de crianças e adolescentes, 41,86% (n=36) de adultos e 3,49% 

(n=3) de idosos.  

 

4.3 Aspectos Gerais do Estudo 

 

O trabalho de campo na reserva indígena Xukuru-Kariri foi realizado com todos os 

indígenas residentes na aldeia de Caldas durante o mês de março de 2009. Assim, foram 
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coletados dados antropométricos, socioeconômicos, ambientais e demográficos, além da 

coleta de fezes e de água. A pesquisa foi realizada por uma equipe de pesquisadores 

composta por um sociólogo, um médico, uma nutricionista, além de dez acadêmicos dos 

cursos de nutrição, medicina, farmácia e ciências biológicas da Universidade Federal de 

Ouro Preto. Antes do início do trabalho de campo, as atividades e os procedimentos a 

serem adotados na comunidade foram discutidos junto às principais lideranças indígenas 

Xukuru-Kariri que concordaram com a condução da pesquisa. 

 

4.4 Coleta de Dados 

 

  Visitas domiciliares foram realizadas para a aplicação de um inquérito (Anexo A), 

adaptado, elaborado e testado por Pena (2004), para a obtenção de informações 

socioeconômicas, demográficas e ambientais, a fim de se avaliar as condições de vida. Foi 

coletado material fecal para análise parasitológica e amostra de água para análise 

microbiológica.Além disso, foram obtidos dados antropométricos e de composição 

corporal dos indivíduos.  

 

 4.4.1 Variáveis demográficas e socioeconômicas    

 

  Foram obtidas informações sobre idade, escolaridade e renda familiar. Tipos de  

materiais de construção da casa (incluindo tipo de piso, parede e cobertura), número de    

dormitórios por domicílio; presença de utilidades domésticas (abrangendo televisão,rádio, 

geladeira, fogão á gás, antena parabólica, computador, maquina ou tanquinho de lavar 

roupa e vídeo).   Posteriormente os dados relacionados à idade, escolaridade e renda 

familiar foram agrupados e classificados (Tabela 2).  
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Tabela 2: Agrupamento das variáveis socioeconômicas e demográficas 

Variável Agrupamento 

Idade  

  0 a 19 anos Crianças e adolescentes 

  20 a 60 anos Adultos 

  Maiores de 60 anos Idosos 

Escolaridade do chefe de família  

  Analfabeto a 1
0 
grau incompleto Baixa escolaridade 

  1
0 
grau completo a 2

0 
grau incompleto Média escolaridade 

  Acima de 2
0 
grau completo Alta Escolaridade 

Renda familiar per capita  

  ≤ ¼ de salário mínimo Extremamente pobre 

  > ¼ a ≤½ salário mínimo Pobres 

  >½ salário mínimo Renda superior 

 

  Já as informações referentes aos tipos de materiais de construção da casa, número 

de dormitórios por domicílio e presença de utilidades domésticas foram utilizadas a fim de 

se construir um índice socioeconômico específico (ISE), adaptado da metodologia proposta 

por Santos & Coimbra Jr., (1996). O Índice sócio-econômico (ISE) contemplou três 

dimensões: tipos de materiais de construção da casa, incluindo tipo de piso, parede e 

cobertura; número de dormitórios e presença de utilidades domésticas, abrangendo 

televisão, rádio, geladeira, fogão á gás, antena parabólica, computador, maquina ou 

tanquinho de lavar roupa e vídeo cassete ou DVD (Apêndice A)  

 

  Para cada uma das três dimensões foi atribuído um escore A, B ou C, de acordo 

com o nível de “ocidentalização” dos domicílios. "AAA" consistiu na combinação máxima 

possível de ser alcançada, representado respectivamente nas três dimensões, ou seja, a mais 

ocidentalizada. Por sua vez, “CCC” constituiu a combinação referente ao escore sócio-

econômico mínimo, sendo assim, representando os menos ocidentalizados.  

  

    Para cada chefe de família foi atribuída uma combinação de escores. Através da 

análise das possíveis combinações, os Xukuru-Kariri foram classificados em três diferentes 

níveis sócio-econômicos (NSE):  

1) NSE inferior, envolvendo combinações com todos os escores “C” ou dois “C” e um    

escore “B”;  

2) NSE intermediário, incluindo todos os indivíduos que não foram classificados no  

NSE inferior e nem no NSE superior;  

3) NSE superior, incluindo combinações com todos os escores “A”ou dois “A” e um  
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      escore “B”. 

 

4.4.2 Condições ambientais e infestação parasitária 

 

    Foram avaliadas a presença de instalações sanitárias, o tipo de abastecimento e a 

qualidade da água, o destino do esgoto e do lixo familiar. Assim como a infestação 

parasitária dos moradores da aldeia. 

 

4.4.2.1 Avaliação microbiológica da água 

 

Coleta de água 

 

Para a realização das análises microbiológicas, as amostras de água foram coletadas 

das torneiras e armazenadas em sacos plásticos esterilizados com capacidade para 100 mL. 

Foram obtidas amostras dos domicílios, poço tubular profundo, reservatório de água, 

depósito, escola e posto de saúde. O material coletado foi armazenado em caixa de isopor e 

encaminhadas para o Laboratório de Epidemiologia e Doenças Parasitárias da 

Universidade Federal de Ouro Preto para análise. 

 

Análise de água 

 

Na análise microbiológica da água utilizou-se a técnica de filtração a vácuo com 

uso de membrana Millipore
® 

(Apêndice B). As membranas foram transferidas para placas 

de petri descartáveis no meio de cultura - ColiBlue
® 

e as placas mantidas em estufa a 37°C  

por 24 horas. Após 24 horas, foram retiradas as placas de petri da estufa para contagem 

visual do crescimento das colônias. As colônias foram diferenciadas pela cor vermelho 

indicativa de Coliformes totais e azul de Escherichia coli. Quando houve crescimento 

homogêneo e completo, foi feita a divisão da placa em quatro quadrantes e posteriormente 

realizada a contagem de um deles e multiplicado o valor encontrado por quatro (Portaria 

518/2004, 2005). 
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4.4.2.2 Avaliação parasitológica 

 

Coleta das fezes  

 

Para a coleta das fezes foi distribuído um kit TF-teste
®
 com três frascos coletores 

identificados, para cada indivíduo que foi orientado a defecar sobre um pedaço de papel 

limpo, colher uma pequena quantidade da porção média das fezes com o auxílio da 

espátula, colocar no frasco coletor e desprezar o restante das fezes no vaso sanitário.  

 

As amostras de fezes foram obtidas em dias alternados. Os recipientes devidamente 

lacrados e rotulados foram encaminhados em isopor ao Laboratório de Epidemiologia e 

Doenças Parasitárias da Universidade Federal de Ouro Preto para preparo das amostras 

conforme preconizado pelo fabricante dos Kits TF-teste
®
 e exame microscópico das 

amostras.  

 

Análise parasitológica das fezes 

 

Foram seguidas as instruções do fabricante do teste e em cada um dos três tubos 

com material fecal foram adicionadas uma gota de detergente neutro e 1,5 ml de acetato de 

etíla para eliminação da gordura. Os tubos coletores eram acoplados a três orifícios de um 

sistema de dupla filtragem, com malhas de 400 a 200 micrômeros. Este sistema de filtros 

acoplou-se também a um tubo de centrífuga, com fundo em forma de cone  para o 

assentamento adequado do sedimento fecal após a centrifugação das fezes (Anexo B). 

 

 Após a obtenção do sedimento, o mesmo foi examinado ao microscópio óptico em 

triplicata. Foi avaliada a presença dos parasitos: Entamoeba histolytica/dispar (Eh/d), 

Entamoeba coli (Ec), Iodamoeba butschilii (Ib), Endolimax nana (En), Giardia duodenalis 

(Gd), Taenia , Hyminolepis nana (Hn), Schistosoma mansoni (Sm), Ascaris lumbricóides 

(Al). Ancilostomideo (Anc), Strongiloides stercoralis (Ss), Trichuris trichiura (Tt), 

Enterobius vermiculares (Ev). 
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4.5 Estado Nutricional 

 

4.5.1 Antropometria e composição corporal  

 

Para a determinação do estado nutricional, foi mensurado o peso, estatura/altura, 

circunferência da cintura e percentual de gordura corporal por bioimpedância bipolar e 

tetrapolar, segundo as normas preconizadas (OMS,1995). 

 

Peso 

 

O peso foi mensurado utilizando-se balança eletrônica digital, marca Tanita
®
, com 

capacidade para 150 Kg e precisão de 0,5 kg. As crianças menores de 2 anos, tiveram o 

peso obtido  pela diferença entre o peso do responsável com a criança no colo e o peso do 

responsável sozinho. Os indivíduos foram orientados a utilizar roupas leves, a retirar os 

sapatos e ficar em posição ortostática, com os braços estendidos e o olhar voltado para o 

horizonte (Frisancho, A.R. 1990). 

 

Estatura 

 

A estatura das crianças menores de 2 anos foi mensurada em decúbito dorsal com 

as mesmas posicionadas no centro do antropômetro de madeira, descalças, com a cabeça 

livre de adereços e apoiadas firmemente contra a parte fixa do equipamento. Assim 

também com os braços estendidos ao longo do corpo, os joelhos estendidos e os 

calcanhares da criança em contato com a superfície plana do antropômetro de madeira de 

1,5 m. Já os indivíduos maiores de 2 anos tiveram sua estatura aferida com estadiômetro 

AlturaExata
® de altura máxima de 2,13m com escala em centímetros e precisão de um 

milímetro. O indivíduo permaneceu encostado no aparelho, com os pés unidos, em posição 

ortostática, olhando para frente, sendo a altura aferida quando o esquadro móvel 

acompanhando a haste vertical encostava-se à cabeça do mesmo (Frisancho, A.R. 1990) 

 

Classificação do estado nutricional 

 

  Para a avaliação do estado nutricional dos indivíduos menores de 20 anos adotou-se 

o escore-z dos índices peso para idade (P/I), estatura para idade (E/I) e peso para estatura 
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(P/E) e índice de massa corporal por idade (IMC/idade), utilizando-se a referência 

antropométrica da Organização Mundial de Saúde, 2006 e 2007 (Tabela 3).  

 

Tabela 3: Critérios de classificação do estado nutricional segundo os índices estatura/idade, 

peso/idade, peso/estatura e IMC/idade para menores de 20 anos 

Índice/ Idade Ponto de corte Classificação 

Estatura para idade < escore-z – 2 Baixa estatura para idade 

(0 a 19 anos) ≥ escore-z – 2 Estatura adequada para a idade 

 

Peso para idade < escore-z -3 Peso muito baixo para a idade 

(0 a 10 anos) ≥ escore-z -3 e < escore-z -2 Peso baixo para a idade 

 ≥ escore-z -2 e < escore-z +2 Eutrófico 

 ≥ escore-z +2 Peso elevado para a idade 

 

Peso para estatura < escore-z -2 Peso baixo para estatura 

(0 a 5 anos) ≥ escore-z -2 e < escore-z +2 Eutrófico 

 ≥ escore-z +2 Peso elevado para estatura 

 

IMC para idade < escore-z – 2 Baixo IMC para idade 

(<19 anos) ≥ escore-z -2 e < escore-z +1 Eutrófico 

 ≥ escore-z +1 e < escore-z +2 Sobrepeso 

 ≥ escore-z +2 Obesidade 
Fonte: Organização Mundial de Saúde, 2006/2007 

 

Para os adultos e idosos foi calculado o Índice de Massa Corporal (IMC) e realizada 

sua classificação de acordo com os pontos de corte para adultos propostos pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), 1998 e idosos de acordo com a recomendação de 

Lipschitz, 1994 (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Critérios de classificação do estado nutricional segundo o índice de massa 

corporal [IMC (Kg/m
2)

] para adultos e idosos 

 

Índice /Classificação 

 

Ponto de corte Ponto de corte 

Adultos Idosos 

IMC (Kg/m
2
)   

Baixo Peso < 18,5 ≤ 22 

Eutrófico ≥ 18,5 e < 25 > 22 e < 27 

Sobrepeso ≥ 25 e < 30 ≥ 27 

Obesidade ≥ 30 - 
Fonte: adaptado de Organização Mundial de Saúde, 1998 e Lipschitz DA, 1994 
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Circunferência da cintura  

 

Foram mensuradas a circunferência da cintura dos indivíduos com idade maior ou 

igual a 7 anos utilizando-se fita métrica inelástica, com extensão de 2m, dividida em 

centímetros, obtida durante a expiração normal, sendo circundada a circunferência 

horizontal localizada entre o ponto médio entre o último arco costal e a crista ilíaca  

(Frisancho, A.R. 1990). 

 

Critérios de classificação da circunferência da cintura 

 

Os valores de circunferência da cintura dos indivíduos de 7 a 20 anos foram 

comparados com o International Diabetics Federation (IDF), 2007. Aqueles que se 

possuíam valores iguais ou maiores ao percentil 90 da população de referência foram 

considerados com excesso de adiposidade central. Já os maiores de 20 anos foram 

classificados com risco de complicações metabólicas de acordo com a IDF, 2005 (Tabelas 

5 e 6).  

 

Tabela 5: Critérios de classificação para o risco de complicações metabólicas para crianças 

e adolescentes (7 a 18 anos) segundo a circunferência da cintura por sexo 

 

Idade (anos) 
Circunferência da cintura (cm) 

Masculino 

Circunferência da cintura (cm) 

Feminino 

7 ≥ 67,6 ≥ 66,8 

8 ≥ 71 ≥ 69,7 

9 ≥ 74,3 ≥ 72,6 

10 ≥ 77,7 ≥ 75,5 

11 ≥ 81,1 ≥ 78,3 

12 ≥ 84,5 ≥ 81,2 

13 ≥ 87,9 ≥ 84,1 

14 ≥ 91,3 ≥ 86,9 

15 ≥ 94,7 ≥ 89,8 

16 ≥ 98,1 ≥ 92,7 

17 ≥ 101,5 ≥ 95,5 

18 ≥ 104,9 ≥ 98,4 
Fonte: International Diabetics Federation, 2007 
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Tabela 6: Critérios de classificação para o risco de complicações metabólicas para adultos 

segundo a circunferência da cintura por sexo 

 

 Circunferência da cintura (cm) 

                 Masculino 

Circunferência da cintura (cm) 

                 Feminino 

Sem risco < 90 < 80 

Risco aumentado ≥ 90 ≥ 80 
 Fonte: International Diabetics Federation, 2005 

 

Composição Corporal 

 

O percentual de gordura corporal (%GC) foi estimado nos indivíduos com idade 

maior ou igual a 7 anos utilizando-se a bioimpedância bipolar pé a pé através da balança 

Tanita®,  bioimpedância mão a mão pelo Monitor de gordura corporal Omron BF 330
®
 e a 

bioimpedância tetrapolar  realizada com os aparelhos Maltron
®
 (tetrapolar 1) e 

Byodinamics
®
 modelo 310e (tetrapolar 2).  

 

A mensuração da gordura corporal por meio da bioimpedância bipolar pé a pé e 

mão a mão foi realizada com o individuo em posição ortostática e descalços. O indivíduo 

foi orientado a colocar os pés na Tanita® de forma centralizada sobre a superfície prata e 

olhar para frente. Para o Monitor de gordura corporal Omron BF 330
®
, orientou-se que o 

participante segurasse as hastes do aparelho na frente do corpo, olhasse para a frente até a 

realização do exame.   Já para a bioimpedância tetrapolar, foi realizada com o indivíduo 

em posição supina sob colchonete revestido por material não condutor de eletricidade em 

local de temperatura ambiente. Os eletrodos foram colocados nas extremidades do corpo 

(mãos e pés) e posteriormente realizada a medida. Para todas as bioimpedâncias utilizou-se 

o percentual de gordura corporal obtido através de equações propostas pelos fabricantes 

dos aparelhos. 

 

Critérios de classificação do percentual de gordura corporal 

 

Para os indivíduos de 7 a 19 anos utilizou-se os pontos de corte para % GC 

propostos por Taylor e cols., (2002) que classificaram o percentual de gordura corporal de 

acordo com pontos de corte equivalentes de IMC para sobrepeso (≥ 25 Kg/m
2
) em adultos. 
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Já a classificação dos adultos e idosos foi realizada de acordo com os pontos de corte para 

%GC propostos por Gallagher e cols., (2000) (Tabela 7). 

 

 Tabela 7: Critérios de classificação do percentual de gordura corporal segundo faixa etária 

e sexo 

 

Faixa Etária 

(anos) 

                    Feminino                    Masculino 

Sem excesso de 

adiposidade 

(%GC) 

Com excesso de 

adiposidade 

(%GC) 

Sem excesso de 

adiposidade 

(%GC) 

Com excesso 

de adiposidade 

(%GC) 

 7-8 < 21 ≥ 21 < 17 ≥ 17 

8-9 < 23 ≥ 23 < 18 ≥ 18 

9-10 < 25 ≥ 25 < 19 ≥ 19 

10-11 < 27 ≥ 27 < 20 ≥ 20 

11-12 < 29 ≥ 29 < 21 ≥ 21 

12-13 < 31 ≥ 31 < 21 ≥ 21 

13-14 < 32 ≥ 32 < 21 ≥ 21 

14-15 < 33 ≥ 33 < 21 ≥ 21 

15-16 < 33 ≥ 33 < 21 ≥ 21 

16-17 < 33 ≥ 33 < 20 ≥ 20 

17-18 < 33 ≥ 33 < 19 ≥ 19 

18-19 < 33 ≥ 33 < 19 ≥ 19 

20-39 < 35 ≥ 35 < 23 ≥ 23 

40-59 < 36 ≥ 36 < 24 ≥ 24 

60-79 < 36 ≥ 36 < 24 ≥ 24 
Fonte: Adaptado de Taylor  e cols., 2002 e Gallagher e cols.,2000 

 

4.6 Análise Estatística  

 

Indicadores que interferem na qualidade de vida 

 

   Foi realizada a descrição e o cálculo de prevalência dos indicadores demográficos, 

socioeconômicos e ambientais por família. Para a infestação parasitária foi calculada a 

prevalência por indivíduo e por sexo por meio do programa Predictive Analytics Software 

Statistics (PASW, versão 17.0).  

 

Avaliação do estado nutricional 

 

A análise estatística descritiva dos dados antropométricos foi realizada no programa 

Predictive Analytics Software Statistics (PASW, versão 17.0). Para a determinação do 

escore-z IMC/ idade dos indivíduos com idade menor de 20 anos, utilizou-se o programa 
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da World Health Organization – Anthroplus, versão 2.0.2 .  Posteriormente, para o cálculo 

da sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo (VPP) e negativo (VPN) dos 

métodos antropométricos em relação ao método de referência (IMC) com intervalo de 

confiança 95% utilizou-se o programa OpenEpi, versão 2.3.1 .  

 

4.7 Comitê de ética 

 

O presente estudo foi desenvolvido como parte integrante de um projeto, 

denominado “Saúde dos Povos Indígenas de Minas Gerais” e seguiu as diretrizes da 

Instrução Normativa número 01, de 29⁄11⁄95, da Fundação Nacional do Índio (Funai), que 

disciplina o ingresso em terras indígenas com a finalidade de pesquisa científica. Assim 

como as determinações da Resolução 196 ⁄ 96 do Conselho Nacional de Saúde, que 

estabelece os parâmetros regulamentadores para pesquisa envolvendo seres humanos. Com 

a finalidade de obter a autorização de ingresso na Terra Indígena Xukuru-Kariri, a pesquisa 

foi submetida às lideranças indígenas e ao Conselho Local de Saúde Xukuru-Kariri, ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto- CEP- UFOP 

(Parecer nº 2005/58), ao Comitê Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), (Parecer nº 

902/2006, Registro: 12827) e à Funai (parecer nº 73/CGEP/06). Antes de iniciar a coleta de 

dados na terra indígena, o coordenador e os responsáveis pelo projeto, visitaram o local, 

explicaram o trabalho que seria desenvolvido e solicitaram às lideranças da comunidade o 

consentimento escrito para realização da mesma (Anexo C,D,E). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

5 RESULTADOS  

 

5.1 Indicadores socioeconômicos, demográficos e ambientais, que podem interferir na 

qualidade de vida da população indígena Xukuru-Kariri 

 

A População indígena Xukuru-Kariri de Minas Gerais era composta por 86 

indivíduos. A distribuição da população segundo as faixas etárias no ano de 2009 revelou 

que a maior proporção da população (54,6%) era composta por indivíduos jovens, menores 

de 20 anos para ambos os sexos. Já os idosos representavam apenas 3,5% da população (3). 

A média de idade foi de 23±15,9 anos (Gráfico 1).  

 

 

Gráfico1: Pirâmide etária da população indígena Xukuru- Kariri por faixa etária e sexo, 

estado de Minas Gerais, 2009 

 

5.1.1 Perfil socioeconômico e demográfico familiar 

 

  No período estudado, a população indígena de Caldas era dividida em 22 famílias. 

Em relação à escolaridade do chefe de família constatou-se 81,82% (n=18) dos chefes 

apresentavam baixa escolaridade, 81,18% (n=18) estavam abaixo da linha de pobreza   

31,81% (n=7) das  famílias foram classificadas no índice socioeconômico inferior (Tabela 

8). 
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Tabela 8: Perfil socioeconômico e demográfico familiar da população indígena Xukuru-

Kariri; Caldas, Minas Gerais,2009 

Classificação n (%) 

Escolaridade  

  Baixa escolaridade 18 (81,82) 

  Média escolaridade 1 (4,55) 

  Alta Escolaridade  3 (13,64) 

Renda familiar  

  Extremamente pobre 10(45,45) 

  Pobres 8(36,36) 

  Renda superior  4(18,18) 

Nível socioeconômico  

  Inferior 7(31,81) 

  Intermediário 6(27,29) 

  Superior 9(40,90) 

 

5.1.2 Condições ambientais  

 A água utilizada na aldeia para beber, cozinhar, lavar roupas, vasilha e tomar banho 

era proveniente de um único poço artesiano. Dos 22 domicílios visitados, em 18,2% (n=4)  

a água era canalizada somente até o quintal, 77,3% (n=17) até dentro de casa ou até o 

banheiro e em 4,5% (n=1) não era canalizada. O destino final da água e esgoto ocorria por 

meio de canalização até a fossa, esgoto ou corria a céu aberto (Gráfico 2)  

 

 

Gráfico 2: Destino da água de uso doméstico na aldeia Xukuru-Kariri; Caldas, Minas 

Gerais, 2009  
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          Foram coletadas 26 amostras de água, sendo os pontos escolhidos o poço tubular 

profundo, reservatório de água responsável pelo abastecimento das caixas de água da 

aldeia, depósito, escola, posto de saúde e caixas d’água dos domicílios. Em todas as 

amostras foram realizadas análises microbiológicas para coliformes fecais e totais em 

UFC/100mL. Dessas, 77% (20 amostras) foram positivas para coliformes totais e 4% (1 

amostra) positiva para Escherichia coli. 

  

  Em relação às condições sanitárias, todos os banheiros eram de alvenaria ou 

módulos de acrílico fornecido pela FUNASA, cobertos e com dimensões pequenas. Em 

uma casa não havia banheiro, sendo que em 42,8% (n=9) e 57,2% (n=12) dos domicílios 

eram no interior e do lado de fora do domicílio, respectivamente. Em 27,28% (n=6) dos 

domicílios foi relatado que os moradores defecavam na parte exterior do domicílio (Tabela 

9).   

 

Tabela 9: Condições sanitárias dos domicílios da população indígena Xukuru-Kariri; 

Caldas, estado de Minas Gerais, 2009. 

Características  n (%) 

A casa possui banheiro  

   Sim 21 (95,4) 

   Não 1 (4,6) 

Local do banheiro  

   Dentro de casa 9 (42,8) 

   Fora de casa  12 (57,2) 

O banheiro foi feito  

   Pelo Morador 5 (23,8) 

   Pela FUNASA 14 (66,6) 

   Não sabe 2  (9,6) 

Local que fazem coco quando estão em casa  

   Na privada 16 (72,72) 

   No quintal  6 (27,28) 

  

 

  Verificou-se que em 68,18% (n=15) dos domicílios a coleta de lixo pela prefeitura 

era realizada 1 vez por semana. Além disso, 59,09% (n=13) das famílias admitiram que o 

lixo era jogado no quintal ou queimado  e em 95,45% (n=21) dos domicílios armazenado 

em sacos plásticos. Em relação à disposição final dos resíduos, observou-se que 54,5% 

(n=12) das casas possuíam lixos espalhados pelo quintal (Tabela 10). 
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Tabela 10: Características de armazenamento e coleta de lixo da população indígena 

Xukuru-Kariri; Caldas, estado de Minas Gerais, 2009 

Características n (%) 

De quanto em quanto tempo o caminhão pega o lixo  

   Mais de 1 vez por semana 2 (9,1) 

   1 vez por semana 15 (68,18) 

   De quinze em 15 dias 5 (22,72) 

Onde é colocado o lixo de casa  

  Colocado na estrada para o caminhão pegar 9 (41) 

  Jogam/ Queimado no quintal  13 (59) 

Onde é armazenado o lixo   

  Saco plástico 21 (95,45) 

  Queima 1 (4,55) 

Há lixo espalhado no quintal  

  Sim 12 (54,5) 

  Não 10 (45,5) 

 

 

5.1.3 Exame parasitológico 

 

Foram distribuídos para todos os 86 indivíduos kit TF-teste
®
 para a coleta de 

material fecal. Destes, foram coletadas amostras fecais de 60 indivíduos com positividade 

em 66,6% (n=40) dos casos%,desses 57 % (n=22) eram menores de 20 anos. Em relação 

aos parasitas analisados, foi encontrada uma prevalência de 6,7% (n=4) de Entamoeba 

histolitica/dispar, 60% (n=36) Entamoeba coli, 1,8% (n=1) Endolimax nana e 16,6% 

(n=10) de Giardia duodenali. Não houve diferença estatística significativa entre a 

prevalência de parasitoses segundo o sexo (Tabela 11).  
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Tabela 11: Prevalência de enteroparasitoses segundo o sexo da população indígena 

Xukuru-Kariri; Caldas, estado de Minas Gerais, 2009 

 

Parasitologia  Masculino 

n (%) 

Feminino 

n(%) 

Total 

n(%) 

P 

Geral     

  Negativo 13 (21,7) 7(11,7) 20 (33,4)       0,45
a
 

  Positivo  22 (36,7) 18 (30) 40 (66,6)  

Entamoeba histolitica/dispar     

  Negativo 31(51,7) 25(41,7) 56 (93,3) 0,57
b
 

  Positivo  4(6,7) 0(0) 4(6,7%)  

Giardia duodenalis     

  Negativo 27(45) 23(38,3) 50(83,3) 0,11
 b
 

  Positivo  8(13,3) 2(3) 10(16,6)  

Entamoeba Coli     

  Negativo 16(26,7) 8(13,3) 24(40) 0,28
 a
 

  Positivo  19(31,7) 17(28,3) 36(60)  

Endolimax nana     

  Negativo 34(56,6) 25 (41,6) 59 (98,3) 0,58
 b
 

  Positivo  1(1,8) 0(0) 1(1,8)  

     
a= qui quadrado de Pearson   b=teste exato de Fisher 

 

5.2  Estado nutricional da população indígena Xukuru-Kariri de acordo com os diferentes 

indicadores antropométricos 

 

Foi avaliado o perfil nutricional de 76 indivíduos, entre os quais 57,8% (n=44) 

eram do sexo masculino e 42,2% (n=32) do sexo feminino com idade mínima de 1 mês e 

máxima de 77,9 anos. Sendo a média idade de 19,0± 15,12 anos; mediana de 16,91 anos e 

intervalo de confiança de 95% (15,61 – 22,41 anos). Dez indivíduos não estavam presentes 

na aldeia no momento da coleta de dados.  

 

Quanto adiposidade corporal estimada pelo % GC pé a pé, %GC Tetrapolar 1 e 

Tetrapolar 2, observou-se que os valores médios apresentaram de forma crescente para  

crianças/adolescentes, adultos e idosos. A distribuição dos valores médios segundo as 

faixas de idade encontra-se na Tabela 12. 
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Tabela 12: Média dos índices antropométricos e de composição corporal de acordo com as 

faixas de idade para a população indígena Xukuru-Kariri; Caldas, estado de Minas Gerais, 

2009. 

Indicadores Criança/Adolescente Adulto Idoso 

Média ±DP (n) Média ±DP (n) Média ±DP (n) 

IMC 18,85 ± 5,01 (44) 24,57 ± 2,81 (30) 23,54 ± 2,22 (2) 

CC 66,41 ±12,20 (25) 81,56± 7,84 (29) 84,60 ± 1,27 (2) 

%GC pé a pé 20,11 ± 9,36 (25) 23,18 ± 9,14 (28) 28,05 ± 8,27 (2) 

%GC mão a mão 22,33 ± 8,98 (13) 20,83 ± 9,22 (27) 33,25 ± 9,68 (2) 

%GC Tetrapolar 1 20,35 ± 8,84 (23) 23,70 ± 9,28 (27) 30,18 ± 5,19 (2) 

%GC Tetrapolar 2 18,97 ± 8,28 (22) 21,73 ± 8,76 (27) 30,20 ± 5,93(2) 
IMC: Índice de massa corporal (kg/m2), CC: circunferência da cintura,%GC pé a pé: percentual de gordura 

corporal de acordo com a Tanita®,%GC mão a mão: percentual de gordura corporal de acordo com o Omron 

%GC Tetrapolar 1: percentual de gordura corporal de acordo com Maltron,%GC Tetrapolar 2: percentual de 

gordura corporal de acordo com o Byodinamics 

 

 

Todas as crianças avaliadas de 0 a 5 anos (n=6) apresentaram peso elevado para a 

altura/estatura. Em relação ao excesso de peso para idade, 14,3% (n=2) dos indivíduos do 

sexo masculino apresentaram desvio nutricional, porém não houve diferença significativa 

entre sexos. Na avaliação da população de acordo com o IMC, observou-se que apenas 

1,7% (n=1) dos indivíduos apresentaram baixo IMC, 65,5 % (n=38) eutrofia e 34,2% 

(n=26) sobrepeso/obesidade (Tabela 13). Para a circunferência de cintura 21,4% (n=12) 

estavam com excesso de adiposidade central.  

 

Tabela 13: Perfil nutricional de acordo com os índices antropométricos peso por 

estatura/altura, peso para idade, estatura para a idade e índice de massa corporal, segundo o 

sexo da população indígena Xukuru-Kariri, estado de Minas Gerais 2009. 

Índice                                  Classificação                                  Faixa 

etária 

(anos) 

n (%) Sexo 

Masculino 

n (%) 

Feminino 

n (%) 

Peso por estatura/altura  0-5    

      Peso elevado   6 (100) 3 (100) 3 (100) 

Peso para idade  0-10    

     Eutrófico  25 (92,5) 16 (85,7) 9 (100) 

     Peso elevado   2 (7,5) 2 (14,3) 0(0) 

Estatura para a idade  0-19    

     Adequada   44 (100) 25(100) 19 (100) 

Índice de massa corporal  0-77,9    

 Baixo Peso  1(1,3) 0(0) 1(3,2) 

 Eutrófico  50(64,5) 33(75) 17(50,4) 

 Sobrepeso  20(26,3) 9(20,5) 11(37) 

 Obesidade  5(6,6) 2(4,5) 3(9,4) 
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As prevalências do excesso de adiposidade corporal avaliadas pelo %GC de acordo 

com a bioimpedância pé a pé (n=55), mão a mão (n=42) e bioimpedância Tetrapolar 1 

(n=52) e Tetrapolar 2 (n=51) foram de 18,2% (n=10), 19% (n=8), 25% (n=13),17,6% 

(n=9), respectivamente (Gráfico 3).  

 

 

 Gráfico 3: Prevalência de indivíduos sem excesso de adiposidade corporal e com       

excesso de adiposidade corporal  avaliado pela bioimpedância pé a pé, mão a mão, tetra 1 e 

tetra 2 dos indígenas Xukuru-Kariri; Caldas, Minas Gerais, 2009 

 

5.2.1 Cálculo da sensibilidade e especificidade 

Para o cálculo da sensibilidade e da especificidade a população de estudo foi 

constituída por 58 indivíduos, sendo 56,9% (n=33) do sexo masculino e 43,1% (n=25) do 

feminino, sendo que o indivíduo mais novo tinha 7,2 anos e o mais velho 77,9 anos.  

 

Assumindo o IMC como método de referência, a especificidade foi superior a 

sensibilidade em relação a todos os índices. O método que apresentou menor sensibilidade 

e especificidade foi o %GC mão a mão, em que apenas 29% dos indivíduos foram 

classificados corretamente com excesso de adiposidade corporal. O maior valor de 

sensibilidade foi obtido pela medida da CC em que 50% dos indivíduos foram 

classificados corretamente com alta adiposidade corporal, apresentando este método uma 

especificidade de 92% (Tabela 14).   
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Tabela 14: Sensibilidade, especificidade e valor preditivo positivo (VPP) e negativo (VPN) 

dos métodos diagnósticos de excesso de adiposidade corporal em relação ao método de 

referência (IMC) para a população indígena Xukuru-Kariri; Caldas, Minas Gerais, 2009 

Indicadores Sensibilidade Especificidade VPP VPN 

CC    0,50    0,92 0,75 0,79 

%GC pé a pé 0,41            0,92 0,70 0,77 

%GC mão a mão  0,29            0,88 0,62 0,64 

%GC Tetrapolar 1 0,41            0,88 0,63 0,75 

 %GC Tetrapolar 2            0,35     0,91  0,66      0,73 
CC: circunferência da cintura,%GC pé a pé: percentual de gordura corporal de acordo com a Tanita® 

%GC mão a mão: percentual de gordura corporal de acordo com o Omron,%GC Tetrapolar 1: percentual  

de gordura corporal de acordo com Maltron%GC Tetrapolar 2: percentual de gordura corporal de acordo  

com o Byodinamics, VPP:Valor preditivo positivo,VPN: Valor preditivo negativo 
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6. DISCUSSÃO 

 

Os resultados desse estudo mostraram que os moradores dessa aldeia estavam 

acometidos por parasitoses intestinais como Entamoeba histolitica/díspar, Giardia 

duodenalis,  Entamoeba Coli e Endolimax nana. Além disso, encontram-se expostos ao 

risco de infecção devido a contaminação da água, falta de saneamento básico e disposição 

de dejetos humanos e resíduos sólidos de maneira inadequada e próximos ao domicílio.  

Em relação ao perfil nutricional, observou-se a presença de indivíduos com sobrepeso e 

obesidade, dentre esses, crianças e adolescentes. 

 

6.1 Indicadores socioeconômicos, demográficos, ambientais e parasitológicos 

 

De acordo com o censo demográfico realizado pelos pesquisadores, no ano de 

2009, a população indígena Xukuru-Kariri residente na cidade Caldas, Minas Gerais, era 

composta por 86 indivíduos. No entanto, os dados do IBGE referentes ao ano de 2009 

mostram que a população indígena de Caldas era de 104 indivíduos (FUNASA, 2010).   

 

 Segundo Souza & Santos (2010), a maior parte dos povos indígenas no Brasil, sob 

o ponto de vista demográfico, é formada por microssociedades, geralmente não 

ultrapassam a poucas centenas de indivíduos.  A contagem populacional nesse trabalho 

difere daquela divulgada pelo IBGE provavelmente em decorrência dos constantes fluxos 

migratórios dos Xukuru-Kariri entre a cidade de origem e Caldas, em busca de melhores 

condições de vida. 

 

  Constatou-se que 81,8% dos chefes de família Xukuru Kariri apresentavam baixa 

escolaridade, ou seja, não possuíam o primeiro grau completo. Assim como, 81,8% viviam 

com 0 a 0,5 salário mínimo, mostrando o baixo poder aquisitivo das famílias. Ribas e cols., 

(2001), na comunidade indígena Teréna, Mato Grosso do Sul, constataram que 89,1% das 

famílias encontravam-se na faixa de 0 a 0,5 salário mínimo per capita e a respeito da 

escolaridade do pai, aproximadamente 98% tinham menos de 8 anos de estudo. Pesquisas 

citam que o nível de escolaridade dos pais é um fator decisivo para a percepção a respeito 

dos cuidados com a criança, da higiene e saneamento do meio ambiente, como também 

para recorrer aos serviços de saúde quando necessário (IBGE, 1992; Menezes, T.A. & 

Uchoa,F.,2011). 

 



55 

 

  Neste estudo, um fato interessante foi que 27,29% e 40,09% das famílias foram 

classificadas no índice socioeconômico médio e superior, respectivamente. De acordo com 

Souza, (2009) os indígenas alteram o seu comportamento econômico devido influências da 

sociedade externa. Assim, apesar do baixo poder aquisitivo dessas famílias, percebe-se que 

há forte influência cultural do contexto, principalmente devido a presença da diversidade 

de eletrodomésticos nos lares indígenas.  

 

  Importante ressaltar que precárias condições de saneamento básico foram 

encontradas nesta aldeia. Das 26 amostras de água analisadas, 77% (n=20) foram positivas 

para coliformes totais e 4% (n=1) para Escherichia coli. As bactérias do grupo coliformes 

são encontradas tanto nas fezes quanto no meio ambiente, devido ao acúmulo de matéria 

orgânica e de sedimentos que promovem o seu desenvolvimento (Funasa, 2006). Sendo 

assim, são utilizadas como indicadores de contaminação bacteriológica da água (OMS, 

1995). 

Assim também em um estudo realizado por Monteiro (2006) na aldeia de 

Jaguapiru, município de Dourados, constatou-se que 93,75% das amostras de água estavam 

contaminadas por coliformes em uma região que era abastecida pelo poço artesiano. Giatti 

e cols., (2007) verificaram que das 65 amostras de água analisadas na área indígena 

Iauaretê, 89,2% apresentaram presença de coliformes fecais. Semelhantemente, Pena e 

cols., 2008 observaram na reserva indígena Xakriabá em Minas Gerais que 83,3% das 

amostras de água coletadas nas residências provenientes de poços tubulares eram 

impróprias para o consumo humano devido a presença de coliformes.  

Outro aspecto preocupante é o destino da água/esgoto, uma vez que cerca de 60% 

do esgoto proveniente do lavatório de mãos, vasilha e roupa tinham como destino o terreno 

e 4,8% do esgotamento sanitário fluíam a céu aberto. Além disso, 27,28% dos moradores 

da aldeia defecavam diretamente sobre o solo próximos de suas residências e em 54,5% 

dos domicílios havia lixo nas regiões peridomiciliares. Tais fatores, quando observados em 

conjunto podem potencializar a contaminação do meio ambiente, o que pode levar ao 

aumento do risco de doenças infecto-contagiosas (Giatti, L.L. e cols, 2007). Resultados 

semelhantes em relação à disposição de resíduos sólidos foram observados ao se verificar 

as condições sanitárias e socioambientais em Iauaretê, AM através de uma pesquisa quali-

quantatitiva em que após diagnóstico ambiental confirmou-se que os resíduos sólidos 
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encontravam-se acondicionados de forma inadequada, próximos as residências e muitas 

vezes junto as fontes de captação de água. Outro fator relevante é a ausência de 

regularidade na coleta desses resíduos por caminhões da prefeitura (Giatti, L.L. e cols, 

2007). 

 

Moreira (2008) também observou que 45% do esgotamento sanitário corriam a céu 

aberto na terra indígena Krenak, na cidade de Resplendor, Minas Gerais.  Borchardt e 

cols., (2003), em um estudo com populações rurais no Estado de Wisconsin, Estados 

Unidos, verificaram associação entre a densidade das fossas  e risco para diarréias por 

vírus e bactérias. Os autores sugerem que o sistema de fossa pode ser fonte de 

contaminação do solo e da água, principalmente quando não ocorre manutenção das 

instalações. Segundo Tussi (2008) o abastecimento de água de fontes seguras e a coleta de 

esgotos evitam doenças como diarréia. 

 

França e Ruaro (2009) destacam que a transmissão de doenças através de resíduos 

sólidos ocorre devido à disposição e/ou tratamento inadequado do mesmo, como a queima, 

enterro e despejo em lixões.  Esses locais tendem a se tornar criadouros de diversos vetores 

de doenças, comportando-se como veiculadores ou reservatórios (mecânicos ou biológicos) 

de moléstias e podem transmitir aos indivíduos enfermidades, como leptospirose, febre 

tifóide, giardíase, toxoplasmose, entre outras. De acordo com Rocha (1980), quando os 

resíduos encontram-se disponíveis, os mesmos podem ser fontes de alimento, devido ao 

seu alto conteúdo energético, potencializando condições necessárias à proliferação.   

 

 Para Escobar-Pardo e cols., (2001) a  contaminação do solo ou da água com 

material fecal é um importante fator na disseminação das parasitoses intestinais. Em 

regiões mais pobres onde não há serviços sanitários adequados e que ocorre defecação no 

solo, há maior possibilidade dos ovos e das larvas de helmintos que foram eliminados nas 

fezes se desenvolvam e cheguem a ser infectantes e posteriormente podem ser transmitidos 

através das mãos, da água ou dos alimentos.  

 

 O Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas (2009) chamou 

atenção principalmente para as condições ambientais favoráveis à transmissão de parasitas 

e microorganismos veiculados pela água e alimentos contaminados, como helmintos e 

protozoários intestinais, enterobactérias e rotavírus. Estudos mostram que as 
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gastroenterites podem responder por quase metade das internações hospitalares de crianças 

indígenas e por até 60% das mortes em crianças menores de um ano (Lunardi, R. e cols., 

2004; Orellana, J.D.Y. e cols, 2007). 

 

Em nosso estudo, das 60 amostras de material fecal analisadas, 66,6% (n=40) dos 

exames parasitológicos foram positivos. Entre essas, foram encontrados  Entamoeba coli 

(60%), Endolimax nana (1,8%) e Giardia duodenali (16,6%), Entamoeba histolitica/díspar 

(6,7%).Resultados semelhantes foram encontrados por Carvalho (2010) entre crianças de 0 

a 12 anos da etnia Xakriabá, Minas Gerais,no qual foi observada uma prevalência de 

50,5% de positividade para o exame parasitológico, sendo que 18,6% desses, eram de 

Giardia Duodenali.  Gilio e cols. (2006) constatara que na Reserva Rio das Cobras, Paraná 

, 69,5%  dos indivíduos apresentam positividade para parasitismo e 22,2% para Giardia. 

Basso e cols. (2008),  após levantamento durante  35 anos, no município de Caxias do Sul, 

observaram que 58% dos exames foram positivos para algum tipo de parasito. 

 

Fontiboni  e cols., (2001)  observaram o perfil epidemiológico da comunidade de  

Pankararu,  Pernambuco e constatou que  50,3% dos indígenas apresentavam  Entamoeba 

coli. Escobar-Pardo e cols., (2001) descreveram entre crianças indígenas do Xingu uma 

prevalência de  60,8% de  Entamoeba coli  e 50% de Endolimax nana.  

 

Parasitas como a Entamoeba Coli e Endolimax Nana são encontrados na cavidade 

intestinal, alimentando-se de bactérias e detritos alimentares. São considerados parasitas 

com pouco potencial patogênico, mas que em alguns casos podem determinar quadros 

clínicos de desconforto abdominal (Rey,L., 2002). Já os enteroparasitas patogênicos como 

Entamoeba histolytica e Giardia duodenalis podem causar diversos prejuízos aos 

indivíduos, como quadros de diarréia e de má absorção de macro e micro nutrientes 

(Brasil, 2010).  As manifestações clínicas são usualmente proporcionais à carga parasitária 

do indivíduo. Estes parasitos geralmente são encontrados em regiões menos desenvolvidas 

e afetam principalmente as crianças, podendo interferir no crescimento das mesmas. Dessa 

forma as famílias que vivem com baixa renda e em condições precárias de saneamento são 

as mais afetadas, sendo o parasitismo um dos problemas de saúde pública no Brasil 

(Matos, S.M.A e cols., 2008).  
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Botero Garcés  e cols., (2009), verificaram que entre crianças de 3 a 6 anos da 

Colômbia, que a  uma maior prevalência de Giardia duodenalis  estava associada à falta de 

água encanada, falta de saneamento, defecação sobre o solo, disposição inadequada do lixo 

próximos as residências  e também a baixa escolaridade do cuidador da criança.  

 

A carga parasitária é um dos primeiros indicadores parasitológicos que sofrem 

alteração com as melhorias das condições sanitárias em uma comunidade. Entre os 

indígenas Kaiangáng após melhoria das condições sanitárias associada ao tratamento 

antiparasitário, ocorreu redução na prevalência de algumas espécies de enteroparasitos 

(Toledo,M.J.O. e cols.,2008). Medidas educativas também têm se mostrado eficientes na 

profilaxia das parasitoses, como demonstrado em um trabalho realizado em Maringá 

(Paraná),que após ação educativa por meio de minicursos para as famílias atendidas, 

constatou-se redução na prevalência dos parasitos intestinais de 42,5% para 12,6% 

(Pupulin, A.R.Y. e cols., 2001). 

 

Embora não sejam protozoários patogênicos, a prevalência de Entamoeba coli e a 

Endolimax nana foi observada nesse estudo. As incidências dessas estão condicionadas a 

precárias condições de higiene e educação sanitária, a qual estes indivíduos estão 

submetidos, sendo assim, importante como indicadores de contaminação fecal nesta aldeia. 

Já a presença de Entamoeba histolytica e Giardia duodenalis pode ter ocorrido devido à 

falta de tratamento da água de abastecimento ou a contaminação da água pelos próprios 

indivíduos ocasionada pela liberação do esgoto a céu aberto, disposição inadequada do lixo 

e defecação dos indivíduos sobre o solo. 

 

Dessa forma, os resultados aqui apresentados, sugerem que nesta aldeia há uma 

complexa relação entre saúde e meio ambiente.  Assim, a interação entre o consumo água 

contaminada, disposição inadequada de lixo e dejetos humanos, falta de saneamento básico 

e enteroparasitoses são indicadores potenciais de uma contaminação intermitente que 

podem causar danos à saúde indígena. Medidas governamentais de saneamento básico, 

coleta de lixo e educação ambiental devem ser implementadas a fim de que os aldeados 

Xukuru-Kariri possam melhorar sua qualidade de vida. 
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6.2 Estado nutricional 

 

 Neste estudo 100% (n=6) das crianças avaliadas de 0 a 5 anos apresentaram peso 

elevado para a estatura e 14,3% excesso de peso para idade. Sabe-se que o índice 

peso/estatura é sensível para o diagnóstico de excesso de peso, porém, são necessárias 

medidas complementares para o diagnóstico preciso de sobrepeso e obesidade. Em um 

estudo realizado com indígenas Terená menores de 5 anos, observou-se uma prevalência 

de sobrepeso de 5,0% (Ribas, D.L.B., e cols., 2001). Em outro, realizado em comunidade 

indígena urbana, observou-se a prevalência de 6,3% de obesidade, sendo 3,7% no sexo 

masculino e 8,3% no feminino (Ribas, D.L.B., & Philippi, S.T., 2003). Orellana e cols., 

(2006) verificaram entre crianças Suruí, no Amazonas uma prevalência de 3,9% de acordo 

com o indicador  P/A e  1,4% para o P/I. Sugere-se que a alta prevalência de P/A e P/I das 

crianças indígenas Xukuru-Kariri seja decorrente das mudanças de seus hábitos e cultura 

alimentar devido ao contato interétnico.    

 

Em relação aos outros indicadores nutricionais, a prevalência de excesso de peso 

variou de acordo com o índice utilizado. Em nosso estudo, 32,8% dos indivíduos 

apresentaram excesso de peso quando avaliados pelo IMC, 21% pela circunferência da 

cintura, 25% pelo Tetrapolar 1, 19% pela bioimpedância mão a mão, 18,2% pela 

bioimpedância pé a pé e 17,6% pelo Tetrapolar 2. Castro  e cols., (2010) observaram entre 

os indígenas Kaingáng no Rio Grande do Sul, que 12,4% apresentavam excesso de peso 

e/ou obesidade de acordo com o IMC. Gugelmin e cols., (2006) constataram na Terra 

Indígena Sangra-Douro-Volta Grande, Mato Grosso, que 78% dos adultos tinham IMC 

elevado e atribuíram seus achados de sobrepeso e obesidade à transição cultural e 

alimentar a que essas populações foram submetidas ao longo do tempo. Já Almeida e cols., 

(2005) não observaram em indígenas Xukuru-Kariri residentes na Fazenda do Canto, 

Alagoas presença de desvios nutricionais.   Dessa forma, o excesso de peso entre os 

indígenas Xukuru-Kariri aldeados em Minas Gerais, pode ser uma conseqüência do 

processo de adaptação cultural que pode ter acarretado modificações em seus hábitos 

alimentares, devido a sua migração do estado de Alagoas para Minas Gerais há 

aproximadamente 18 anos. 
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Dentre os fatores possivelmente associados às diferentes prevalências encontradas 

entre diferentes etnias, deve-se pontuar tanto o método utilizado, quanto suas limitações. 

Sabe-se que, apesar do IMC ser muito utilizado na avaliação do estado nutricional de 

populações, este não permite diferenciar massa magra de gordura corporal, e seus pontos 

de corte podem variar de acordo com a etnia de grupos populacionais (Woo, S. e cols., 

2004). Outro fator relevante a ser mencionado é que no Brasil, em estudos com populações 

indígenas adotam-se os pontos de cortes utilizados para população em geral, o que dificulta 

ainda mais a avaliação de diferentes grupos étnicos, como o estudado no presente trabalho. 

Pan e cols., (2004) e Woo e cols.,(2004)  propuseram pontos de cortes de IMC mais 

baixos, em torno de 27 kg/m², para diagnóstico de obesidade para população asiática
 
. 

Segundo Barros, D.C. e cols., 2007, no Brasil, os pontos de cortes utilizados para IMC são 

tidos como referência para populações não asiáticas, porém, devido a semelhanças étnicas 

entre indígenas e asiáticos, os parâmetros asiáticos poderiam ser mais adequados para a 

população em questão. 

 

Outros indicadores relevantes a serem mencionados são o %GC e a adiposidade 

central, que quando em excesso, têm sido utilizados como preditores de doenças crônicas. 

O primeiro indicador necessita de aparelhos de bioimpedância mais sofisticados, ao passo 

que o segundo pode ser avaliado pela CC, sendo facilmente aferida em grupos 

populacionais (Taylor,R.W., e cols.,2002; IDF, 2007). Lourenço e cols., (2006) em uma 

população adulta indígena de Suruí, Rondônia, observaram que 23,2% dos indivíduos 

apresentavam excesso de adiposidade corporal quando avaliados de acordo com a Tanita
®

. 

Já para a adiposidade central, Gimeno  e cols.,(2007) constataram que dos adultos 

indígenas Aruak, 52% apresentavam excesso de gordura central por meio da avaliação da 

circunferência da cintura.
.
  

 

Neste estudo, os valores de especificidade foram elevados para todos os indicadores 

em relação ao IMC; no entanto, a CC foi a que apresentou maior sensibilidade, isto é, 

maior número de verdadeiros positivos e maior capacidade de identificar os indivíduos que 

apresentavam desvio nutricional quando comparado com o método de referência (IMC). 

Em uma pesquisa com adultos nos Estados Unidos comparou-se o IMC com a 

bioimpedância tetrapolar e foi observada uma sensibilidade de 86% e especificidade de 

72% (Corral, A.R e cols.,2008). Valores semelhantes foram encontrados por Cândido e 

cols, (2011) que verificaram uma sensibilidade de 100% entre IMC e biompedância 
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tetrapolar utilizando pontos de cortes de 25% e 35% para adolescentes do sexo masculino e 

feminino, respectivamente. Freitas  e cols., (2007) observaram em adultos uma 

sensibilidade de 90,3% entre IMC e bioimpedância bipolar pé a pé. Tais valores diferem 

dos encontrados em nosso estudo e o motivo para essa diferença pode estar na definição 

dos pontos de corte adotados como critério de referência e principalmente devido a 

diferente etnia avaliada. 

 

Uma limitação para o uso dos aparelhos de bioimpedância é que as equações 

utilizadas pelos fabricantes são elaboradas a partir de amostras generalizadas ou 

específicas, podendo não reproduzir os mesmos resultados obtidos em populações com 

características diferentes daquelas que primariamente foram validadas (Heyward, V.H. & 

Stolarczyk, L.M.,1996). Portanto, apesar da realização de estudos com enfoque no 

desenvolvimento e validação de equações de regressão preditivas, generalizadas ou 

especificas, adequadas para a estimativa dos componentes da composição corporal por 

meio da bioimpedância em diferentes populações terem sido realizadas nos últimos anos, 

essas avaliações carecem para populações indígenas (Rising,R. e cols.,1991; Lohman, T.G. 

e cols.,2000, Loftin, M. e cols.,2007), pois tais pesquisas são importantes para melhorar a 

exatidão e a confiabilidade desta técnica de predição, de forma a ser utilizada como 

ferramenta para monitorar o estado nutricional dos indivíduos.  

 

 Apesar de diversos estudos que descrevem o estado nutricional de indígenas terem 

crescido nas últimas décadas, poucos são os que analisam todos os seguimentos da 

população e como não há referências específicas para esses indivíduos, tais resultados 

podem não corresponder ao estado nutricional real (Heyward, V.H. & Stolarczyk, 

L.M.,1996; Leite, M.S. e cols, 2006,Castro, TG. E cols.,2010).
    

 

Os resultados deste trabalho demonstraram que o uso da CC, juntamente com o 

IMC contribuem na identificação correta dos indivíduos com excesso de gordura corporal. 

Vale a pena ressaltar que, a prevalência dos desvios nutricionais é dependente dos métodos 

utilizados. Deve-se considerar que ao se utilizar um método com alta sensibilidade, 

implicará na classificação de desvios nutricionais de um maior número de pessoas, 

consequentemente com maior frequência de verdadeiros falsos positivos (VFP), 

diminuindo a especificidade. No entanto, o uso simultâneo do IMC com a CC terá um 
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ganho na confiabilidade, pois o excesso de sensibilidade do IMC é controlado pela 

especificidade da CC (Bonita, R. e cols.,2010). 

  

  Apesar de não abrangerem os povos indígenas, os inquéritos Nacionais realizados, 

como o Estudo Nacional de Despesas Familiares (ENDEF, 1974-1975), Pesquisa Nacional 

sobre Saúde e Nutrição (PNSN,1989); a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 

(PNDS,1996) ,  Pesquisa de Orçamento Familiar (POF 2002-2003) vêm registrando ao 

longo das últimas décadas, diminuição das prevalências de desnutrição infantil  e aumento 

na prevalência de obesidade entre os adultos (Leite, M.S., e cols.,2007).  

 

  O presente estudo apresentou algumas limitações metodológicas para o quesito 

sensibilidade/especificidade, como exemplo, o tamanho amostral e a deficiência de estudos 

de validação de indicadores antropométricos para populações indígenas, os quais 

permitiriam o estudo comparativo dos resultados observados. No entanto, apesar dos 

numerosos métodos de avaliação da composição corporal disponíveis na literatura, poucos 

são os estudos que avaliam a reprodutibilidade e acurácia dos mesmos, principalmente 

entre a população indígena. Dessa forma, propõe-se que sejam realizados estudos com 

diferentes etnias, pois considerando a diversidade étnica que os caracteriza e a transição 

epidemiológica aos quais esses povos vêm passando, a construção de indicadores 

nutricionais específicos poderá refletir na orientação, organização, planejamento e 

melhoria da qualidade dos serviços de saúde específicos para os mesmos.  
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7 CONCLUSÃO 

 

   Em relação aos indicadores de saúde observou-se a presença de coliformes 

totais e fecais na água de consumo, indicando a contaminação e risco à saúde desses 

indivíduos. 

 

    A disposição inadequada do lixo doméstico e de fezes próximo as 

residências são também preocupantes, uma vez que podem gerar impactos negativos ao 

meio ambiente, como a poluição do solo e consequentemente da água subterrânea.  

 

   A prevalência de parasitoses patogênicas, como a Giardia duodenalis e 

Entamoeba histolylica sugerem a contaminação dos recursos hídricos por material fecal 

humano devido as precárias condições ambientais e sanitárias.  

 

   A prevalência de sobrepeso e obesidade foi elevada na população de um 

modo geral quando avaliados através do IMC e da CC.  

 

   Desde a infância e a adolescência alguns indivíduos já apresentam excesso 

de peso estando mais propensos a serem acometidos por doenças crônicas desde a 

infância/adolescência, assim como, apresentam maior probabilidade de excesso de peso ou 

obesidade na fase adulta.  

 

   Assim, o resultado deste estudo sobre as condições descritas e estado 

nutricional da população indígena Xukuru-Kariri residentes em Caldas, Minas Gerais 

demonstram a vulnerabilidade de saúde e nutrição deste grupo étnico, necessitando assim 

de formulação de políticas públicas para orientação organização e planejamento dos 

serviços de saneamento básico e de saúde dos indígenas Xukuru-Kariri de Caldas, MG. 
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8 RECOMENDAÇÕES 

 

A partir dos resultados observados recomenda-se: 

 

   A implementação de sistema de abastecimento de água tratada, coleta de 

lixo e esgoto, visando à redução da infecção parasitária e melhora na qualidade da água 

utilizada.  

 

   O planejamento e implementação de programas de educação sanitária e 

nutricional visando a conscientização sobre os hábitos de higiene e melhoria dos hábitos 

alimentares. 

 

   A execução de estudos para definição dos indicadores antropométricos mais 

adequados para esta etnia. 

 

   Realização de inquéritos sobre o perfil nutricional que permitam o 

acompanhamento e as tendências epidemiológicas dessa população. 

 

    Empenho na adequada implantação e funcionamento do SISVAN indígena, 

para auxílio no monitoramento nutricional nas comunidades.  
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APÊNDICE A - Classificação do índice socioeconômico 

 

Primeira dimensão-tipo de materiais de construção de casa 

Piso  Paredes Cobertura Escore 

Cerâmica Tijolo Telha de barro A 
Cerâmica Tijolo Brasilit A 

Cerâmica Tijolo Palha  B 

Cerâmica Madeira Telha de barro A 
Cerâmica Madeira Brasilit B 

Cerâmica Madeira Palha  B 

Cerâmica Pau a pique  Telha de barro Improvável 
Cerâmica Pau a pique Brasilit Improvável 

Cerâmica Pau a pique Palha  Improvável 

Cimento,madeira ou cimento+madeira Tijolo Telha de barro A 

Cimento,madeira ou cimento+madeira Tijolo Brasilit B 
Cimento,madeira ou cimento+madeira Tijolo Palha  B 

Cimento,madeira ou cimento+madeira Madeira Telha de barro B 

Cimento,madeira ou cimento+madeira Madeira Brasilit B 
Cimento,madeira ou cimento+madeira Madeira Palha  C 

Cimento,madeira ou cimento+madeira Pau a pique  Telha de barro C 

Cimento,madeira ou cimento+madeira Pau a pique Brasilit C 

Cimento,madeira ou cimento+madeira Pau a pique Palha  C 
Terra Tijolo Telha de barro B 

Terra Tijolo Brasilit B 

Terra Tijolo Palha  C 
Terra Madeira Telha de barro B 

Terra Madeira Brasilit C 

Terra Madeira Palha  C 
Terra Pau a pique  Telha de barro C 

Terra Pau a pique Brasilit C 

Terra Pau a pique Palha  C 

Nota:   
Piso de cerâmica+cimento ou cerâmica+ladrilho ou ladrilho +cerâmica foi classificado como 

cerâmica 

Piso de terra+ cimento ou terra+ladrilho foi considerado como terra 
Parede de lona ou pau a pique ou enchimento foi considerado pau a pique 

Parede de tijolo de barro ou bloco de cimento ou adobe foi considerada como tijolo 

Cobertura de Telha de barro ou telha de alumínio foi considerada telha de barro 

Cobertura de palha buriti ou sape ou lona foi considerada palha 
 

Segunda e terceira dimensão: número de dormitórios e eletrodomésticos 

Quantidade Escore 

Dormitórios  
 4 + A 

 2-3 B 

 0-1 C 
Eletrodomésticos  

 6 ou + itens A 

 5 itens A 
 4 itens B 

 3 itens B 

 2 itens B 

 1 itens C 
Ausência de todos os itens C 
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APÊNDICE B- Questionário   
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APENDICE C 

 

Procedimento operacional padrão para análise de água 

 
 

Universidade Federal de Ouro preto 
Laboratório de Saúde Coletiva- Departamento de Ciências Médicas 
POP-Análise microbiológica da água 
 

TÍTULO: Análise microbiológica de águas utilizando a técnica de filtração a vácuo 

SUMÁRIO: 

1-Objetivo   

2-Campo de Aplicação 

3-Fundamentos 

4-Responsabilidades 

5-Instrumental 

6-Reagente e Material 

7-Procedimento 

8-Fluxograma 

9-Referências 

1 - OBJETIVO 

Definir o procedimento para realização da análise microbiológica de águas, utilizando técnica de 

filtração a vácuo. 

2 - CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este procedimento aplica-se ao laboratório de Saúde Coletiva do Departamento de Ciências 

Médicas da Universidade Federal de Ouro Preto. 

3 – FUNDAMENTOS 

A bomba Millipore, modelo WP6111560, é uma bomba compacta e econômica para aplicações 

em laboratório, recomendada principalmente para filtração de água e soluções aquosas usando 

as unidades de filtração operadas a vácuo. A utilização da membrana 0,45 uM permite a retenção 

de bactérias. Com o meio de cultura ColiBlue®, ocorre o crescimento de Coliformes Totais e 

Escherichia coli, indicando a contaminação da água por material fecal. 

4 – RESPOSABILIDADES 

Bolsistas, técnicos, professores e colaboradores do laboratório de Saúde Coletiva – DECME – 

UFOP. 
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5 – INSTRUMENTAL 

 Estufa 

 Bomba a vácuo Millipore 
 

6 – REAGENTE E MATERIAL 

 6.1 – REAGENTES 

 M-Coliblue24 

 Água 
 

6.2 – MATERIAIS 

 Placa de Petri 47 mm 

 Membrana compatível com água (Millipore/47mm/tamanho do poro:0,45uM) 

 Copo plástico (filtro descartável microfil com funil de 100 ml) 

 Kitassato 

 Bico de Bunsen 

 Pinça 

 Luvas de procedimento 

 Recipiente plásticos de coleta da água (100 ml) 
 

7- PROCEDIMENTO 

 METODOLOGIA DE FILTRAÇÃO À VÁCUO DA ÁGUA EM ESTUDO 

1 - Ligar a bomba e verificar a ausência de vazamento de ar através das mangueiras.  

2 – Acender a chama para esterilizar instrumentos utilizados e a região nas proximidades 

da área de trabalho. 

3 – Esterilizar a pedra filtro. 

4 – Esterilizar a pinça e pegar a membrana de filtração com a pinça, nas proximidades da 

chama. 

5 – Posicionar a membrana sobre a pedra filtro. 

6 – Pegar o copo plástico próximo à chama e encaixá-lo no sistema de filtração. 

7 – Verter o conteúdo do recipiente com a água coletada no copo plástico, e manter a 

chave fechada. 

8 – Abrir a chave para iniciar o processo de filtração. 

9 - Esperar a filtração, e verter o ampola do meio m-ColiBlue na placa de petri próximo à 

chama. 
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10 – Ao término da filtração, fechar a chave e retirar o copo plástico. 

11 – Esterilizar a pinça e retirar a membrana que está na pedra filtro, colocando-a na 

placa de petri próximo à chama. 

12 – Colocar a placa de petri na estufa (37 °C) e após 24h fazer a contagem das colônias.  

 

METODOLOGIA DE LEITURA MICROBIOLÓGICA DAS PLACAS 

Após 24h, retirar as placas de petri da estufa para contagem visual do crescimento das 

colônias.  

As colônias são diferenciadas pela cor: vermelho indica Coliformes Totais e azul indica 

Escherichia coli 

Em caso de crescimento homogêneo e completo, dividir a placa em quatro (4) 

quadrantes. Realizar a contagem de um (1) deles e multiplicar o valor encontrado por quatro (4). 
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8 – FLUXOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

9 – REFERÊNCIAS 

http://www.labsolutions.com.br/prod_millipore.html,  

 
 
 
 
 
 
 

Crescimento das colônias na estufa 

Contagem de colônias 

Coleta da amostra de água (100 ml) 

Filtragem da amostra 

http://www.labsolutions.com.br/prod_millipore.html
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APÊNDICE D 

 

Artigo 

Perfil nutricional dos indígenas Xukuru-Kariri, Minas Gerais de acordo com 

diferentes indicadores antropométricos e de composição corporal 

Nutritional profile of indigenous Xukuru-Kariri, Minas Gerais according to 

different indicators anthropometric and body composition 

Introdução 

Atualmente, vivem no Brasil aproximadamente 800 mil índios, o que corresponde a 

cerca de 0,4% da população brasileira. Eles estão distribuídos em 683 Terras Indígenas e 

algumas áreas urbanas
1
. Devido às relações de contato interétnicos com a sociedade, esses 

indivíduos vêm passando por um acelerado e crescente processo de mudanças 

socioculturais que podem influenciar diretamente seus hábitos alimentares e 

consequentemente refletirem mudanças no estado nutricional
2
.  

No plano individual, o estado nutricional é resultado do equilíbrio entre o consumo 

de nutrientes e o gasto energético do organismo para suprir as necessidades biológicas
3
.
 
Ele 

também expressa uma dimensão histórica e social em que há relações entre homem-

natureza-alimento que se estabelece no interior de uma determinada sociedade
4,5

.  

Ao se considerar a interação dos indígenas com outros grupos étnicos, observa-se a 

sua vulnerabilidade a distúrbios nutricionais, que compreende desde a desnutrição 

energético-protéica até graus avançados de obesidade
2
. No entanto, há escassez de estudos 

sobre o estado nutricional desses grupos étnicos
2,6,7

, e associado a este fato, há limitação de 

pesquisas que definam quais os indicadores antropométricos e de composição corporal são 

mais apropriados para a avaliação destes indivíduos.  
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que sejam realizados estudos 

específicos para diferentes grupos étnicos com a finalidade de se estabelecer padrões de 

referência que permitam avaliar as condições de saúde e nutrição destes indivíduos
8
. 

Em estudos epidemiológicos os indicadores antropométricos comumente utilizados 

para se identificar o estado nutricional são o índice de massa corporal (IMC), 

circunferências da cintura (CC), relação cintura-quadril, braquial e medidas de dobras 

cutâneas
9
. Apesar de alguns autores realizarem estudos com diferentes grupos 

populacionais, atualmente os indicadores nutricionais tem como referência populações não 

indígenas
10,11,12

. Sabe-se que, esses povos apresentam características étnicas, sociais e 

culturais diferentes e muitas vezes são avaliados segundo parâmetros de outras populações 

de modo que tais valores podem não refletir o seu verdadeiro estado nutricional
13

.  Dessa 

forma, é necessário que haja mais estudos com esse grupo para que se possam estabelecer 

critérios e indicadores que reflitam de forma mais fidedigna a saúde e o estado nutricional 

desses indivíduos.   

Importante também ressaltar que, o IMC tem sido recomendado pela OMS e 

utilizado em estudos epidemiológicos como um indicador da gordura corporal
14,15,16,17

. 

Entretanto, alguns trabalhos têm questionado seu uso como objetivo de diagnosticar a 

gordura corporal em diferentes faixas etárias, uma vez que o IMC não consegue distinguir 

gordura corporal da massa magra
18,19,20

.  

Assim, este artigo tem como objetivo avaliar o estado nutricional dos indígenas 

Xukuru-Kariri aldeados em Minas Gerais de acordo com os diferentes indicadores 

antropométricos e de composição corporal.  

Materiais e métodos 

Desenho e população do estudo 
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Estudo epidemiológico de delineamento transversal foi realizado na Terra Indígena 

Xukuru-Kariri, localizada no município de Caldas, Minas Gerais no ano de 2009. A 

avaliação nutricional foi realizada no universo populacional. Foram excluídas dessa análise 

os indivíduos menores de 7 anos, as gestantes e aqueles que não seguiram as instruções 

pré-estabelecidas para a realização da bioimpedância.  

Avaliação nutricional  

Para a determinação do diagnóstico do estado nutricional, as medidas aferidas 

foram: peso, estatura, CC e percentual de gordura corporal (%GC). 

O peso foi mensurado utilizando balança eletrônica digital, marca Tanita®, com 

capacidade para 150 Kg e a aferição da altura foi realizada com o estadiômetro 

Alturexata® de altura máxima de 2,13m. A partir do cálculo do IMC, os indivíduos de 7 a 

19 anos foram comparados com os padrões de escore z de IMC/idade segundo a OMS 
21

. 

Os adultos (20 a 59 anos) foram classificados de acordo com os pontos de corte propostos 

pela OMS (1998)
22 

e os idosos (maior ou igual a 60 anos de idade), por aqueles de acordo 

com Lipschitz 
23

. Posteriormente, os indivíduos foram agrupados em duas categorias: sem 

excesso de peso corporal, aqueles que apresentavam baixo peso ou eutrofia e com excesso 

de peso corporal, os que estavam com sobrepeso ou obesidade. 

A CC foi obtida durante a expiração normal com fita métrica inelástica com 

extensão máxima de 2 metros, sendo circundada a circunferência horizontal localizada no 

ponto médio entre o último arco costal e a crista ilíaca. Os indivíduos foram classificados 

de acordo os pontos de corte propostos pela International Diabetes Federation 
24

 (IDF), 

aqueles com idade inferior a 20 anos foram considerados com excesso de adiposidade 

central, quando estavam acima do percentil 90, de acordo com a população de referência 

para crianças e adolescentes americanas com descendência européia. Os adultos e idosos, 
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foram classificados com excesso de adiposidade central quando possuíam valores de CC 

iguais ou maiores a 90 cm para os homens e 80 cm para as mulheres
10

.  

Já o %GC, foi estimado utilizando-se a bioimpedância bipolar pé a pé através da 

balança Tanita®, bioimpedância mão a mão pelo Monitor de Gordura Corporal Omron BF 

330 e a bioimpedância tetrapolar que foi realizada com os aparelhos Maltron (tetrapolar 1) 

e Byodinamics modelo 310e (tetrapolar 2). Na classificação dos indivíduos menores de 20 

anos foram utilizados os pontos de corte propostos por Taylor
11

  para os indivíduos com 

idade igual ou superior a 20 anos, os propostos por Gallagher 
12

.  

Análise estatística 

Para a determinação do escore z IMC/ idade foi utilizado o programa da World 

Health Organization – Anthroplus, versão 2.0.2. As análises dos dados foram realizadas no 

programa Predictive Analytics Software Statistics (PASW, versão 17.0). Foi utilizado o 

Programa OpenEpi, versão 2.3.1 para  o cálculo da sensibilidade, especificidade, valor 

preditivo positivo (VPP) e negativo (VPN) dos métodos antropométricos em relação ao 

método de referência (IMC). 

Comitê de ética 

A pesquisa foi submetida às lideranças indígenas, ao Conselho Local de Saúde, ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto- CEP- UFOP 

(Parecer nº 2005/58), ao Comitê Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), (Parecer nº 

902/2006, Registro: 12827) e à Fundação Nacional do Índio (FUNAI), (Parecer nº 

73/CGEP/06) com a finalidade de obter a autorização de ingresso na Terra Indígena 

Xukuru-Kariri. Antes de iniciar a coleta de dados na terra indígena, o coordenador e os 

responsáveis pelo projeto, visitaram o local, explicaram o trabalho que seria desenvolvido 

e solicitaram às lideranças da comunidade o consentimento escrito para realização da 
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mesma. A pesquisa foi financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais 

(FAPEMIG) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

Resultados 

A população de estudo foi constituída por 58 indivíduos, sendo 56,9% (n=33) do 

sexo masculino e 43,1% (n=25) do feminino. A idade média foi de 21,7 anos, sendo que o 

indivíduo mais novo tinha 7,2 anos e o mais velho 77,9 anos. Quanto aos indicadores 

antropométricos, a distribuição dos valores médios de acordo com as categorias 

criança/adolescente, adulto e idoso se encontra na tabela 1. 

Tabela 1: Indicadores antropométricos para a população indígena Xukuru-Kariri; Caldas, 

2009 

Indicadores Criança/Adolescente Adulto Idoso 

Média ±DP (N) Média (cm)±DP (N) Média ±DP (N) 

IMC (kg/m2) 19,92 ± 5,67 (26) 24,57±2,81 (30) 23,54±2,22 (2) 

    

CC (cm) 66,41±12,20 (25) 81,56±7,84 (29) 84,60±1,27 (2) 
    

%GC pé a pé  20,11±9,36 (25) 23,18±9,14 (28) 28,05±8,27 (2) 

    

%GC mão a mão  22,33±8,98 (13) 20,83± 9,22 (27) 33,25±9,68 (2) 

    

%GC Tetrapolar 1 20,35±8,84 (23) 23,70±9,28 (27) 30,18±5,19 (2) 

    

%GC Tetrapolar 2 18,97±8,28 (22) 21,73±8,76 (27) 30,20±5,93(2) 

    
IMC: Índice de massa corporal (kg/m

2
) 

CC: circunferência da cintura 

%GC pé a pé: percentual de gordura corporal de acordo com a Tanita® 

%GC mão a mão: percentual de gordura corporal de acordo com o Omron 

%GC Tetrapolar 1: percentual de gordura corporal de acordo com Maltron 

%GC Tetrapolar 2: percentual de gordura corporal de acordo com o Byodinamics 

 

                De acordo com a classificação do IMC, observou-se que apenas 1,7% (n=1) dos 

indivíduos apresentaram baixo IMC, 65,5 (n=38) eram eutróficos, mas 27,6% (n=16) 

apresentavam sobrepeso e 5,2% (n=3) obesidade. Em relação à circunferência de cintura 

21,4% (n=12) apresentaram excesso de adiposidade central. 

  As prevalências do excesso de adiposidade corporal foram avaliadas pelo %GC de 

acordo com a bioimpedância pé a pé (n=55), mão a mão (n=42) e bioimpedância 
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Tetrapolar  (n=52) e Tetrapolar 2 (n=51) . Observou-se excesso de adiposidade corporal 

em 25% (n=13), 19% (n=8), 18,2% (n=10), 17,6% (n=9) dos indivíduos de acordo com o 

Tetrapolar 1, mão a mão, bioimpedância pé a pé, e Tetrapolar 2, respectivamente.  

A tabela 2 descreve os valores de sensibilidade, especificidade, VPP e VPN dos 

métodos em relação ao IMC.  

Tabela 2: Sensibilidade, especificidade e valor preditivo positivo (VPP) e negativo (VPN) 

dos métodos diagnósticos de excesso de adiposidade corporal em relação ao método de 

referência (IMC) para a população indígena Xukuru-Kariri; Caldas, 2009 

Indicadores Sensibilidade Especificidade VPP VPN 

  

CC    0,50   0,92 0,75 0,79 

     

%GC pé a pé 0,41 0,92 0,70 0,77 

     

%GC mão a mão  0,29 0,88 0,62 0,64 

     

%GC  Tetrapolar 1 0,41 0,88 0,63 0,75 

     

 %GC Tetrapolar 2 0,35 0,91 0,66 0,73 

CC: circunferência da cintura 

%GC pé a pé: percentual de gordura corporal de acordo com a Tanita® 

%GC mão a mão: percentual de gordura corporal de acordo com o Omron 

%GC Tetrapolar 1: percentual de gordura corporal de acordo com Maltron 

%GC Tetrapolar 2: percentual de gordura corporal de acordo com o Byodinamics 

VPP:Valor preditivo positivo 

VPN: Valor preditivo negativo 

 

Assumindo o IMC como método de referência, a especificidade foi superior a 

sensibilidade em relação a todos os índices. O método que apresentou menor sensibilidade 

e especificidade foi o %GC mão a mão, em que apenas 29% dos indivíduos foram 

classificados corretamente com excesso de adiposidade corporal. O maior valor de 

sensibilidade foi obtido pela medida da CC em que 50% dos indivíduos foram 

classificados corretamente com alta adiposidade corporal, apresentando este método uma 

especificidade de 92%.   
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Discussão 

A prevalência de excesso de peso variou de acordo com o índice utilizado. Em 

nosso estudo, 32,8% dos indivíduos apresentaram excesso de peso quando avaliados pelo 

IMC, 21% pela circunferência da cintura, 25% pelo Tetrapolar 1, 19% pela bioimpedância 

mão a mão, 18,2% pela bioimpedância pé a pé e 17,6% pelo Tetrapolar 2. Castro et al.
6
  

observaram entre os indígenas Kaingáng no Rio Grande do Sul, que 12,4% apresentavam 

excesso de peso e/ou obesidade de acordo com o IMC. Gugelmin et al.
7
 constataram na 

Terra Indígena Sangra-Douro-Volta Grande, Mato Grosso, que 78% dos adultos tinham 

IMC elevado e atribuíram seus achados de sobrepeso e obesidade à transição cultural e 

alimentar a que essas populações foram submetidas ao longo do tempo. Já Almeida et al.
25

 

não observaram em indígenas Xukuru-Kariri residentes na Fazenda do Canto, Alagoas 

presença de desvios nutricionais.   Dessa forma, o excesso de peso entre os indígenas 

Xukuru-Kariri aldeados em Minas Gerais, pode ser explicado devido ao processo de 

modificação de seus hábitos alimentares a qual esses indivíduos foram submetidos há 

aproximadamente 18 anos, devido a sua migração do estado de Alagoas para Minas 

Gerais
26

.  

Dentre os fatores possivelmente associados às diferentes prevalências encontradas 

entre diferentes etnias, deve-se pontuar tanto o método utilizado, quanto suas limitações. 

Sabe-se que, apesar do IMC ser muito utilizado na avaliação do estado nutricional de 

populações, este não permite diferenciar massa magra de gordura corporal. Outro fator 

relevante a ser mencionado é que no Brasil, estudos com populações indígenas adotam-se 

os pontos de cortes utilizados para população em geral , o que dificulta ainda mais a 

avaliação de diferentes grupos étnicos, como o estudado no presente trabalho. Pan et al.
27

  

e Woo et al.
28

  propuseram pontos de cortes de IMC mais baixos, em torno de 27 kg/m², 

para diagnóstico de obesidade para população asiática
 
. No Brasil, os pontos de cortes 
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utilizados para IMC são tidos como referência para populações não asiáticas, porém, 

devido a semelhanças étnicas entre indígenas e asiáticos, tais parâmetros poderiam ser 

mais adequados para a população em questão
29

.   

Outros indicadores relevantes a serem mencionados são o %GC e a adiposidade 

central, que quando em excesso, têm sido utilizados como preditores de doenças crônicas. 

O primeiro indicador necessita de aparelhos de bioimpedância mais sofisticados, ao passo 

que o segundo pode ser avaliado pela CC, sendo facilmente aferida em grupos 

populacionais
10,15

. Lourenço et al.
30

 em uma população adulta indígena de Suruí, Rondônia 

observaram que 23,2% dos indivíduos apresentavam excesso de adiposidade corporal 

quando avaliados de acordo com a Tanita®  Já para a adiposidade central, Gimeno et al.
2
 

constataram que dos adultos indígenas Aruak, 52% apresentavam excesso utilizando a CC
.
  

Neste estudo, os valores de especificidade foram elevados para todos os indicadores 

em relação ao IMC; já a CC foi a que apresentou maior sensibilidade, isto é, maior número 

de verdadeiros positivos e maior capacidade de identificar os indivíduos que apresentavam 

desvio nutricional quando comparado com o método de referência (IMC). Em uma 

pesquisa com adultos nos Estados Unidos comparou-se o IMC com a bioimpedância 

tetrapolar e foi observada uma sensibilidade de 86% e especificidade de 72% 
31

. Valores 

semelhantes foram encontrados por Cândido et al.
32

 que verificaram uma sensibilidade de 

100% entre IMC e biompedância tetrapolar utilizando pontos de cortes de 25% e 35% para 

adolescentes do sexo masculino e feminino, respectivamente. Freitas et al. 
33

 observaram 

em adultos uma sensibilidade de 90,3% entre IMC e bioimpedância bipolar pé a pé. Tais 

valores diferem dos encontrados em nosso estudo, o motivo para essa diferença pode estar 

na definição dos pontos de corte adotados como critério de referência e principalmente 

devido à diferente etnia avaliada. 
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Uma limitação para o uso dos aparelhos de bioimpedância é que as equações 

utilizadas pelos fabricantes são elaboradas a partir de amostras generalizadas ou 

específicas, podendo não reproduzir os mesmos resultados obtidos em populações com 

características diferentes daquelas que primariamente foram validadas 
34

. Portanto, apesar 

da realização de estudos com enfoque no desenvolvimento e validação de equações de 

regressão preditivas, generalizadas ou especificas, adequadas para a estimativa dos 

componentes da composição corporal por meio da bioimpedância em diferentes 

populações terem sido realizadas nos últimos anos, essas avaliações carecem para 

populações indígenas
35,36,37

. Pois tais pesquisas são importantes para melhorar a exatidão e 

a confiabilidade desta técnica de predição, de forma a ser utilizada como ferramenta para 

monitorar o estado nutricional dos indivíduos.  

 Apesar de diversos estudos que descrevem o estado nutricional de indígenas terem 

crescido nas últimas décadas, poucos são os que analisam todos os seguimentos da 

população e como não há referências específicas para esses indivíduos, tais resultados 

podem não corresponder ao estado nutricional real dos mesmos
7, 34,38

.
    

Os resultados deste trabalho demonstraram que o uso da CC, juntamente com o 

IMC contribuem na identificação correta dos indivíduos com excesso de gordura corporal. 

Vale a pena ressaltar que, a prevalência dos desvios nutricionais é dependente dos métodos 

utilizados. Deve-se considerar que ao se utilizar um método com alta sensibilidade, 

implicará na classificação de desvios nutricionais de um maior número de pessoas, 

consequentemente com maior frequência de verdadeiros falsos positivos (VFP), 

diminuindo a especificidade. No entanto, o uso simultâneo do IMC com a CC terá um 

ganho na confiabilidade, pois o excesso de sensibilidade do IMC é controlado pela 

especificidade do CC
39

. 
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O presente estudo apresentou algumas limitações metodológicas para o quesito 

sensibilidade/especificidade, como exemplo, o tamanho amostral e a deficiência de estudos 

de validação de indicadores antropométricos de populações indígenas, os quais permitiriam 

o estudo comparativo dos resultados observados. No entanto, apesar dos numerosos 

métodos de avaliação da composição corporal disponíveis na literatura, poucos são os 

estudos que avaliam a reprodutibilidade e acurácia dos mesmos, principalmente entre a 

população indígena. Dessa forma, propõe-se que sejam realizados estudos com diferentes 

etnias, pois considerando a diversidade étnica que os caracteriza e a transição 

epidemiológica aos quais esses povos vêm passando, a construção de indicadores 

nutricionais específicos poderá refletir na orientação, organização, planejamento e 

melhoria da qualidade dos serviços de saúde específicos para os mesmos.  

Resumo 

O objetivo desse artigo foi avaliar o perfil nutricional dos indígenas Xukuru-Kariri 

entre 7 anos e 78 anos aldeados em Minas Gerais de acordo com os diferentes indicadores 

antropométricos e de composição corporal . As medidas aferidas foram: peso, estatura, 

circunferência da cintura (CC) e percentual de gordura corporal (%GC). Foram calculadas 

a sensibilidade e a especificidade para os índices antropométricos com intervalo de 

confiança de 95% e o valor preditivo positivo (VPP) e negativo (VPN). A população foi 

constituída por 58 indivíduos, sendo 56,9% (n=33) do sexo masculino e 43,1% (n=25) do 

sexo feminino. A especificidade foi superior a sensibilidade em relação a todos os índices. 

Observou-se que 29% dos indivíduos foram classificados com excesso de adiposidade 

corporal quando avaliados pelo IMC e pela bioimpedância mão a mão e 50% dos 

indivíduos apresentaram alta adiposidade corporal em relação ao IMC e a CC. É necessário 

que sejam realizados estudos com diferentes etnias a fim de se construir indicadores 

nutricionais específicos para orientação de serviços de saúde indígenas. 
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Saúde Indígena, Sensibilidade e Especificidade, Antropometria  

Abstract 

The aim of this study was to evaluate the nutritional profile of indigenous Xukuru-

Kariri villagers between seven years and seventy eight years old in Minas Gerais in 

accordance with the different anthropometric indicator body composition. The 

measurements were: weight, height, waist circumference (WC) and percentage body fat (% 

BF). We calculated the sensitivity and specificity of anthropometric indices with an 

interval of 95% and positive predictive value (PPV) and negative (NPV). A total of 58 

individuals were evaluated, 56.9% (n =33) male and 43.1% (n =25) female. Specificity 

was greater than sensitivity to all indices. It was observed that 29% of individuals were 

classified as having excess body fat as assessed by BMI and bioimpedance hand in 

hand and 50% of subjects had high body fat in relation to BMI and WC. They need to 

be studied with different ethnic groups in order to construct 

indicators for specific nutritional guidance of indigenous health services. 

Indigenous Health, Sensitivity and Specificity, Anthropometry 
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