
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE INDÍGENA 

POLO PALMAS – TURMA III 

 

 

 

 

 

LUCIANA CARLA HOLZBACH 

 

 

 

 

 

PREVALÊNCIA DE DÉFICIT NUTRICIONAL EM CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS 
ASSISTIDAS PELOS DSEI TO NO PERÍODO DE 2011 A 2013 

 

 

 

 

 

 

 

MONOGRAFIA DE ESPECIALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2014 



2 
 

LUCIANA CARLA HOLZBACH 

 

 

 

 

 

 

PREVALÊNCIA DE DÉFICIT NUTRICIONAL EM CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS 
ASSISTIDAS PELOS DSEI TO NO PERÍODO DE 2011 A 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada a Universidade,  

Federal de São Paulo, para a obtenção do 

título de Especialista em Saúde Indígena. 

Orientadora: Profa. Ana Paula Grotti 
Clemente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2014 
 



3 
 

AGRADECIMENTOS  

 Agradeço a Deus, por me dar força, entusiasmo e ânimo para conseguir mais 
esta vitória, e, por no meio deste trajeto ter me dado a dádiva de ser mãe. 

 Agradeço ao meu esposo, pai do meu filho e companheiro, por me auxiliar com 
todas as tarefas do lar e cuidados da família para que eu pudesse me dedicar a esta 
especialização. 

 Agradeço ao meu filho por tornar cada dia da minha vida de infinita alegria. 

 Agradeço aos meus pais e irmãos por me apoiarem e compreenderem minhas 
ausências em eventos familiares por conta dos estudos. 

Agradeço aos meus colegas de trabalho e chefe por compreenderem a 
importância desta especialização e permitirem que eu a realizasse sem prejuízo ao 
meu serviço. 

Agradeço a minha orientadora por todo o tempo, paciência e dedicação em me 
auxiliar na elaboração desta. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

RESUMO 

 A desnutriçãoé conhecidamente uma realidade entre a população indígena, 
sendo ocasionada pela constante insegurança alimentar e nutricional vivida por estes 
povos, devido a falta de terras férteis para cultivo, condições socioeconômicas e 
sanitárias destes povos. O objetivo deste trabalho foi conhecer a prevalência e a 
evolução do déficit nutricional de menores de 60 meses nas populações indígenas 
assistidas pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Tocantins no período de 2011 a 
2013. Observou-se que 20,87% da população-alvo apresentou desvios nutricionais, 
sendo que 0,67% das crianças foram classificadas como de Muito Baixo Peso para 
Idade; 5,54% como Baixo Peso para Idade e 14,66% se encontravam em Risco 
Nutricional. Os maiores déficits foram encontrados nos Pólos Base de Formoso do 
Araguaia, itacajá e Tocantinópolis. A faixa etária mais acometida por estes distúrbios 
nutricionais foi a de 12 a 24 meses e entre 0 a 6 meses houve a menor prevalência 
destes. O DSEI TO apresentou no período citado valores abaixo das médias nacionais 
da população brasileira e da população indígena para Muito Baixo Peso para Idade e 
Baixo Peso para Idade, mas não houve redução significativa destes ao longo dos 
semestres analisados. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A desnutrição é uma doença de natureza clínico-social multifatorial cujas raízes 

se encontram na pobreza. Pode começar precocemente na vida intra-uterina (baixo 

peso ao nascer) e freqüentemente cedo na infância, em decorrência da interrupção 

precoce do aleitamento materno exclusivo e da alimentação complementar 

inadequada nos 2 primeiros anos de vida, associada, muitas vezes, à privação 

alimentar ao longo da vida e à ocorrência de repetidos episódios de doenças 

infecciosas.Outros fatores de risco na gênese da desnutrição incluem problemas 

familiares relacionados com a situação socioeconômica, precário conhecimento das 

mães sobre os cuidados com a criança pequena (alimentação, higiene e cuidados com 

a saúde de modo geral) e o fraco vínculo mãe e filho (BRASIL-MS, 2005). 

A desnutrição nos primeiros anos de vida, refletida por indicadores 

antropométricos do estado nutricional, é um dos maiores problemas de saúde 

enfrentados por países em desenvolvimento. Há evidências exaustivas de que déficits 

de crescimento na infância estão associados à maior mortalidade, excesso de doenças 

infecciosas, prejuízo para o desenvolvimento psicomotor, menor aproveitamento 

escolar e menor capacidade produtiva na idade adulta (MONTEIRO ET AL, 2009). 

Segundo o ENDEF, 1974-1975, o déficit de peso por idade em crianças menores 

de 5 anos, era de 16,6%. No período de 2002-2003, por meio da realização da POF, 

observou-se diminuição deste para 4,6%. Nas regiões Norte e Nordeste, a prevalência 

de déficit de peso partia de valores mais altos, de 21,7% a 24,9% no ENDEF e foi 

reduzida ao longo dos inquéritos, chegando a 6,7% e 5,4%. 

Por meio da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), 2006, observou-

se prevalência da desnutrição na população brasileira de crianças menores de cinco 

anos, aferida pela proporção de crianças com déficit de crescimento, foi de 7% em 

2006.  

Notável declínio na desnutrição foi evidenciado nas últimas décadas em 

crianças brasileiras menores de 5 anos. Contudo, desigualdades regionais persistem. A 

PNDS de 2006 revelou que a Região Norte brasileira manteve o dobro da prevalência 

do déficit estatural e ponderal (15%) em relação à média brasileira. Essa situação na 
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Região Norte sugere a vulnerabilidade das crianças às condições de pobreza, 

insegurança alimentar nos domicílios e precário acesso aos serviços de saúde (SOUZA 

ET AL, 2012). 

É nesta região Norte de altos índices de desnutrição entre crianças que se 

encontra o Distrito Sanitário Especial Indígena Tocantins (DSEI TO). 

A Sede DSEI TO encontra-se instalada na Capital Palmas. A abrangência da área 

territorial e de atuação do DSEI corresponde às terras indígenas localizadas em toda a 

extensão do Estado do Tocantins nos municípios de Cachoeirinha, Formoso do 

Araguaia, Goiatins, Itacajá, Lagoa da Confusão, Maurilândia do Tocantins, Sandolândia, 

Santa Fé do Araguaia, São Bento do Tocantins, Tocantínia e Tocantinópolis; e ainda no 

Sul do Estado do Pará no município de Santa Maria das Barreiras atendendo duas 

aldeias que são Santo Antonio e Maranduba, com uma extensão territorial de 

2.202.776 (dois milhões duzentos e dois mil setecentos e setenta e seis hectares) que 

abrangem 12 municípios nos Estados (Tocantins e Pará). A área está habitada por 11 

grupos étnicos de diferentes culturas, todos com níveis de contato com a sociedade 

não indígena, totalizando uma população de 10.859 pessoas, sendo 1.796 crianças 

menores de 5 anos, distribuídas em 139 aldeias, com 953 pessoas que moram na zona 

urbana dos municípios (SIASI/agosto 2013). 

Os Povos atendidos pelo Distrito em Terra Indígena são: no Pólo Base Indígena 

(PBI) de Formoso do Araguaia as etnias Javaé e Krahô-Kanela, no PBI de Tocantínia a 

etnia Xerente, no PBI de Itacajá a etnia Krahô, no PBI de Santa Fé do Araguaia as etnias 

Karajá-Xambioá e Karajá-Santana e no PBI de Tocantinópolis as etnias Apinajé e Funi-ô.  

Os Povos Indígenas constituem uma parcela da população brasileira ainda 

caracterizada pela escassez de informações epidemiológicas e demográficas, o que 

restringe o desenvolvimento de intervenções sociais e de saúde. Dentre as crianças, 

observam-se prevalências de moderadas a elevadas de baixa estatura e baixo peso 

para idade, além de elevadas prevalências de anemia, e, em alguns casos uma ampla 

inadequação das dietas, consolidando um quadro de condições desfavoráveis à saúde 

e o crescimento infantil (KUHL ET AL, 2009). 

De acordo com CASTRO ET AL, 2010 embora haja perspectivas promissoras de 

reversão da escassez de dados sobre a população indígena, ainda persiste um quadro 

caracterizado antes pela indisponibilidade de informações sobre o tema para os 
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indígenas brasileiros. Outro aspecto relevante é que, até o momento, a grande maioria 

dos estudos sobre as condições de saúde dos indígenas foi realizada nas regiões 

Amazônica e Central. 

De modo geral a população brasileira vem passando por um processo de 

transição nutricional, no qual os níveis de desnutrição vêm decrescendo, enquanto os 

de sobrepeso e obesidade vêm aumentando, no entanto, devido às más condições 

socioeconômicas, observa-se que dentre a população indígena os níveis de crianças 

como muito baixo peso e baixo peso para idade têm se mantido constantes e 

similares.  

Há muito tempo, as comunidades indígenas vêm passando por um acelerado e 

crescente processo de mudanças sócio-culturais provocado pelas inevitáveis relações 

de contato interétnico com a sociedade envolvente que induz à quebra de regras 

tradicionais, assalariamento, introdução errônea de alimentos industrializados, 

sedentarização e outras. Todas as mudanças que vêm ocorrendo repercutem 

diretamente sobre os hábitos alimentares e, conseqüentemente, refletem sobre o 

estado nutricional desses grupos e emergem doenças crônicas não transmissíveis 

como o Diabetes Mellitus tipo II, Hipertensão Arterial Sistêmica e Dislipidemias, além 

da desnutrição e da carência de micronutrientes (SANTOS, SOUZA E LIMA, 2011). 

Certamente, não é por coincidência que inúmeros estudos, incluindo parcela 

significativa daqueles que sugerem a ocorrência de inadequações nutricionais em 

populações indígenas, mencionem também elevadas prevalências de doenças infecto-

parasitárias, carências nutricionais específicas, condições sanitárias precárias nas 

aldeias, diminuição da diversidade alimentar devido ao abandono das práticas de 

subsistência tradicionais e/ou deficiências nos programas de assistência primária à 

saúde (SANTOS, 1993). 

As populações indígenas assistidas por este DSEI vivem hoje em condições que 

atuam diretamente no estado nutricional dos seus integrantes. A escassez de terras 

boas para cultivo, a dificuldade de acesso as aldeias, e a falta de recursos financeiros 

fazem com que essa população seja extremamente vulnerável aos desequilíbrios 

nutricionais e apresentem elevados índices de crianças com Risco Nutricional, Baixo 

Peso e Muito Baixo Peso. 
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O interesse em avaliar o estado nutricional de sociedades indígenas distribuídas 

pelo território nacional não é recente. Contudo, é relativamente pequeno o número de 

trabalhos realizados neste segmento específico da população brasileira que visem 

conhecer o seu perfil de saúde e de nutrição e, em especial, seus padrões de 

crescimento físico, ou que busquem caracterizar o impacto acarretado pelas mudanças 

sócio-econômicas, ambientais e culturais introduzidas desde o contato com a 

sociedade nacional brasileira (COIMBRA JR. & SANTOS, 1991). 

 As revisões de Dufour (1991;1992) sobre a ecologia nutricional das populações 

indígenas amazônicas demonstram quão limitados são os conhecimentos sobre a dieta 

e estado nutricional destes povos. Esta conclusão também se aplica a grupos indígenas 

de outras regiões do país. A caracterização do estado nutricional, a partir da 

antropometria de crianças indígenas, é relativamente recente e, em comparação com 

outras abordagens, em número reduzido (SANTOS, 1993).  
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OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

 

 

1.1. OBJETIVO GERAL 

 

O presente projeto objetiva mensurar o quão prevalente vêm sendo o déficit 

nutricional na população menor de 5 anos assistida pelo DSEI TO e proporcionar 

resultados que sirvam para avaliação das ações desenvolvidas e proposição de 

outras. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Classificar o estado nutricional das crianças menores de 60 meses 

considerando o parâmetro peso para idade; 

 Estratificar a população assistida por faixa etária; 

 Avaliar a distribuição do estado nutricional ao longo dos diferentes 

semestres do período; 

 Avaliar a distribuição do estado nutricional de acordo com as faixas etárias; 

 Avaliar o déficit nutricional na população total de crianças menores 60 

meses. 

 

 

 

 

 

 



13 
 

METODOLOGIA 

 

 

Trata-se de um estudo retrospectivo e longitudinal de base populacional. 

A população do estudo foi constituída dos menores de 60 meses residentes na área 

de abrangência do DSEI TO no período de janeiro de 2011 e junho de 2013.  

A coleta dos dados foi feita a partir das planilhas de monitoramento do SISVAN 

indígena, intituladas: “Crianças – Pólo – DSEI”, que são encaminhadas mensalmente ao 

DSEI TO por todos os seus pólos Bases e são preenchidas com informações do estado 

nutricional dos menores de 60 meses de acordo com os dados coletados em área e as 

curvas de crescimento do NCHS 1977 para crianças. 

Para classificação do estado nutricional os profissionais de área aferiram o peso das 

crianças de acordo com instrumentos e técnicas recomendados pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) para crianças de até cinco anos de idade, e coletaram a data 

de nascimento. Os dados foram inseridos na curva de crescimento intitulada: “Peso 

para Idade” para se chegar ao diagnóstico nutricional de cada criança a ser inserida na 

tabela: “Crianças – Pólo - DSEI”. 

As planilhas “Crianças – Pólo – DSEI”, de cada pólo, foram então consolidadas a fim 

de gerar um panorama geral das crianças do DSEI TO. 

Os dados do período foram redivididos em semestres e analisados com auxílio do 

programa EXCEL ® e a significância estatística testada pelo teste Qui-Quadrado. 

A divisão do período em semestres fez-se necessária devido à diferença de 

instrumentos de avaliação nutricional, uma vez que até o 1°semestre de 2013 os dados 

eram trabalhados de acordo com as Curvas de crescimento do NCHS de 1977 para 

crianças e a partir do 2° semestre passaram a ser utilizadas as curvas de crescimento 

da OMS 2006. 

As referências bibliográficas foram obtidas por pesquisas nas bases de dados 

LILACS, BIREME e SCIELO por meio das seguintes palavras: desnutrição e estado 

nutricional e transição nutricional e criança e indígena e suas respectivas 

correspondências em inglês. Dos artigos encontrados, 16 foram selecionados como a 

base da revisão e discussão. 
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RESULTADOS  

 

 

Ao longo do período de 2011 a 2013, foram realizadas no DSEI TO, 44.795 

avaliações antropométricas de menores de 60 meses, representando um 

acompanhamento médio anual de 71,59% da população-alvo, sendo este crescente ao 

longo dos anos do estudo, conforme se visualiza no quadro 1. 

As avaliações ocorreram em todas as aldeias atendidas pelos Pólos Base do DSEI 

TO. 

 

Quadro 1. Acompanhamento antropométrico de menores de 60 meses do DSEI TO.  
 

Período N° de avaliações antropométricas % de cobertura 

2011 12.794 66,68 

2012 15.197 68,98 

2013 16.804 79,12 

2011-2013 44.795 71,59 

01/2011 – 06/2013 35.646 74,91 

 

Observou-se no período do 1° semestre de 2011 ao 1° semestre de 2013 as 

seguintes prevalências de classificação de Estado Nutricional pelo parâmetro Peso para 

Idade (quadro 2). 

 

Quadro 2. Estado Nutricional dos Menores de 60 meses avaliados no período de 
2011 a junho de 2013.  

 
Estado Nutricional Número Absoluto Percentual (%) 

Muito Baixo Peso para Idade 241 0,67 

Baixo Peso para Idade 1.977 5,54 

Risco Nutricional 5.226 14,6 

Adequado 26.925 75,5 

Risco de Sobrepeso 1.277 3,58 

TOTAL  35.646 100 
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A consolidação dos dados gerados permite observar no Gráfico 1, semelhança 

dentre a prevalência de cada classificação ao longo dos semestres, estando a maioria 

das crianças avaliadas com o Peso Adequado para a Idade, seguidas daquelas em Risco 

Nutricional, Baixo Peso para Idade, Risco de Sobrepeso e em menor quantidade o 

Muito Baixo Peso para Idade. 

 

GRÁFICO 1.  Distribuição da prevalência das diferentes classificações de Estado 
Nutricional das crianças do DSEI TO ao longo dos semestres avaliados. 

 

 

Para avaliação foram consideradas como déficit nutricional as classificações de 

Risco Nutricional, Baixo Peso para Idade e Muito Baixo Peso para Idade. 

O Risco Nutricional esteve presente em 14,6% das crianças avaliadas, variando de 

17,28% a 13,07%; porém sem diferença significativa ao longo dos semestres (Gráfico 

2). 
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Gráfico 2. Ocorrência de Risco Nutricional nas crianças do DSEI TO no período de 
2011 a 2013. 

 

 

 

Nas avaliações avaliadas constatou-se prevalência de 5,54% de crianças com Baixo 

Peso para Idade, sendo a variação de 6,46% a 4,58%, sem diferença significativa, 

conforme observado no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3. Ocorrência de Baixo Peso para Idade nas crianças do DSEI TO no período 
de 2011 a 2013. 
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A presença de crianças com Muito Baixo Peso para Idade ocorreu em 0,67% dos 

avaliados, tendo variado de 1,28% no 1°semestre de 2011 a 0,36% no 2° semestre de 

2012 (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Ocorrência de Muito Baixo Peso para Idade nas crianças do DSEI TO no 
período de 2011 a 2013. 
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observa-se predominância de crianças com Muito Baixo Peso para Idade no PBI de 
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Quadro 3. Prevalência de Muito Baixo Peso, Baixo Peso e Risco Nutricional nos Pólos 
Base do DSEI TO no período de 2011 a 2013. 
 

Estado 

Nutricional 
DSEI 

PBI 
Formoso 

do 
Araguaia 

PBI 
Itacajá 

PBI 
Santa 

Fé 

PBI 
Tocantínia 

PBI 
Tocantinópolis 

Muito Baixo 
Peso para 

Idade 
0,67 0,81 0,66 0,12 0,53 0,64 

Baixo Peso 
para Idade 

5,54 4,2 6,96 2,23 2,53 7,28 

Risco 
Nutricional 

14,66 23,83 15,32 10,79 10,2 14,52 

Déficit Total 20,87 28,84 22,94 13,14 13,26 
22,44 

 
Assumindo-se haver diferença entre a prevalência de déficit nutricional ao 

longo do crescimento e desenvolvimento infantil avaliou-se esta quanto as faixas 

etárias (Gráfico 5), sendo observado nos resultados que a maior ocorrência de crianças 

com Muito Baixo Peso para Idade,Baixo Peso para Idade e Risco Nutricional se dá 

naquelas com idade entre 1 e 2 anos e a menor ocorrência em menores de 6 meses, 

onde também há maior risco de sobrepeso.   

Quando da análise das prevalências dentro da mesma faixa etária ao longo dos 

diferentes semestres, os resultados obtidos são os que seguem no quadro 4, 

mostrando não ter havido diferença significativa entre as classificações nutricionais de 

cada faixa etária com o passar dos semestres. 
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Gráfico 5. Prevalência de diferentes estados nutricionais de acordo com a idade da 
criança. 

 

 

 

Quadro 4. Resultados da análise de prevalência de diagnóstico nutricional nas 
faixas etárias ao longo dos semestres. 

 
Faixa Etária Valor de Qui-Quadrado Significância (p) 

0 a 6 meses 0,197 0,995 

6 a 12 meses 1,544 0,819 

12 a 24 meses 3,754 0,440 

24 a 36 meses 6,495 0,165 

36 a 60 meses 7,847 0,097 
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ANÁLISE E CONCLUSÕES 

 

 

 O DSEI TO vem ao longo dos últimos anos apresentado avanços significativos no  

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. O aumento da cobertura do programa 

tem sido uma constante na rotina das Equipes Multidisciplinares e com isso tornou-se 

possível a detecção precoce de distúrbios nutricionais, permitindo o desenvolvimento 

de ações que antecedam o agravamento do quadro nutricional das crianças assistidas. 

 A preocupação com a situação nutricional no Brasil levantou questionamentos 

a cerca das curvas de crescimento utilizadas, uma vez que as curvas do NCHS (1977) 

apresentava limitações por ter sido construída com base com dados de estudos 

realizados apenas nos Estados Unidos,em famílias com nível socioeconômico elevado e 

dos menores de 2 anos terem sido alimentados com fórmulas infantis, além de terem 

sido utilizados procedimentos obsoletos de ajustes estatísticos.  

A nível nacional as curvas foram então substituídas pelas lançadas pela OMS 

em 2006, que foram construídas considerando crianças de diferentes grupos étnicos e 

culturais, que receberam aleitamento materno exclusivo ou predominante até os 4 

meses de idade e com crescimento infantil sob condições ótimas, podendo ser 

utilizadas em qualquer parte do mundo, independente da etnia ou das condições 

socioeconômicas (SPERANDIO et al, 2011). 

Seguindo esta tendência, no mês de julho de 2013, o DSEI TO recebeu uma 

Oficina de Nutrição cujo produto foi a substituição das curvas do NCHS pelas usadas a 

nível nacional (OMS, 2006). A utilização de 2 instrumentos distintos para a avaliação do 

estado nutricional do público alvo deste estudo fez com que o 2° semestre de 2013 

fosse excluído das análises para não caracterizar um viés de pesquisa, sendo assim, 

considerou-se dados do período de janeiro de 2011 a junho de 2013. 

 Conforme esboçado no Quadro 2, a prevalência de déficit nutricional no DSEI 

TO foi de 20,81% (0,67% MBPI; 5,54% BPI e 14,6% RN) na população menor de 5 anos. 

No mesmo período observou-se no Brasil para a população indígena e para população 

brasileira como todo as seguintes prevalências de acordo com o dados do Ministério 
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da Saúde, acessados via SISVAN WEB: 2,03%e 1,41% de Muito Baixo Peso para Idade, 

4,74% e 2,96% de Baixo Peso para Idade. Constata-se, portanto, que apesar de não 

haver diferença significativa na prevalência do déficit nutricional nas crianças do DSEI 

TO ao longo dos semestres, há uma situação nutricional estável e positiva, 

considerando que os parâmetros de desnutrição estão presentes em quantidade muito 

menores quando comparadas as da população brasileira como todo. 

 Comparando-se ainda aos dados do MS/SESAI, 2013, visualizamos dentro do 

consolidado dos DSEIs brasileiros de 2012 que o DSEI TO evolui positivamente quanto 

ao estado nutricional das crianças, sendo que esta fonte mostra que no ano de 2013 as 

prevalências foram de 2,8% de MBPI; 11,2% de BPI; 15,9% de RN; 67,3% Adequado e 

2,8% de Risco de Sobrepeso. 

 O gráfico 1 demonstra que ao decorrer dos semestres tem havido crescimento 

na quantidade de crianças com peso adequado para idade, variações importantes nos 

percentuais de Muito Baixo Peso, sendo a maior prevalência no primeiro semestre de 

2011 e a menor no segundo semestre de 2012, ano em que houve distribuição de 

complemento alimentar e cestas básicas freqüentes aos indígenas. No ano de 2013 

não houve distribuição de nenhum destes benefícios e grande escassez de fórmulas 

lácteas, culminando com novo aumento de crianças com Muito Baixo Peso e Baixo 

Peso para Idade. 

 Atribui-se o percentual de crianças em déficit nutricional no DSEI TO à ações de 

nutrição que já vem sendo desenvolvidas desde 2006, quando houve a implantação do 

SISVAN neste Distrito. A cobertura do SISVAN que era 66% em 2011 chega a 90% nos 

dias atuais, permitindo detecção precoce dos distúrbios nutricionais e o 

desenvolvimento de ações dentro e fora de área para contornar a situação. O 

programa Vitamina A Mais, que prevê a suplementação de vitamina A para crianças de 

6 a 11 meses e o programa de Suplementação de Ferro são realidades deste DSEI 

desde 2010. Existe também a articulação junto ao Ministério do Desenvolvimento 

Social para a distribuição de Cestas Básicas e a compra e produção de Complemento 

Alimentar destinado às crianças, gestantes e idosos em risco nutricional ou já em 

déficit. 
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 Ao analisar o desempenho de cada pólo base, observa-se que Formoso do 

Araguaia, Itacajá e Tocantinópolis são os de maior representatividade quanto as 

crianças em Déficit Nutricional. Já é conhecida a situação de insegurança alimentar e 

nutricional do povo Krahô e Apinajé, uma vez que a região por eles habitada é de 

terras pouco produtivas, a caça é escassa, as condições sanitárias deixam a desejar e 

são povos com mais precária situação socioeconômica. Como agravante cita-se o 

elevado consumo de álcool entre os indígenas destas etnias, alta prevalência de 

infecções respiratórias e doenças diarréicas. 

 Foi surpresa o elevado percentual de crianças com Muito Baixo Peso para Idade 

no PBI de Formoso do Araguaia, uma vez que este atende o povo Javaé e Krahô-

Kanela, cujas características são opostas os povos citados acima. Habitam uma área de 

grande riqueza ambiental, com muita caça, pesca, terras férteis e possuem boa 

situação financeira. Atentando-se a isso foi possível identificar a presença constante de 

crianças com Síndrome de Down ou Paralisia Cerebral e que tendo sido avaliadas pelas 

curvas do NCHS foram classificadas erroneamente, considerando que estas necessitam 

de curvas diferenciadas por não seguirem o crescimento e desenvolvimento das 

crianças comuns. Este fato relacionado a pequena população resultou nos altos 

percentuais de MBPI exibidos pelo PBI em questão. 

 No Gráfico 5 torna-se clara prevalência do déficit nutricional após os 6 meses 

de vida. Compete a este fato o mérito do leite materno em nutrir adequadamente as 

crianças até o 6° mês.  

 Os dados do MS/SESAI, 2012 revelam entre os indígenas brasileiros a mesma 

situação sendo de 0,9% o número de crianças menores de 6 meses com MBPI e 4,2% 

entre crianças de 12 a 24 meses. 

 O DSEI TO encontrou no período estudado (2011-2013) a menor prevalência 

deMBPI em menores de 6 meses (0,5%) e a maior entre 12 e 24 meses (1,2%). 

É uma constante entre a população indígena o aleitamento materno, por vezes 

até estendido após os meses preconizados pelo Ministério da Saúde. Após esse 

período muitas mães continuam amamentando exclusivamente, seja por opção e 

costume ou mesmo por falta de outros alimentos a serem inseridos na alimentação do 
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lactente. È comum entre os povos indígenas do DSEI crianças de até uma ano apenas 

mamarem, ocasionando diminuição no ganho de peso, crescimento e 

desenvolvimento destas crianças. Sendo que a faixa etária de 1 a 2 anos é que fica 

mais susceptível aos déficits nutricionais. Soma-se a isso a tradição de nos povos 

assistidos por este DSEI, a criança é a última a receber a refeição, primeiro o homem, 

que tem que ter força e energia para caçar, a mulher para cuidar das roças e da casa e 

o que sobra da refeição é o que é ofertado para a criança. 

 Soma-se a este panorama o fato da criança ser vista como um “mini-adulto” e, 

portanto, capaz de se alimentar, sendo então responsável de procurar sua comida, 

diferente da sociedade dos brancos, na qual em todo momento considerado de 

refeição o alimento é ofertado pelos adultos à criança.  

 A presença do álcool também tem grande impacto nesta faixa etária de 1 a 2 

anos, sendo que estas crianças ainda dependem muito dos adultos para se 

alimentarem, e os adultos alcoolizados diminuem o número de refeições que 

preparam ou mesmo não se preocupam com a confecção destas. 

 Fica clara a necessidade de avaliação nutricional constante e adoção de 

medidas que visem a garantia da segurança alimentar e nutricional, partindo de 

políticas de saúde mental, saúde da mulher e da criança, imunização, ações de 

assistência social, de educação e do envolvimento de diversos atores para a melhoria 

do perfil nutricional das crianças assistidas. 

 Apesar de apresentar menores índices de déficit nutricional que a maioria dos 

DSEIs brasileiros, é necessária a redução constante dos valores apresentados pelo 

Distrito Sanitário Especial Indígena do Tocantins. 

 Maiores estudos são necessários e prioritariamente desenvolvidos por 

profissionais da nutrição, uma vez que este é treinado para identificar crianças que 

necessitem de avaliação diferenciada. 
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