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Resumo 

 

 

Objetivo: Identificar as mudanças ocorridas no perfil de morbidades relacionadas à síndrome 

metabólica (SM) entre os indígenas Khisêdjê adultos e idosos, residentes no Parque Indígena do 

Xingu, ao longo do período de 1999-2000 a 2010-2011. Métodos: Trata-se de um estudo 

epidemiológico, de delineamento do tipo transversal seriado (realizado em 1999-2000 e 2010-

2011), que possibilitou o cálculo da medida de incidência acumulada. Ambos foram realizados 

na aldeia Ngôjwêre. Foram convidados a participar da pesquisa todos os indivíduos de ambos os 

sexos e com idade ≥20 anos da etnia Khisêdjê ou residentes nas aldeias da área de abrangência 

do Polo Base Wawi do Distrito Sanitário Especial Indígena do Xingu (Mato Grosso/Brasil). 

Enquanto nos anos de 1999-2000 foram avaliados 86 indivíduos, nos anos de 2010-2011 foram 

avaliados 179; 78 indivíduos foram avaliados nos dois momentos da pesquisa. Utilizou-se um 

formulário padrão para coleta dos dados. A coleta das medidas antropométricas seguiu os 

procedimentos recomendados pela World Health Organization em 1995. Na mensuração da 

composição corporal, foi utilizado aparelho de impedância bioelétrica modelo tetrapolar. Para 

identificação da SM e de seus componentes, foram adotados os critérios diagnósticos propostos, 

por Alberti e colaboradores em 2009. A síndrome metabólica foi definida pela presença 

concomitante de pelo menos três alterações metabólicas: obesidade central, intolerância a 

glicose, hipertensão arterial, hipertrigliceridemia ou baixo HDL colesterol. O programa Stata foi 

adotado em todas as etapas da análise. Resultados: A avaliação realizada, em 2010-2011, 

possibilitou a identificação de uma população que se encontra em elevado risco metabólico e 

cardiovascular, uma vez que se constatou 30,7% de SM. A comparação dos dados de 1999-2000 

com os de 2010-2011 evidenciou deterioração no perfil das morbidades relacionadas à SM, 

sendo que os principais prejuízos verificados foram o aumento das prevalências de excesso de 
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peso de 37,2% para 48,0%; de hipertensão arterial de 3,6% para 25,1%; de diabetes mellitus de 

1,3% para 3,9%; e de hiperuricemia de 5,2% para 15,1%. No que se refere à composição 

corporal, os dados sugerem que a presença de excesso de peso esteja associada à maior 

quantidade de massa muscular. A avaliação, concomitante, de alguns indivíduos possibilitou 

ainda identificar, em 10 anos de seguimento, a incidência acumulada de 37,5% de SM; 47,4% de 

hipertrigliceridemia; 38,9% de hipertensão arterial (HA); 32,0% de obesidade central; 30,4% de 

excesso de peso; 29,1% de hipercolesterolemia; 25,0% de baixo HDLc; 10,4% de elevado LDLc; 

e 2,9% de diabetes mellitus (DM). A idade se mostrou um fator de risco para incidência de HA, 

DM e elevado LDLc, independente do sexo; ser do sexo masculino foi fator de proteção para 

incidência de obesidade central, independente da idade. Conclusões: Identificou-se deterioração 

de grande parte dos indicadores de saúde avaliados, estando os Khisêdjê expostos a elevado risco 

cardiometabólico. Esse resultado pode estar relacionado a alterações no estilo de vida 

tradicional.  

 

 

Palavras-chave: Indígenas; Síndrome X metabólica; Impedância bioelétrica; Incidência; 

Doenças crônicas não transmissíveis. 
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Abstract 

 

 

Objective: To identify the changes in the morbidities profile related to metabolic syndrome 

(MS) among the Khisêdjê indigenous adults and elderly residents in the Xingu Indigenous Park, 

over the period 1999-2000 to 2010-2011. Methods: This is an epidemiological study, with a 

serial cross-sectional design (conducted in 1999-2000 and 2010-2011), which allowed the 

calculation of the measure of cumulative incidence. Both were carried in the Ngôjwêre village. 

We invited to participate in the study all the subjects of both sexes with ages ≥20 years of 

ethnicity Khisêdjê or residents in the villages of the area covered by the Wawi Indigenous Post 

Surveillance - Special Health District Xingu Indigenous (Mato Grosso/Brazil). While in the 

years of 1999-2000 86 individuals were evaluated, in the years of 2010-2011 179 were 

evaluated; 78 subjects were evaluated in both moments. We used a standard form for data 

collection. The collection of anthropometric measurements followed the procedures 

recommended by the World Health Organization in 1995. For the measurement of the body 

composition a tetrapolar bioelectrical impedance device model was used. For identification of 

MS and its components the criteria diagnostic proposed by Alberti and colleagues in 2009 were 

used. The MS was defined by the concomitant presence of at least three metabolic abnormalities: 

abdominal obesity, glucose intolerance, hypertension, hypertriglyceridemia and low HDL 

cholesterol. The Stata software was used for all analysis steps. Results: The evaluation 

conducted in 2010-2011 enabled the identification of a population that is in high metabolic and 

cardiovascular risk, since 30.7% of SM was found. The comparison the 1999-2000 data with 

those of 2010-2011 showed deterioration in the morbidities profile related to MS. The main 

damages were increasing prevalence of overweight of 37.2% to 48.0%; of hypertension of 3.6% 

to 25.1%; of diabetes mellitus 1.3% to 3.9%; and of hyperuricemia of 5.2% to 15.1%. In terms of 



 

xxi 
 

body composition, the data suggest that the presence of excessive weight is associated with 

increased muscle mass. The concomitant evaluation of some individuals made possible the 

identification, in 10 years of follow-up, the cumulative incidence of 37.5% of SM; of 47.4% of 

hypertriglyceridemia; of 38.9% of arterial hypertension (AH); of 32.0% of central obesity; of 

30.4% of overweight; of 29.1% of hypercholesterolemia; of 25.0% of low HDL-C; of 10.4% of 

high LDLc; and of 2.9% of diabetes mellitus (DM). The age proved to be a risk factor for the 

incidence of hypertension, DM and high LDLc, regardless of sex; being male was a protective 

factor for the incidence of central obesity, independent of age. Conclusions: Deteriorations of 

most health indicators evaluated were identified, the Khisêdjê are exposed to high 

cardiometabolic risk. This result may be related to changes in traditional lifestyle. 

 

Keywords: Indigenous people; Metabolic Syndrome X; Bioelectrical impedance; Incidence; 

Non communicable chronic diseases. 



 

xxii 
 

Sumário 

 

 

Dedicatória...................................................................................................................... v 

Agradecimentos............................................................................................................... vi 

Epígrafe .......................................................................................................................... vii 

Lista de figuras................................................................................................................ viii 

Lista de quadros............................................................................................................... x 

Lista de tabelas............................................................................................................... xi 

Listas de abreviaturas e símbolos.................................................................................... xiii 

Resumo............................................................................................................................ xviii 

Abstract............................................................................................................................ xx 

1 INTRODUÇÃO............................................................................................................ 01 

2 REVISÃO DA LITERATURA.................................................................................... 04 

2.1 Indígenas.................................................................................................................... 04 

2.2 Os povos indígenas do mundo.................................................................................. 04 

2.3 Os povos indígenas do Brasil.................................................................................... 07 

2.3.1 Demografia............................................................................................................. 07 

2.3.2 Aspectos culturais................................................................................................... 10 

2.3.3 Situação de Saúde................................................................................................... 10 

2.3.4 O Parque Indígena do Xingu – PIX....................................................................... 12 

2.3.5 Os habitantes do PIX.............................................................................................. 14 

2.3.6 A atenção à saúde dos habitantes do PIX.............................................................. 16 

2.4 Os Khisêdjê................................................................................................................ 17 

2.4.1 Da história do contato até a vida no PIX............................................................... 18 



 

xxiii 
 

2.4.2 Características culturais......................................................................................... 21 

2.4.3 Situação nutricional................................................................................................ 23 

2.5 Transição demográfica, epidemiológica e nutricional entre os indivíduos não 

indígenas. .................................................................................................................. 

 

26 

2.6 Síndrome metabólica entre os indivíduos não indígenas.......................................... 28 

2.6.1 Fatores associados à SM......................................................................................... 30 

2.6.2 Prevalências da SM no mundo e no Brasil............................................................. 32 

2.6.3 Compomentes da síndrome metabólica.............................................................. 32 

2.6.3.1 Obesidade............................................................................................................ 32 

2.6.3.2 Hipertensão arterial - HA.................................................................................... 35 

2.6.3.3 Diabetes mellitus - DM........................................................................................ 36 

2.6.3.4 Dislipidemia........................................................................................................ 37 

3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO................................................................................. 39 

4 OBJETIVOS................................................................................................................. 40 

4.1 Objetivo geral............................................................................................................ 40 

4.2 Objetivos específicos................................................................................................. 40 

5 MÉTODOS................................................................................................................... 41 

5.1 Delineamento do estudo............................................................................................ 41 

5.2 Descrição da área de estudo...................................................................................... 41 

5.3 População de estudo.................................................................................................. 41 

5.4 Coleta de dados.......................................................................................................... 42 

5.5 Variáveis do estudo................................................................................................... 46 

5.5.1 Sociodemográficas................................................................................................. 46 

5.5.2 Antropométricas..................................................................................................... 46 

5.5.3 Composição corporal.............................................................................................. 49 



 

xxiv 
 

5.5.4 Exame físico........................................................................................................... 50 

5.5.5 Bioquímicas........................................................................................................... 51 

5.6 Síndrome metabólica................................................................................................. 53 

5.7 Processamento e análise dos dados........................................................................... 54 

5.8 Aspectos éticos do estudo.......................................................................................... 55 

6 RESULTADOS............................................................................................................ 58 

6.1 População Khisêdjê de 2010-2011 ........................................................................... 58 

6.2 Indivíduos Khisêdjê avaliados em 1999-2000 e 2010-2011...................................... 71 

7 DISCUSSÃO................................................................................................................ 79 

7.1 Síndrome metabólica.............................................................................................. 79 

7.2 Componentes da síndrome metabólica...................................................................... 81 

7.2.1 Obesidade central................................................................................................... 81 

7.2.2 Glicemia de jejum e Diabetes Mellitus.................................................................. 84 

7.2.3 Hipertensão Arterial............................................................................................... 87 

7.2.4 HDL colesterol....................................................................................................... 88 

7.2.5 Triglicérides............................................................................................................ 90 

7.3 Morbidades associadas à síndrome metabólica......................................................... 91 

7.3.1 Colesterol total........................................................................................................ 91 

7.3.2 LDL colesterol........................................................................................................ 92 

7.3.3 Ácido úrico............................................................................................................. 93 

7.3.4 Creatinina............................................................................................................... 94 

7.3.5 Obesidade generalizada.......................................................................................... 94 

7.4 Composição corporal................................................................................................. 97 

8 CONCLUSÕES............................................................................................................ 101 

9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS......................................................................... 102 



 

xxv 
 

10 APÊNDICES.............................................................................................................. 123 

Apêndice 1 – Números, valores médios e desvios-padrão de indígenas Khisêdjê, 

avaliados em 1999-2000, segundo variáveis sociodemográfica, antropométricas, 

físicas, bioquímicas e sexo. Parque Indígena do Xingu, Brasil Central, 

2014................................................................................................................................. 

 

 

 

124 

Apêndice 2 – Números e porcentagem de indígenas Khisêdjê, avaliados em 1999-

2000, segundo variáveis antropométricas, físicas, bioquímicas, diagnóstico da 

síndrome metabólica e sexo. Parque Indígena do Xingu, Brasil Central, 2014.............. 

 

 

125 

Apêndice 3 – Número e porcentagem de indígenas Khisêdjê, avaliados em 1999-

2000, classificados como com síndrome metabólica, segundo sexo. Parque Indígena 

do Xingu, Brasil Central, 2014...................................................................................... 

 

 

127 

Apêndice 4 – Número, média e desvio-padrão das medidas de resistência, reactância 

e ângulo de fase dos indígenas Khisêdjê, avaliados em 2010-2011, segundo sexo e 

classificação do estado nutricional. Parque Indígena do Xingu, Brasil Central, 2014.... 

 

 

128 

Apêndice 5 – Publicações científicas que avaliaram a presença de síndrome 

metabólica em populações indígenas brasileiras............................................................ 

 

129 

Apêndice 6 – Descrição de estudos que avaliaram o perfil nutricional e metabólico de 

indígenas adultos do Brasil, publicados a partir do ano 2000......................................... 

 

130 

11 ANEXOS.................................................................................................................... 133 

Anexo 1 – Ficha de Avaliação Individual. UNIFESP/EPM. São Paulo, 

2014............................................................................................................................... 

 

134 

Anexo 2 – Formulário para coleta de dados. São Paulo, 2014..................................... 135 

Anexo 3 – Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) utilizado na pesquisa. 

São Paulo, 2014 ......................................................................................................... 

 

139 

 



 

1 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

De acordo com o artigo 3º da Lei brasileira Nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, 

conhecida como Estatuto do Índio: “Índio ou silvícola – É todo indivíduo de origem e 

ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo 

étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional.” (Brasil, 1973). 

Dentro deste contexto, dados disponibilizados no Censo Demográfico de 2010, 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que no Brasil 

896,917 entrevistados se declararam ou se consideraram indígenas. Estes indivíduos, que 

pertencem a 305 etnias distintas e falam aproximadamente 274 línguas indígenas, estão 

espalhados em todo território nacional, dentro ou fora de terras indígenas. Ressalta-se que, 

apesar de este montante populacional estar aquém do que foi outrora, ele vem aumentando 

constantemente sua representatividade em relação à população brasileira. Alguns dos fatores 

citados como responsáveis por este incremento relacionam-se à manutenção de altas taxas de 

natalidade e fecundidade, aliadas à queda das taxas de mortalidade infantil, à melhoria nos 

serviços de saúde e ao aumento da expectativa de vida (Pagliaro, 2005; Pagliaro et al., 2005; 

Luciano, 2006; Pagliaro et al., 2007; Pagliaro et al., 2008a; Pagliaro et al., 2009; Pagliaro, 2010; 

Souza et al., 2011; IBGE, 2012). 

O perfil de saúde dos indígenas brasileiros apresentou importantes mudanças ao 

longo dos anos. Alterações na economia familiar e social e a incorporação de novos hábitos 

alimentares e costumes predispuseram o aumento dos casos de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), que por seu potencial nocivo deterioram o estado de saúde e, 

consequentemente, a qualidade de vida destas populações indígenas (Gugelmin; Santos, 2001; 

Santos, Coimbra Jr., 2003; Baruzzi, 2005; Leite et al., 2006; Gimeno et al., 2007; Lourenço et 
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al., 2008; Gimeno et al., 2009; Salvo et al., 2009; Welch et al., 2009; Castro et al., 2010; 

FUNASA, 2010b; Moura et al., 2010; Anjos et al., 2011; Rocha et al., 2011; Coimbra Jr. et al., 

2013). Dados fornecidos pelos pesquisadores da World Health Organization - WHO (2008) 

estimam que, em 2005, as DCNT causaram, aproximadamente, 35 milhões de mortes em todo o 

mundo. 

A síndrome metabólica (SM) é uma DCNT que pode ser definida pela presença 

concomitante de pelo menos três alterações metabólicas: obesidade central, intolerância a glicose 

(IG), hipertensão arterial (HA), hipertrigliceridemia ou baixo HDL colesterol (Alberti et al., 

2009). Sua relevância clínica relaciona-se ao fato que os indivíduos por ela acometidos 

apresentam de 1,5 a 2,5 vezes o risco de morte por todas as causas ou por doenças 

cardiovasculares (DCV), quando comparados aos sem a síndrome (IDB-SM, 2005; Mottillo et 

al., 2010). Apesar de não serem essenciais para o diagnóstico, outras condições patológicas 

como a obesidade generalizada, a hiperuricemia, a hipercolesterolemia e o elevado LDL 

colesterol, são referidos na literatura científica como coadjuvantes ou como agravantes desta 

condição metabólica. 

Apesar dos riscos e agravos à saúde originados pela SM e pelas morbidades a ela 

relacionadas, poucos estudos sobre esta temática foram realizados com as populações indígenas 

brasileiras. Nas publicações disponíveis, encontram-se prevalências variando entre 11,0% e 

65,0% (Gimeno et al., 2009; Salvo et al., 2009; Anjos et al., 2011; Oliveira et al., 2011; Rocha et 

al., 2011). Dados que informem sobre a evolução ou incidência desta doença em um mesmo 

povo indígena brasileiro ao longo dos anos não foram localizadas até o momento. 

Da mesma forma, não se dispõe de informações sobre a incidência das doenças 

relacionadas à SM nos povos indígenas do país; sabe-se apenas que casos de excesso de peso, 

alterações nos níveis pressóricos, no grau de tolerância à glicose e nas concentrações séricas de 

lipídeos, raros há décadas, aparecem relatados na literatura com frequência semelhante ou maior 
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do que aquela observada para a população brasileira não indígena (Cardoso et al., 2001; 

Gugelmin, Santos, 2001; Tavares et al., 2003; Tavares et al., 2004; Leite et al., 2006; 

Montenegro, Stephens, 2006; Gimeno et al., 2007; Welch et al., 2009; Anjos et al., 2011; Rocha 

et al., 2011; Oliveira et al., 2011; Coimbra Jr. et al., 2013). 

Considerando-se as alterações no perfil nutricional e epidemiológico identificadas 

em estudos com diferentes populações indígenas brasileiras; os agravos e prejuízos à saúde que 

podem ser causados pelas DCNT, em especial pela SM; a escassez de dados científicos sobre 

esta temática; e o Art. nº 196 da Constituição Federal do Brasil (Brasil, 1988), que determina que 

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”, considera-se oportuno, neste 

estudo, identificar as mudanças ocorridas no perfil de morbidades relacionadas à síndrome 

metabólica na população indígena Khisêdjê, residente no Parque Indígena do Xingu, ao longo do 

período de 1999-2000 a 2010-2011. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Indígenas 

Segundo Moreau (2003), o termo “índio” advém de um equivoco cometido por 

Cristóvão Colombo, que acreditava ter chegado à Índia ao ver, no Caribe, os indivíduos que ali 

viviam e que apresentavam características físicas parecidas com as dos indianos e hindus. 

Mesmo depois de constatado o engano essa denominação continuou a ser utilizada para 

identificar as populações que habitavam todo o continente americano, indiferente da diversidade 

existente no que se refere à estrutura física, à língua ou aos hábitos culturais (Melatti, 2007). 

De acordo com o artigo 3º da Lei brasileira Nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, 

conhecida como Estatuto do Índio: 

 

Índio ou silvícola – É todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se 

identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas características 

culturais o distinguem da sociedade nacional.” 

“Comunidade Indígena ou Grupo Tribal - É um conjunto de famílias ou comunidades 

índias, quer vivendo em estado de completo isolamento em relação aos outros setores da 

comunhão nacional, quer em contatos intermitentes ou permanentes, sem, contudo 

estarem neles integrados. (Brasil, 1973). 

 

Cabe ressaltar que o uso da língua portuguesa e de vestimentas e tecnologias 

modernas comuns à sociedade não índia não fazem os indivíduos deixarem de ser indígenas. 

Assim como outras sociedades, os indígenas também se reelaboram com o passar do tempo 

(FUNAI, 2012). 

 

2.2 Os povos indígenas do mundo 

De acordo com a publicação “Equidade em saúde: pelo prisma da etnicidade”, 

divulgada pela Organizacion Pan Americana de La Salud - OPS no ano de 2001, dos 45-50 
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milhões de indígenas estimados de habitar a América Latina e Caribe no ano de 1999, 

aproximadamente 90,0% se agrupavam na América Central e nos Andes (OPS, 2001).  

Ainda, segundo os pesquisadores da OPS, apesar da ausência de informações 

populacionais, entre e dentro dos países, sabe-se que os povos indígenas são historicamente 

incluídos dentro de minorias, que na maioria das vezes, por fatores culturais, sociais e 

econômicos sobrevivem em condições precárias de vida e de saúde. Os indígenas das Américas, 

com raras exceções, convivem com esta realidade (OPS, 2008). 

Estudos publicados nas últimas décadas com base em diferentes critérios 

diagnósticos apontam que as prevalências de SM disponíveis para populações indígenas 

apresentam grandes discrepâncias, variando entre 4,0% e 65,0%. Frequências elevadas de 

obesidade generalizada, obesidade abdominal, distúrbios no metabolismo da glicose, 

dislipidemias, HA e doenças cardiovasculares (DCV) também são referidos na literatura, 

isoladamente ou de forma combinada. Os autores atentam para o aumento desses valores ao 

longo dos anos e os associam especialmente a mudanças no estilo de vida, alimentação, nível 

socioeconômico, atividade física e urbanização (Knowler et al., 1991; Bjerregaard et al., 2004; 

Jorgensen et al., 2004; Pollex et al., 2006; Sarkar et al., 2006; Sorensen et al., 2006; 

Arrizabalaga-Amarelo, Mendieta-Zerón, 2007; Jinam et al., 2008; Bermúdez et al., 2009; 

Gimeno et al., 2009; Li M et al., 2009; Stang, 2009; Valery et al., 2009; Welch et al., 2009; 

Haren et al., 2010; McDermott et al., 2010; Snodgrass et al., 2010; Taylor et al., 2010; Anjos et 

al., 2011; Oliveira et al., 2011; Rocha et al., 2011; Sinclair et al., 2011; Cameron et al., 2012; 

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

Os indígenas Pima fazem parte da população indígena que teve seu estilo de vida 

tradicional alterado. No ano de 1959 o pesquisador Frank G. Hesse publicou um artigo no 

American Journal of Clinical Nutrition sobre os hábitos alimentares de 51 indígenas Pima 

adultos que viviam em uma reserva situada entre o deserto e as terras irrigadas do sul de 
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Phoenix, Arizona, EUA. Segundo o autor, apesar dos Pima serem agricultores, a limitada 

disponibilidade de água para manutenção de suas lavouras fez com que eles precisassem adquirir 

alimentos em entrepostos comerciais existentes na reserva indígena. A indisponibilidade de 

energia e consequente impossibilidade para armazenamento dos alimentos com refrigeração 

também fez com que eles, em sua maioria, optassem pela aquisição de produtos não perecíveis 

em seu cotidiano; o consumo de leite, carnes frescas, frutas e vegetais era limitado. Ressalta-se 

que os recursos financeiros da população eram escassos, em virtude da baixa produtividade da 

lavoura. Como resultado da pesquisa, o autor mencionou que os Pima apresentavam adequação 

alimentar em relação à proposição do Food and Nutrition Board of the National Research 

Council, exceto pelo fato de consumirem apenas 16,0% de proteínas de origem animal e por 

apresentarem baixo consumo de três micronutrientes (vitamina A; cálcio; riboflavina). O 

consumo de gordura da população, que representou 24,0% do total calórico da dieta, foi quase 

que exclusivamente (87,0%) identificado como gordura do tipo saturada; essa gordura era 

oriunda da adição de banha animal às preparações culinárias (Hesse, 1959). 

Com o passar dos anos, as alterações no padrão de atividade física, no sistema 

econômico e cultural e a adoção de hábitos alimentares “ocidentais” pelos Pima desencadearam 

o surgimento de doenças e agravos à saúde até então desconhecidos. A obesidade e a HA foram 

algumas das comorbidades detectadas, mas o fato que mais chamou atenção foram as elevadas 

prevalências e incidências de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) (Ingelfinger et al., 1976; Knowler 

et al., 1981; Knowler et al., 1991; Knowler et al., 1993; Kriska et al., 1993; Price et al., 1993; 

Courten et al., 1996; Smith et al., 1996; Kriska et al., 2003; Pavkov et al., 2007).  

Fox et al. (1999), em estudo que avaliou o impacto de fatores ambientais sobre as 

concentrações séricas de leptina, observaram que os indígenas Pima que viviam no México, 

quando comparados aos que habitam a região do Arizona (Estados Unidos da América), 

preservaram seu estilo de vida tradicional e tinham menores níveis séricos absolutos dessa 
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adipocina; entretanto, após ajuste para porcentagem de gordura corporal, perímetro da cintura 

(PC), idade e sexo, apresentaram maiores níveis de leptina, confirmando a hipótese do efeito 

deletério das mudanças do estilo de vida sobre o perfil metabólico desses sujeitos. Resultados 

semelhantes foram encontrados por outros pesquisadores ao investigar as relações entre a 

condição nutricional dos Pima ou de migrantes hispânicos e as taxas de metabolismo de repouso, 

níveis séricos de adiponectina e outros marcadores inflamatórios (Fox et al., 1998; Krakoff et al., 

2003; Vozarova de Courten et al., 2004; Bitz et al., 2004; Esteve et al., 2006; Pannacciulli et al., 

2006; Koska et al., 2008). 

 

2.3 Os povos indígenas do Brasil 

 

2.3.1 Demografia 

Estima-se que por volta do ano de 1500, data do descobrimento do Brasil, o país era 

habitado por uma grande população indígena, bruscamente, reduzida em decorrência da 

efetivação do contato com os europeus, que trouxeram consigo suas doenças, para as quais os 

indígenas não dispunham de defesas imunológicas, e sua cobiça na busca pela conquista das 

terras e de suas riquezas naturais. Dentre os indígenas sobreviventes identificou-se uma 

recuperação demográfica ao longo dos anos, mas para a antropóloga Manuela Carneiro da 

Cunha, dificilmente o país voltará a ter um número populacional como o encontrado na época do 

descobrimento do país (Cunha, 1994).  

Dados disponíveis no site da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) indicam que o 

número de indígenas na época do descobrimento do Brasil podia variar em torno de 1 a 10 

milhões (FUNAI, 2012). 

Pagliaro (2009) refere que apesar de ainda existirem muitas lacunas a serem 

preenchidas, inúmeras melhorias ocorreram ao longo das últimas décadas. Dentre estes avanços, 
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a autora menciona o surgimento de informações censitárias sobre a população autodeclarada 

indígena em 1991 e 2000, o que possibilitou o reconhecimento de alguns indicadores 

convencionais das condições de vida desta população, que antes permaneciam incertos. 

O Sistema de Informações da Atenção à Saúde Indígena (SIASI) apresentou, nos 

meios eletrônicos de acesso público da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), que a 

população indígena cadastrada em seus serviços no ano 2000 (306.846 pessoas) aumentou 95%, 

atingindo no ano de 2010 um total de 600.518 pessoas. Esses indígenas estão distribuídos em 

4.744 aldeias, dentro e fora dos limites de 615 terras indígenas de 24 estados brasileiros 

(FUNASA, 2010a). 

A Figura 1 apresenta a pirâmide populacional dos 600.518 indígenas cadastrados no 

SIASI no ano de 2010. A mesma é caracterizada por uma base larga e por um ápice mais 

estreito, o que, segundo Leite (2007a), é típico de população com elevadas taxas de natalidade e 

mortalidade. Destaca-se ainda que aproximadamente metade da população apresenta menos de 

15 anos de idade, enquanto que uma minoria apresenta idade acima de 60 anos. 

 

Figura 1 - Pirâmide populacional dos indígenas cadastrados no SIASI, 2010 

 

Fonte: FUNASA, 2010a. (http://www.funasa.gov.br/internet/desai/sistemaSiasiDemografiaIndigena.asp)  
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Dados publicados pelo IBGE em agosto de 2012, oriundos do “Censo de 2010”, 

contrastam com os valores populacionais disponibilizados pela FUNASA e apontam a existência 

de um contingente ainda maior de indígenas. Segundo os dados da publicação, enquanto 817.963 

indivíduos (0,4% da população brasileira total) se “autodeclaram” indígenas quando perguntados 

sobre sua “cor ou raça”, um total de 896.917 indivíduos “se autodeclaram ou se consideram” 

indígenas, por motivos culturais, tradições, costumes, antepassados ou outros aspectos, quando 

perguntado se “se consideravam indígenas”. Dentre os indivíduos que se declaram ou se 

consideram indígenas, 57,7% referem habitar em terras indígenas (IBGE, 2012). 

A pirâmide etária da população indígena mostra predomínio de indivíduos jovens e 

reduzido número de idosos, fato esse que reflete a manutenção do elevado número de filhos por 

mulher (IBGE, 2012). Na avaliação dos grupos de idade, segundo situação do domicílio, destaca-

se que os residentes no meio rural possuem um número de crianças e adolescentes com até 14 

anos quase duas vezes o existente na população indígena urbana (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Porcentagem de indivíduos que se “autodeclararam” indígenas no “Censo 

2010”, segundo grupo de idade e situação de domicílio 

Grupo de idade  População residente, por condição de indígena e situação do domicílio 

Total (n=817.963) 

(%) 

Urbana (n=315.180) 

(%) 

Rural (n=502.783) 

(%) 

0 a 14 anos 41,80 25,70 47,00 

15 a 64 anos 53,40 67,50 48,90 

65 anos ou mais 4,70 6,80 4,10 

Fonte: adaptado de IBGE, 2012. p.63 

 

As elevadas taxas de natalidade, a queda nas taxas de mortalidade, o alto número de 

indivíduos em idade reprodutiva, a redução das epidemias, a ampliação das ações voltadas para 

saúde indígena, a garantia ao território e às alterações nos padrões de migração são alguns dos 
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fatores referidos como determinantes do aumento populacional indígena ao longo dos anos 

(Pagliaro, 2005; Pagliaro et al., 2005; Pagliaro et al., 2007; Pagliaro et al., 2008a; Pagliaro et al., 

2009; Pagliaro, 2010; Souza et al., 2011). 

 

2.3.2 Aspectos culturais 

A organização da sociedade indígena brasileira apresenta grande diversidade. 

Estima-se a existência de 305 povos e de 274 línguas distintas, sendo a maioria agrupada nos 

troncos linguísticos Macro-Jê e Tupi (IBGE, 2012). Os aspectos que envolvem a vida cotidiana 

usualmente são atrelados a inúmeros mitos e ritos, que alternam de acordo com as etnias. Da 

mesma maneira, existe grande variação na organização sociopolítica, na divisão dos espaços 

públicos e domésticos, na organização entre e dentro das famílias, nas relações de parentescos, 

nas formas e locais de habitação adotados, no modo de obtenção dos alimentos, nos aspectos 

religiosos e cerimoniais e em inúmeros outros quesitos (Luciano, 2006; Santos et al., 2007). 

Apesar da heterogeneidade cultural existente entre os povos indígenas que habitam o 

Brasil, um aspecto que parece ser unanime é o culto ao corpo. Para o antropólogo Anthony 

Seeger (Seeger et al., 1987 p.20), entre os indígenas brasileiros, o corpo representa um quesito 

central, uma vez que “[...] a fabricação, decoração, transformação e destruição dos corpos são 

temas em torno dos quais, giram as mitologias, a vida cerimonial e a organização social. [...]”. 

 

2.3.3 Situação de Saúde 

Pelo que denotam os indicadores demográficos e de saúde, a população indígena 

brasileira passa por um processo de transição epidemiológica, no qual existe o incremento dos 

óbitos causados por DCNT e pelas causas externas, característicos das sociedades modernas, e a 

coexistência dos óbitos por causas infecciosas e parasitárias. Aliado a isso, as comunidades 

indígenas, apesar de já apresentarem uma tendência de declínio (como evidenciado na Figura 1), 
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ainda mantêm suas taxas elevadas de crescimento vegetativo. Deve-se considerar, entretanto, a 

existência de elevada diversidade cultural e de quadros epidemiológicos e demográficos bastante 

distintos (Santos; Coimbra Jr., 2003; Coimbra Jr. et al., 2004; Pagliaro, 2005; Pagliaro et al., 

2005; Rodrigues, 2005; Souza et al., 2010; Cardoso et al., 2010; Cardoso et al., 2011; FUNASA; 

2011). Salienta-se que fatores como, a relação do contato com os indivíduos não indígenas, o 

acesso à terra e aos serviços de saúde influenciam nos quadros epidemiológicos encontrados. 

No que se refere ao processo de transição nutricional, se para o conjunto da 

população brasileira esse fenômeno é verdadeiro, pouco se sabe a respeito do que ocorre entre os 

povos indígenas. Segundo Santos (1993), poucos esforços foram realizados para determinação de 

um perfil nutricional abrangente dos padrões de crescimento físico e de estado nutricional. Da 

mesma forma, Santos e Coimbra Jr. (2003) apontam que as três principais pesquisas de 

abrangência nacional que coletaram dados sobre o estado nutricional, realizadas nas décadas de 

70, 80 e 90, não incluíram a população indígena como estrato específico. Nos anos de 2003-2004 

e 2008-2009, foram realizados novos estudos de abrangência populacional para avaliação do 

estado nutricional, mas mais uma vez o povo indígena foi ignorado (IBGE, 2004b; IBGE, 

2010b). Dados isolados sugerem que à medida que os povos indígenas intensificaram seus 

contatos com o mundo urbano “ocidental” as mudanças observadas no estilo de vida tradicional 

(hábitos alimentares e grau de atividade física, em especial) repercutiram, de forma negativa, em 

suas condições de saúde. Casos de SM, excesso de peso, alterações nos níveis pressóricos, no 

grau de tolerância à glicose e nas concentrações séricas de lipídeos, raros há décadas, aparecem 

relatados na literatura atual com frequência semelhante ou maior do que aquela observada para a 

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

Arruda et al., 2003; Ribas; Philippi, 2003; Tavares et al., 2003; Tavares et al., 2004; 

Montenegro, Stephens, 2006; Leite et al., 2006; Gimeno et al., 2007; Cardoso et al., 2009; 
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Welch et al., 2009; FUNASA, 2010c; Anjos et al., 2011; Rocha et al., 2011; Oliveira et al., 

2011; Simões et al., 2013; Tavares et al., 2013; Dal Fabbro et al., 2014). 

Entre os povos indígenas do Alto Xingu, constatou-se que as prevalências de excesso 

de peso, obesidade central e dislipidemias são todas maiores que 60% (superiores às observadas 

para a população brasileira como um todo), e que pelo menos 15% desses indivíduos já apresenta 

SM (Gimeno et al., 2007; Gimeno et al., 2009). 

 

2.3.4 O Parque Indígena do Xingu – PIX 

O PIX se localiza na região nordeste do Estado do Mato Grosso. Ele foi criado em 

1961 com a denominação de Parque Nacional do Xingu, sob o governo do então Presidente Jânio 

Quadros, e teve como principais objetivos preservar física e culturalmente os povos indígenas 

que lá viviam, acolher grupos indígenas ameaçados de extinção pela invasão de suas terras e 

preservar o meio ambiente, a fauna e a flora. O local foi o resultado do trabalho iniciado por 

personalidades como os Irmãos Villas Boas (Cláudio, Orlando e Leonardo) e Darcy Ribeiro, os 

quais buscaram um sistema diferente para demarcação das terras indígenas do que acontecia no 

país naquele período (Baruzzi, 2005; Araujo et al., 2006). 

A Figura 2 apresenta a localização geográfica do PIX e das aldeias de diversas etnias 

que ali vivem. De acordo com os povos que habitam o local ele é subdividido em três regiões, 

sendo uma ao norte (Baixo Xingu), uma no centro (Médio Xingu) e outra ao sul (Alto Xingu). A 

área total do parque no ano de 2011 foi de 2.825.470 hectares (ISA, 2011). 

Segundo Hemming (2005), os irmãos Villas Boas foram os primeiros indigenistas a 

fixarem residência no PIX. Ao que consta, essa decisão foi tomada após os irmãos, no ano de 

1945, partirem como líderes da expedição Roncador-Xingu e terem ficado “fascinados com a 

região e com seu povo”. Nos anos subsequentes, eles levaram para o parque alguns povos 

indígenas, estimularam a harmonia entre todos e, principalmente, tornaram o local um orgulho 

para política indigenista brasileira. 
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Figura 2 - Localização geográfica do Parque Indígena do Xingu (PIX) e das aldeias 

indígenas 

 

        Fonte:Adaptado de Instituto Socioambiental/ISA (ISA, 2011 p.73). 

Local onde este estudo foi realizado 
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Em 1975, com a paz e a harmonia imperando, os irmãos Villas Boas deixaram a 

direção do PIX sob a responsabilidade de outros representantes; a partir do ano de 1984, o local 

passou a ser dirigido por indígenas indicados pelas lideranças Xinguanas (Baruzzi, 2005). Dados 

disponibilizados no “Almanaque Socioambiental Parque Indígena do Xingu: 50 anos”, publicado 

no ano de 2011, apontam que os indígenas estão ocupando praticamente todos os cargos 

relacionados à gestão das políticas públicas do PIX (ISA, 2011). 

 

2.3.5 Os habitantes do PIX 

As informações sobre os primeiros habitantes do Xingu foram apresentadas, 

pioneiramente, pelo alemão Karl Von Den Steinen (ISA, 2011). 

Dados publicados no 1º Boletim, Tomo III, da Revista da Sociedade de Geographia 

[sic] do Rio de Janeiro, apontam que no dia 08 de março de 1887, o pesquisador alemão Carlos 

[sic] Von Den Steinen explanou em uma sessão pública sobre os indígenas que haviam sido 

encontrados durante sua primeira viagem exploratória ao Rio Xingu, no ano de 1884. Segundo o 

relato do pesquisador, “[...] os indígenas das cabeceiras do Xingú [sic] vivem ainda naquella 

[sic] idade prehistorica [sic], que não conhecem o uso dos metaes [sic], e que, por conseguinte 

vivem no mesmo estado em que encontraram os descobridores do Novo Mundo; [...]” (Freitas, 

1887 p.97). 

No ano seguinte, o pesquisador supracitado, em uma sessão pública da Revista da 

Sociedade de Geographia [sic] do Rio de Janeiro, na qual estavam presentes a Princesa Imperial 

Regente - Princesa Isabel - e seu esposo, o Príncipe Conde d’Eu, voltou a fornecer informações 

sobre a forma de vida destes indivíduos, que haviam sido identificadas durante sua segunda 

expedição ao Xingu, que acontecera no ano de 1887. Para Steinen, os indígenas, do Mato 

Grosso, que estavam distribuídos em inúmeras tribos de diferentes famílias “aborígenes” e 

falavam línguas diversificadas, desconheciam até o aparecimento de sua expedição, os 
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“caraíbas” [forma como os indígenas denominaram os homens brancos], os animais domésticos 

como os cachorros, os metais, os alimentos como a banana, a cana-de-açúcar, o arroz e as 

bebidas alcoólicas. Ao que foi visto, eles se utilizavam, em seu cotidiano, do auxílio de conchas, 

machadinhas de pedra, madeiras, frutos das árvores, dentes e ossos de animais mortos. Em suas 

roças, cultivavam milho, mandioca, mangaba, pequi e outros frutos; também apreciavam peixes, 

que eram retirados de seus rios, e algumas espécies de larvas. Suas casas eram usualmente 

dispostas em círculos e voltadas para uma casa não habitada ao centro, que servia para festas; nas 

casas habitadas, encontravam-se inúmeras famílias dividindo o mesmo espaço. Em sua narrativa, 

o autor descreve ainda que os indígenas não utilizavam qualquer tipo de vestimentas e tinham 

muito vigor e agilidade para realização de suas atividades. Sobre sua personalidade, descreve que 

“O índio tem não somente índole boa como também humor bem alegre.” (Revista da Sociedade 

de Geographia [sic] do Rio de Janeiro, 1888). 

No ano de 1946, passados 59 anos desde a visita de Steinen em 1887, os irmãos 

Villas Boas relataram em seu livro “Xingu: os índios, seus mitos” que os indígenas ainda 

apresentavam o mesmo estilo de vida e a mesma organização social que haviam sido descritos 

pelo alemão no ano de 1888. A grande mudança identificada neste período se relacionava à 

redução do número populacional, decorrente das inúmeras doenças que acometeram os indígenas 

após o contato com os homens brancos (Villas Boas; Villas Boas, 1976). 

No ano de 2005, Rodrigues (2005) referiu que o processo de urbanização que 

ocorreu nas proximidades do PIX, assim como o maior contato com a sociedade não indígena, 

trouxe consigo muitos prejuízos aos habitantes do local e a seus hábitos tradicionais de vida. A 

introdução de alimentos industrializados, do assalariamento dos indígenas e da sedentarização, 

que está agregada ao uso de bens e equipamentos de maior tecnologia, propiciaram o surgimento 

e o incremento do número de casos de DCNT. Ainda segundo o autor, tem-se identificado 
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aumento do número populacional e queda nos coeficientes de mortalidade geral e infantil no 

PIX. 

 

2.3.6 A atenção à saúde dos habitantes do PIX 

A Universidade Federal de São Paulo / Escola Paulista de Medicina (UNIFESP/ 

EPM) está inserida no PIX, desde o ano de 1965, data em que Orlando Villas Boas, então 

dirigente do PIX, chamou uma equipe de médicos dessa instituição para avaliar a saúde da 

população indígena do local e identificou a necessidade de um trabalho não apenas curativo, mas 

também profilático e ininterrupto. Um acordo foi firmado entre as instituições e renovado 

algumas outras vezes, e desde então o PIX conta com o apoio dessa escola médica no cuidado 

com a saúde indígena (Baruzzi, 2005).  

Em 1999 houve a criação oficial do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) 

Xingu. Por solicitação das lideranças indígenas, a FUNASA, gestora do subsistema da saúde 

indígena do Sistema Único de Saúde (SUS), fez um convênio com a UNIFESP para que essa 

instituição realizasse a atenção à saúde no território indígena. Desde então, os profissionais do 

Projeto Xingu buscam aliar as práticas ocidentais de saúde à realidade cultural e étnica deste 

povo e orientá-los sobre o processo de transição epidemiológica e nutricional que vem ocorrendo 

em decorrência do maior contato com a sociedade não indígena (Rodrigues, 2005). 

Logo no início dos trabalhos da UNIFESP/EPM, no PIX, houve a introdução de 

fichas médicas individuais, as quais permitem a identificação de todos os habitantes do local e o 

registro de suas informações de saúde ao longo da vida (Anexo 1). Essas fichas são 

periodicamente atualizadas com fotos e com a correção dos nomes ou da grafia dos nomes dos 

indivíduos; ao que consta, essa é uma prática corriqueira ao longo da vida dos indígenas. Desde 

então, esse material, que pode ser consultado como um todo ou por etnias específicas, está 
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disponível para pesquisas no Projeto Xingu da UNIFESP/EPM (Baruzzi; Marcopito; Iunes, 

1978; Baruzzi, 2005). 

Segundo os dados disponíveis no site do Ministério da Saúde, o DSEI Xingu faz o 

atendimento à sua população (n=6.596), que está distribuída em 81 aldeias, por meio de 4 Polos-

base (Diauarum, Leonardo, Pavuru e Wawi) e por 3 Casas de Apoio à Saúde Indígena 

(CASAIs), que estão localizadas nas cidades de Canarana, Querência e Sinop (Brasil, 2011; 

Brasil, 2014b). 

De acordo com Rodrigues, no ano de 2002 o PIX apresentou coeficientes de 

mortalidade geral e infantil análogos aos da população não indígena. Adicionalmente, o autor 

informa que a similaridade dos valores obtidos para as mortes relacionadas às causas externas e 

violência (38,0%) e por doenças infecciosas e parasitárias (37,0%) apontam alterações no quadro 

de saúde dos habitantes locais, as quais são reflexos de fatores como a maior oferta dos serviços 

de saúde, a redução da mortalidade infantil e o aumento das mortes por causas externas. Ainda 

de acordo com o grupo de causas da Classificação Internacional de Doenças 10 (CID 10), as 

proporções de óbitos por neoplasias (13,0%), prematuridade (6,0%) e malformações congênitas 

(6,0%) vêm a corroborar com a constatação da alteração do perfil epidemiológico local 

(Rodrigues, 2005). 

 

2.4 Os Khisêdjê 

Os Suyás ou Khisêdjê, como se autodenominam, estão distribuídos em cinco aldeias 

do PIX, sendo a maior Ngôjwêre (Pagliaro et al., 2009). As aldeias menores são a Ngôsokô I e II, 

Roptôtxi (Raposão), Beira Rio. Segundo informações dos pesquisadores do Instituto Sócio 

Ambiental (ISA), a adoção da autodenominação “Khisêdjê” no ano de 1990 relaciona-se à 

escolha dessa população pelo posicionamento de suas roças nas adjacências da aldeia; o termo 

Khisêdjê significa “aquele que põe fogo no quintal” (ISA, 2011, p.97). 
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2.4.1 Da história do contato até a vida no PIX 

Karl Von Den Steinen foi um dos primeiros pesquisadores a relatar, publicamente, 

dados etnológicos sobre os povos indígenas do Xingu. Em seu livro “Durch Central-Brasilien: 

Expedition Zur Erforschung Des Schingü in Jahre 1884.” o alemão descreveu que teve o 

primeiro contato com os indígenas da etnia Suyá em um afluente do rio Xingu chamado de Suyá-

Missu, entre os dias dia 03 e 06 de setembro de 1884; não existe uma data exata para esse 

contato. Segundo Steinen, a equipe expedicionária, que acampou na margem oposta à aldeia dos 

indígenas, recebeu após um breve período de desconfiança a visita amigável de alguns desses 

indivíduos. Eles trocaram presentes entre si e, no decorrer dos três dias em que permaneceram 

acampados, adquiriram preciosas informações acerca da vida e da cultura dos Suyá (Steinen, 

1886). 

Para Seeger (1993), os dados relatados por Steinen foram indiscutivelmente 

relevantes para os estudos antropológicos, uma vez que até o ano de 1959 nada mais se dispõe 

documentado dessa etnia. Ainda segundo o referido autor (Seeger, 1980), a partir de 1960 apenas 

outros dois pesquisadores apresentaram materiais sobre os Khisêdjê, mas ambos foram limitados 

em seu conteúdo e, portanto, não forneceram uma grande contribuição científica. A partir de 

1970 as publicações sobre os Khisêdjê se tornaram mais disponíveis e consistentes, sendo o 

antropólogo Anthony Seeger um dos grandes beneméritos por este acontecimento. Seeger 

conviveu com esta população pelo período de 20 meses. Os Irmãos Villas Boas e os 

pesquisadores da UNIFESP/EPM também contribuíram amplamente com informações sobre essa 

população. 

Segundo informações dos indígenas Khisêdjê, antes do contato com os “homens 

brancos” o povo residia a leste do Xingu, migrou em direção ao oeste, atravessou o Xingu e 

continuou até o rio Tapajós. Neste local, o povo se dividiu em dois grupos, os quais tomaram 

rumos diferentes (Seeger, 1981) 
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O primeiro grupo, denominado de Tapayuna ou Beiço-de-pau, se deslocou para a 

divisão de águas do rio Arinos e Sangue, enquanto que o segundo, denominado apenas Suyá, 

após vários deslocamentos, se fixou no rio Suyá-Missu. Os Tapayunas, de maneira desastrosa, 

quando iniciaram seu contato com moradores locais foram envenenados e quando tiveram 

contato com jornalistas e pesquisadores, foram contagiados por gripe; como consequência deu-se 

a redução de seu tamanho populacional de 400, para aproximadamente 41 indivíduos (Seeger, 

1981; Baruzzi, 2005). 

Em 1970 esses 41 indígenas Tapayunas remanescentes foram levados ao PIX para 

junto dos Khisêdjê, com o apoio da Força Aérea Brasileira (FAB). No exame realizado pela 

equipe da Escola Paulista e Medicina (EPM) identificou-se que destes, 24 (58,0%) tinham menos 

de 15 anos, e apenas dois apresentavam idade acima de 50 anos. De modo geral, os dois grupos 

conviveram de forma pacífica até 1985, quando a morte de um índio Waurá, que havia sido 

raptado pelos Khisêdjê quando criança e muito estimado, foi dada como ato de feitiçaria de um 

dos indígenas Tapayunas. Os Khisêdjê assassinaram este índio, e isso gerou a migração de 

muitos Tapayunas para outras aldeias (Seeger, 1981; Baruzzi, 2005). 

Durante a década de 1990 os Khisêdjê passaram por epidemias, gripes, diarreia e por 

algumas mortes inesperadas, que segundo Pagliaro et al. (2008b) levaram ao reagrupamento e 

fortalecimento do povo. Desde o início dos anos 2000 eles mantêm uma associação - Associação 

Indígena Khisêdjê (AIK) e lutam por seus direitos na disputa de terras, contenção de invasores e 

na valorização dos ritos e festas tradicionais. No ano de 1998 os Khisêdjê obtiveram 

vitoriosamente a homologação da incorporação da Terra Indígena Wawi (150.328 hectares) (ISA, 

2011). 

No período de 1970-2004, constatou-se um crecimento vegetativo médio anual de 

3,0% entre os Khisêdjê, sendo que a população passou de 123 para 330 indivíduos. Observou-se 

ainda um aumento moderado na taxa bruta de natalidade (44,7 nascimentos por 1.000 
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habitantes), declínio na taxa bruta de mortalidade (8,3 óbitos para 1.000 habitantes) e saldo 

fortemente negativo na taxa migratória (-0,6 migrações por 1.000 habitantes) (Pagliaro et al., 

2007). 

Entre 1970-79, 1980-89 e 1990-99, a taxa de fecundidade total das mulheres 

Khisêdjê aumentou de 5,2 para, 5,8 e 8,0 filhos nascidos vivos por mulher, reduzindo, 

posteriormente, para 6,7 filhos/mulher entre 2000-06. Nos mesmos períodos verificou-se que a 

idade média de nascimento do primeiro filho foi de, respectivamente, 19,2 anos; 18,3 anos; 16,3 

anos; e 17,5 anos. A população total dos Khisêdjê estimada em 2007 foi de 400 indivíduos 

(Pagliaro et al., 2009). 

Esse processo de recuperação demográfica que ocorreu entre os Khisêdjê é um 

reflexo das melhorias nas condições de saúde, altos índices de natalidade e redução da 

mortalidade, decorrentes de ações médico-sanitárias que iniciaram no PIX a partir de 1965 

(Pagliaro et al., 2007; Pagliaro et al., 2009). A Figura 3 apresenta a pirâmide populacional dos 

indígenas Khisêdjê, que possui um formato jovem e típico de populações indígenas. 

 

Figura 3 - Pirâmide populacional dos indígenas Suyás/Khisêdjê cadastrados no SIASI, 2010 

 

Fonte: FUNASA, 2010a. (http://www.funasa.gov.br/internet/desai/sistemaSiasiDemografiaIndigena.asp) 
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2.4.2 Características culturais 

Os Khisêdjê são o único povo de língua Jê que habita o PIX (ISA, 2012). Seguindo o 

padrão dessa família linguística suas aldeias são dispostas em um formato circular com a “casa 

dos homens” ao centro e as demais ocas voltadas em sua direção (Pagliaro et al., 2009). Apesar 

de no cotidiano outros aspectos culturais e sociais também seguirem as tradições do povo de 

língua Jê, ressalta-se que muitas das características desse povo foram influenciadas por outras 

populações indígenas e pelo contato com a natureza e com os animais. Exemplos desses fatos 

são as redes de dormir assimiladas dos Bacari; a flauta dos indígenas do alto Xingu; a cerâmica 

dos Waurá; a bebida fermentada “caxiri” dos Yudjá; o fogo do jaguar [lenda referida]; o milho 

do rato [lenda referida]; os discos labiais de indígenas canibais inimigos; e os nomes dos seres 

que vivem embaixo da terra [crença referida] (Steinen, 1886; Villas Boas; Villas Boas, 1976; 

Seeger, 1977; Seeger, 1980; Seeger, 1993; ISA, 2011; ISA, 2012). 

Um parâmetro relevante que diferenciava os Khisêdjê de outras etnias indígenas era 

o uso de adornos pessoais como os discos labiais e auriculares, os quais foram subentendidos 

como uma ênfase simbólica do povo aos atos de falar e ouvir. Os discos labiais eram de uso 

exclusivo dos homens, enquanto que os discos auriculares eram para ambos os sexos (Steinen, 

1886; Seeger, 1975; Seeger 1977). Cabe ressaltar que nos dias de hoje os discos labiais e 

auriculares não são mais corriqueiros, e em toda população Khisêdjê encontram-se apenas dois 

usuários desses ornamentos; ambos são idosos. 

Um segundo aspecto cultural importante dos Khisêdjê é o canto e, em especial, o 

gênero musical denominado de “akia”. O canto em tom agudo é entoado exclusivamente por 

homens e pode vir acompanhado por chocalhos feitos de sementes de pequi, por batidas de pé e 

durar até 16 horas seguidas. A elaboração das músicas é influenciada pelos animais, sendo que 

os homens que as compõem precisam ter a capacidade de ouvi-los e entendê-los. As mulheres 

não cantam este gênero e são apenas expectadoras da cerimônia, mas, mesmo quando se 
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recolhem para as redes, elas permanecem na escuta, provando que o importante do ritual é o 

ouvir (Seeger, 1975; Seeger 1977). 

Nesta população, o canto está presente em todos os rituais culturais, dentre eles, os 

de passagem de um ciclo da vida para outro, os de mudanças das estações do ano e os 

relacionados com a busca pela cura de determinadas doenças; neste último caso é considerado 

muitas vezes mais poderoso que o uso das plantas medicinais. Cabe ressaltar que no gênero 

musical “ngere”, no qual as palavras são entoadas em um tom muito grave, as mulheres são 

participantes ativas (Seeger, 1975; Seeger 1977). 

Segundo Seeger (1975), os Khisêdjê se viam diferentes dos demais indígenas pelo 

uso desses três componentes (disco labial, disco auricular e o canto da akia), e esse fato revela 

muito de sua sociedade, cultura e simbologia. A relevância dos referidos componentes para vida 

desse povo pode ser identificada nos trechos abaixo citados: 

 

Os Suya [sic] recebem e dão informações com todos os seus sentidos. Destes eles 

enfatizam a audição e a fala como faculdades eminentemente sociais. Homens e 

mulheres, e crianças são socialmente definidos por sua ‘audição’ e ‘fala’, feiticeiros, por 

sua extraordinária visão, e os animais são classificados por seu cheiro. (Seeger, 1975, 

p.213, tradução nossa). 

[...] eles [os Khisêdjê] afirmam que a orelha é perfurada para que as pessoas possam 

‘ouvir-compreender-saber’. Eles dizem que os discos labiais são simbólicos de, ou 

associados com, agressividade e belicosidade, que são correlatos da autoafirmação 

masculina, oratória e canto. [...]” (Seeger, 1975, p.217, tradução nossa). 

“[...] Os Suya [sic] internalizam literalmente seus valores ‘corporificando-os’ através de 

suas manifestações simbólicas e artefatos corporais. (Seeger, 1975, p.221, tradução 

nossa). 

 

No cotidiano da aldeia pode-se mencionar uma gama de crenças e mitos que regem, 

implicitamente, o comportamento e as decisões dos moradores nos mais variados quesitos. Os 

Khisêdjê creem que o ato de não dividir alimentos ou pertences pessoais com as outras pessoas 

ou o fato de manter relações sexuais ou alimentar-se em períodos de restrição podem tornar um 

indivíduo feiticeiro. Acredita-se também que o consumo de determinados alimentos ou o 

trabalho demasiado podem prejudicar a recuperação da saúde de seus parentes mais próximos 

que se encontram doentes. Isso ocorre porque os parentes se constituem de uma ‘mesma 
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substância corporal’. Um último exemplo é que eles creem que, para a formação e o 

desenvolvimento de um feto, é necessária apenas a contribuição do pai, com o sêmen; a 

colaboração materna, neste caso, pode ser simbolizada como a de um ‘recipiente’. A 

contribuição física da mulher, que a liga com a criança, ocorre após o nascimento, por meio da 

alimentação (Seeger, 1975; Seeger, 1980). 

As diferenças entre os sexos não permanecem apenas no campo das crenças e dos 

mitos. No que se refere à divisão de trabalho, as mulheres são responsáveis pelo preparo dos 

alimentos trazidos da roça, incluindo todo o processamento da mandioca, das carnes de caça e 

dos pescados. Elas ainda fazem artesanato, cuidam das crianças, dos animais domésticos e das 

demais atividades da casa. Aos homens cabe a tarefa de prover os alimentos para a família, o que 

abrange caçar, pescar, manejar a roça, além de, quando necessário, construir casas e canoas. 

Excetuando-se o manejo da roça, que costuma ser individualizado, as demais atividades podem 

ser realizadas por grupos de homens (ISA, 2011). 

Seeger (1980; 2004) identificou, durante sua estadia com o povo Khisêdjê entre os 

anos de 1971 e 1973, que ao contrario do que muitas pessoas pensavam, a alimentação desses 

indígenas era bastante variada. Segundo o autor, a disponibilidade de cada item está diretamente 

relacionada com a sazonalidade:com os períodos de seca e estiagem. Os alimentos usualmente 

consumidos eram mandioca, milho verde, batata doce e outros tipos de tubérculos, mel, carne de 

caça, aves, larvas, palmito, frutos e uma ampla variedade de peixes. 

Os Khisêdjê são um povo muito alegre e acolhedor que, como a maior parte dos 

indígenas brasileiros, possui uma cultura muito rica em detalhes e tradições.  

 

2.4.3 Situação nutricional 

No que se refere ao estado nutricional dos Khisêdjê, apesar de poucas informações 

estarem disponíveis ao longo dos anos, pode-se supor que se correlacionava com a eutrofia visto 
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as ilustrações (Figuras 4 e 5) apresentadas por Steinen em 1886, mas coletadas em sua viagem no 

ano de 1884 e a fotografia (Figura 6) disponibilizada por Hemming em 2005. 

 

Figura 4 – Ilustração de um índio Suyá (Khisêdjê) na época do primeiro contato. Xingu, 

1884 

 

 

Fonte: Steinen KD. Durch Central-Brasilien. Expedition Zur Erforschung Des Schingu im Jahre 1884. F. A. 

Brockiiaus. 372p. Disponível em: 

http://ia600204.us.archive.org/11/items/durchcentralbras00steiuoft/durchcentralbras00steiuoft.pdf Acesso em: 08 de 

fev. de 2012. p.204. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ia600204.us.archive.org/11/items/durchcentralbras00steiuoft/durchcentralbras00steiuoft.pdf
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Figura 5 – Ilustração de alguns indígenas Suyá (Khisêdjê) no acampamento dos 

expedicionários de Steinen, na época do primeiro contato. Xingu, 1884 

 

Fonte: Steinen KD. Durch Central-Brasilien. Expedition Zur Erforschung Des Schingu im Jahre 1884. F. A. 

Brockiiaus. 372p. Disponível em: 

http://ia600204.us.archive.org/11/items/durchcentralbras00steiuoft/durchcentralbras00steiuoft.pdf Acesso em: 08 de 

fev. de 2012. p.212. 

 

 

Figura 6 – Fotografia de indígenas Suyá (Khisêdjê) junto a Cláudio Villas Boas. PIX, s/d. 

 

 

Fonte: Hemming J. A Pax Xinguana In: Baruzzi RG, Junqueira C. Parque Indígena do Xingu – Saúde, Cultura e 

História. Terra Virgem Editora, São Paulo, 2005, p.38. 

 

http://ia600204.us.archive.org/11/items/durchcentralbras00steiuoft/durchcentralbras00steiuoft.pdf
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2.7 Transição demográfica, epidemiológica e nutricional entre os indivíduos não indígenas 

Segundo a publicação "Health situation in the Americas: Basic Indicators” da Pan 

American Health Organization - PAHO, identificou-se, ao longo dos anos, um aumento 

substancial nas prevalências de doenças crônicas não transmissíveis, sendo este considerado 

como um grave problema de saúde pública (PAHO, 2009).  

Estimativas de 2009 apontam que os fatores de risco hipertensão arterial, tabagismo, 

glicemia sanguínea elevada, inatividade física e excesso de peso foram responsáveis por um 

quarto das mortes no mundo neste período (WHO, 2009). 

Os países da América Latina, nas últimas décadas, sofreram rápida transição 

demográfica, epidemiológica e nutricional. As características e os estágios de desenvolvimento 

desses processos diferem, mas um ponto chama atenção: o aumento na prevalência de obesidade 

nos diversos subgrupos populacionais em quase todos os países (Kac, Velásquez-Meléndez, 

2003). 

O Brasil deixou de ser uma sociedade rural para ser predominantemente urbana e 

aproximou seus padrões de lazer, alimentação, saúde e doença dos existentes em países 

desenvolvidos (Brasil, 2006a). 

Dados disponibilizados pelos pesquisadores do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) mostram que, no país, a taxa de fecundidade total reduziu de 2,38 para 1,94 

filhos por mulher entre 2000 e 2009, possivelmente por reflexo da urbanização e da inserção da 

mulher no mercado de trabalho. A pirâmide populacional apresentou um estreitamento em sua 

base e a proporção de crianças e adolescentes, que em 1999 era de 40,1%, reduziu para 32,8%, 

em 2009. Em contrapartida, a população idosa de 70 anos ou mais aumentou sua 

representatividade de 3,9%, da população total em 1999, para 5,1%, em 2009. A expectativa 

média de vida aumentou 3,1 anos no período de 1999 a 2009, ou seja, passou de 70,0 para 73,1 
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anos, respectivamente. Além disso, a mortalidade infantil diminuiu, passando de 31,7% em 

1999, para 22,5% em 2009 (IBGE, 2004a; IBGE, 2010a). 

Em paralelo às transformações do padrão demográfico no Brasil, o perfil 

epidemiológico também apresentou mudanças que repercutiram no padrão de morbimortalidade 

do país, até então caracterizado pelos óbitos e doenças de causas infecciosas, e que vem, 

progressivamente, sendo substituído pelas DCNT e pelas causas externas ligadas à violência 

(IBGE, 2010a). 

Schramm et al. (2004), em pesquisa realizada no ano de 1998, verificaram que as 

DCNT representaram 66,3% da carga de doenças no Brasil. Segundo informações mais recentes 

do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do banco de dados do Sistema Único de 

Saúde - DATASUS, no ano de 2012 as doenças do aparelho circulatório (28,2%) constituíram o 

principal grupo de causas de óbito no país, seguidas pelas neoplasias (16,2%) e pelas causas 

externas (12,9%). O grupo de doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas representou 6,1% 

do total de óbitos entre todas as causas específicas, e as doenças infecciosas e parasitárias 

representaram 4,2% (BRASIL, 2014a). 

A Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF 2008 – 2009 publicada pelo IBGE em 

2010 aponta, entre os adultos de ambos os sexos, prevalências de 2,7% de déficit de peso, 49,0% 

de excesso de peso e 14,8% de obesidade. A Figura 7 apresenta a tendência de evolução secular 

do estado nutricional dos adultos, a partir de diferentes inquéritos (Estudo Nacional da Despesa 

Familiar - ENDEF 1974-1975; Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição - PNSN 1989; e POFs 

2002-2003 e POF 2008-2009). De modo geral, constata-se, em ambos os sexos, declínio 

progressivo da prevalência de desnutrição e avanço do excesso de peso. No sexo masculino, 

verifica-se um aumento de quase três vezes na prevalência de excesso de peso e mais de quatro 

vezes na prevalência de obesidade; no sexo feminino, estes aumentos foram de quase duas vezes 
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na prevalência de excesso de peso e mais de duas vezes na prevalência de obesidade (IBGE, 

2010b). 

 

Figura 7 – Prevalência de déficit de peso, excesso de peso e obesidade na população com 

idade de 20 ou mais anos, segundo sexo. Brasil – períodos 1974-1975, 1989, 2002-2203 e 

2008-2009 

Fontes: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Estudo Nacional da Despesa Familiar 1974-

1975 e Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003/2008-2009; Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, Pesquisa

Nacional sobre saúde e Nutrição 1989.

Nota: Prevalência padronizada segundo a distribuição etária, em cada sexo, da população adulta brasileira em 2008-2009.

(1) Exclusive as áreas rurais das Regiões Norte e Centro Oeste. (2) Exclusive a área rural da Região Norte.

8,
0

18
,5

2,
8

11
,8

28
,7

8,
0

4,
4

29
,9

5,
4 6,
4

41
,4

13
,2

3,
1

41
,4

9,
0

5,
6

40
,9

13
,5

1,
8

50
,1

12
,4

3,
6

48
,0

16
,9

Déficit de peso Excesso de peso Obesidade Déficit de peso Excesso de peso Obesidade

Masculino Feminino

1974-1985 (1) 1989 (2) 2002-2003 2008-2009

 
Fonte: Adaptado de IBGE, 2010b. p.70 

 

2.8 Síndrome metabólica entre os indivíduos não indígenas 

A síndrome metabólica (SM) é uma importante DCNT, que é definida como “[...] um 

distúrbio complexo representado por um conjunto de fatores de risco cardiovascular, usualmente 

relacionados à deposição central de gordura e à resistência à insulina.” (IDB-SM, 2005 p.8). 

Segundo Zimmet et al. (2005), a SM foi mencionada pela primeira vez há mais de 80 

anos, por um médico sueco que, em 1923, descreveu um conjunto de alterações metabólicas 

formadas por hipertensão arterial (HA), hiperglicemia e hiperuricemia (gota). Vague et al., em 
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1947, também fizeram menção à SM ao afirmarem que um fenótipo particular da obesidade 

andróide, característica do sexo masculino, associava-se a anormalidades metabólicas 

frequentemente observadas com o diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e as doenças cardiovasculares 

(DCV). Apesar dessas duas menções históricas, os autores descrevem que a importância clínica 

da SM se deu há aproximadamente 40 anos, com as publicações de Reaven (Kylin, 19231; 

Vague, et al., 19792 apud Zimmet et al., 2005). 

Em sua proposta original, Reaven sugeriu que a resistência à insulina (RI) era o 

principal fator que desencadeava alterações compensatórias no organismo dos indivíduos e que 

esta se associava à intolerância à glicose (IG), à hiperinsulinemia, ao aumento das lipoproteínas 

de muito baixa densidade (VLDL) e triglicérides (TG), à redução das lipoproteínas de alta 

densidade (HDL), à HA e à doença aterosclerótica coronariana (DAC). A esse conjunto de 

fatores de risco, frequentemente associados, o autor sugeriu a denominação de “Síndrome X” 

(Reaven, 1988). Desde então, esse conjunto de fatores de risco já foi denominado de síndrome de 

Reaven, quarteto maligno, síndrome de resistência à insulina e síndrome dismetabólica 

(McLarem, 1997; Kaplan, 1989; De Fronzo, Ferrannini, 1991; Groop, Orho-Melander, 2001).  

Reaven, no ano de 1993, propôs que outras anormalidades secundárias à RI ou à 

hiperinsulinemia compensatória e associadas às DCV fossem incluídas no conjunto de alterações 

da Síndrome X. Entre essas estavam a angina microvascular, a hiperuricemia e os níveis 

elevados do inibidor de plasminogênio ativado 1 (PAI-1) (Reaven, 1993). 

No ano de 1998, a World Health Organization (WHO) apresentou a primeira 

definição oficial para a SM. Os pesquisadores destacaram que se sozinhos os componentes da 

SM representam aumento do risco cardiovascular, quando combinados se tornam ainda mais 

poderosos (Alberti, Zimmet for WHO consultation, 1998). 

                                                 
1 Kylin E: Studien ueber das Hypertoine-Hyperglyka “mie-Hyperurika” miesyndron. Zentralblatt fuer Innere medizin (1923) 

apud Zimmet et al. The metabolic syndrome: a global public health problem and a new definition. J Atheroscler Thromb. 2005; 

12(6):295-300. 
2 Vague J, Combes R, Tramonti M, Angeletti S, et al.: In Medical complications of obesity (1979) apud Zimmet et al. The 

metabolic syndrome: a global public health problem and a new definition. J Atheroscler Thromb. 2005; 12(6):295-300. 
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Diversos grupos de especialistas buscaram elaborar critérios diagnósticos e pontos de 

corte para definição da SM (Quadro 2). Entretanto, apesar de diferirem em relação à inserção de 

determinados elementos e aos seus valores, todos concordam que a SM é um conjunto de fatores 

de risco para DCV e que a obesidade, a RI/hiperglicemia, a dislipidemia e a HA são seus 

principais componentes (Alberti, Zimmet for WHO consultation, 1998; Balkau, Charles for the 

EGIR, 1999; NCEP, 2001; AACE, 2003; IDB-SM, 2005; Grundy et al., 2005; Zimmet et al., 

2005; The IDF Concensus Worldwide Definition of the Metabolic Syndrome, 2006; Delisle et al., 

2008; Alberti et al., 2009). 

 

2.6.1 Fatores associados à SM 

Segundo Zimmet et al. (2001), nos meios científicos existe um contínuo debate sobre 

os fatores etiológicos da SM; entretanto sabe-se apenas que os fatores genéticos, obesidade 

visceral, RI e disfunção endotelial podem contribuir isolada ou conjuntamente para seu 

desenvolvimento. 

O dispêndio de muito tempo em frente a uma tela (ex: televisão ou computador), a 

adoção de comportamentos sedentários, o pequeno consumo diário de cálcio, o elevado consumo 

de grão refinados, a adoção de um padrão de dieta inadequado, a identificação de problemas 

ocorridos durante o período gestacional, a obesidade na infância (devido a um crescimento 

acelerado “catch-up”), o baixo peso ao nascer, obesidade central, sobrepeso ou obesidade 

generalizada, idade, fumo, sexo, renda familiar e escolaridade, são alguns dos possíveis fatores 

preditivos da SM, mencionados ao longo dos anos por diferentes estudos e autores (Bertrais et 

al., 2005; Liu et al,. 2005; Balasubramanyam et al., 2008; Silveira, Horta, 2008; Yang et al., 

2008; Deshmukh-Taskar et al., 2009; Misra, Khurana, 2009; Radhika et al., 2009; Scherer, 

Vieira, 2010; Silveira et al., 2010; Snodgrass et al., 2010). 
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Quadro 2 - Critérios diagnósticos utilizados na identificação da síndrome metabólica 

Organizações WHO - 1998 (1) EGIR – 1999 (2) NCEP ATIII - 2001 (3) 

IDB-SM - 2005 (4)* 

AACE – 2003 (5) IDF -2005 (6) AHA/NHLBI – 2005 

(7) 

IDF/AHA/NHLBI/ 

WHF/IAS/IASO – 

2009 (8) 

Critérios para 

confirmação da SM 

IG, TGD ou DM ou RI 
com dois ou mais 

componentes 

RI ou hiperinsulinemia 
mais dois componentes 

Existência de três ou mais 
componentes 

Para indivíduos não 
diabéticos 

Obesidade central 
(origem étnica 

específica) mais dois 

componentes 

Existência de três 
componentes 

Existência de três 
componentes 

Componentes 

Obesidade central RCQ 

Homens: > 0,90 

Mulheres: > 0,85 
Ou  

IMC > 30,0 Kg/m2 

PC 

Homens:  94 cm 

Mulheres:  80 cm 
 

PC 

Homens: > 102 cm 

Mulheres: > 88 cm 

 

 

- 

PC 

Usar os critérios 

indicados para a 
população e sua origem 

étnica 

PC 

Homens: > 102 cm 

Mulheres: > 88 cm 

PC 

Usar os critérios 

indicados para a 
população e sua origem 

étnica 

Glicemia de jejum -  110 mg/dl 

apenas em não 
diabéticos 

 110 mg/dl 

a partir de 2004 passou 

para 100 mg/dl* 

> 110 mg/dl 

< 126 mg/dl 
 100 mg/dl 

ou diagnóstico de DM2 

 100 mg/dl 

ou uso de medicação 
para tratamento da 

doença 

 100 mg/dl 

ou uso de medicação 
para tratamento da 

doença 

Glicemia de 2 horas - - - >140 mg/dl 
< 200 mg/dl 

- - - 

Pressão Arterial  140/90 mmHg  140/90 mmHg 

 

 130/85 mmHg 

ou uso de medicação anti-

hipertensiva* 

> 130/85 mmHg  130/85 mmHg 

ou uso de medicação 

para tratamento da 
doença 

 130/85 mmHg 

ou uso de medicação 

para tratamento da 
doença 

 130/85 mmHg 

ou uso de medicação 

para tratamento da 
doença 

HDL  Homens: < 35 mg/dl 

Mulheres: < 39 mg/dl 

< 40 mg/dl Homens: < 40 mg/dl 

Mulheres: < 50 mg/dl 

Homens: < 40 mg/dl 

Mulheres: < 50 mg/dl 

Homens: < 40 mg/dl 

Mulheres: < 50 mg/dl 
ou uso de medicação 

para tratamento da 

patologia 

Homens: < 40 mg/dl 

Mulheres: < 50 mg/dl 
ou uso de medicação 

para tratamento da 

doença 

Homens: < 40 mg/dl 

Mulheres: < 50 mg/dl 
ou uso de medicação 

para tratamento da 

doença 

Triglicérides  150 mg/dl  > 180 mg/dl  150 mg/dl 

ou uso de medicação p/ 

tratamento 

hipolipemiante* 

> 150 mg/dl  150 mg/dl 

ou uso de medicação 

para tratamento da 

doença 

 150 mg/dl 

ou uso de medicação 

para tratamento da 

doença 

 150 mg/dl 

ou uso de medicação 

para tratamento da 

doença 

Microalbuminúria Taxa de excreção 

urinária de albumina  

20g/min 
ou razão de 

albumina:creatinina  

20 mg/g 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Legenda: WHO: World Health Organization; EGIR: European Group for the Study of Insulin Resistance;NECP ATPIII: Third National Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, Evaluation and 
Treatment of High Blood Cholesterol in Adults; IDB-SM: Diretriz Brasileira de Síndrome Metabólica, I; AACE: American Association of Clinical Endocrinology; IDF: International Diabetes Federation; AHA: American 

Heart Association; NHLBI: National Heart, Lung and Blood Institute; WHF: World Heart Federation; IAS: International Atherosclerosis Society; IASO: International Association for the Study of Obesity; SM: síndrome 

metabólica; HDL: lipoproteínas de alta densidade; IG: intolerância à glicose; TGD: tolerância à glicose diminuída; DM: diabetes mellitus; RI: resitência à insulina; RCQ: razão entre os perímetros da cintura e do quadril; 

IMC: índice de massa corpórea; PC: perímetro da cintura; DM2: diabetes mellitus tipo 2. 

Fontes: (1) Alberti; Zimmet for WHO Consultation, 1998; (2) Balkau; Charles for the European Group for the Study of Insulin Resistance, 1999; (3) NCEP, 2001; (4) IDB-SM, 2005; (5) AACE, 2003; (6) Zimmet et al, 

2005; (7) Grundy et al., 2005; (8) Alberti et al., 2009. 
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2.6.2 Prevalências da SM no mundo e no Brasil 

No que se refere às prevalências da SM constatam-se grandes diferenças, 

especialmente ao se considerar o critério diagnóstico adotado, sexo e raça/etnia da população. 

Entre os estudos analisados, de abrangência populacional ou local, identificaram-

se prevalências de SM variando entre 12,2% e 48,0%, nos Estados Unidos (Ford et al., 2002; 

Tull et al, 2005; Balasubramanyam et al., 2008; Deshmukh-Taskar et al., 2009; Kanaya et al., 

2010; Mozumdar, Liguori, 2011; Shuval et al., 2011); 7,0% e 11,0% na França (Bertrais et 

al., 2005); 5,0% e 36,7% na Alemanha (Bosy-Westphal et al., 2006; Moebus et al., 2006; 

Holewijn et al., 2009); 8,5% e 12,7% na Bélgica (Wijndaele et al., 2009); 12,3% e 36,1% na 

Ásia (Khoo et al., 2007; Delisle et al., 2008; Liu et al., 2010; Rampal et al., 2012); 8,8% e 

14,3% na Finlândia (Lakka et al., 2002); 35,0% na Argentina (Salazar et al., 2013); e 42,1% 

na África (Crowther; Norris, 2012). No Brasil as prevalências de SM variaram entre 5,9% e 

56,8% (Rosenbaum et al., 2005; Oliveira et al., 2006; Barbosa et al., 2006; Freitas et al., 

2009; Rodrigues et al, 2010; Scherer, Vieira, 2010; Silveira et al., 2010; Dutra et al., 2012; 

Vidigal et al., 2013).  

A relevância clínica destas elevadas prevalências mencionadas relaciona-se ao 

fato de que os indivíduos com SM, quando comparados aos sem essa condição, apresentam 

maior risco de morte por todas as causas ou por DCV (1,5 ou 2,0 - 2,5 vezes, 

respectivamente) (IDB-SM, 2005; Mottillo et al., 2010). 

 

2.6.4 Compomentes da síndrome metabólica 

 

2.6.3.1 Obesidade 

A obesidade é definida pelos pesquisadores da WHO (1998) como uma doença 

em que o excesso de gordura corporal é capaz de gerar o comprometimento da saúde. Suas 
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implicações possibilitam desde um risco prematuro de morte até o desenvolvimento de 

doenças que podem afetar a qualidade de vida do indivíduo. 

A obesidade é uma doença multifatorial em que estão envolvidos, na sua gênese, 

um amplo conjunto de fatores biológicos, históricos, ecológicos, econômicos, sociais, 

culturais e políticos. Acredita-se, entretanto, que o balanço energético positivo, ou seja, o 

consumo energético maior que o requisitado pelo organismo para manutenção de suas 

atividades vitais e gerais diárias, seja seu fator causal inicial (Hu et al., 2003; Nishida et al., 

2004; Brasil, 2006b; Ogden et al., 2006; Wang, Beydoun, 2009; Rezazadeh, Rashidkhani, 

2010; Rezende et al., 2010; Veloso, Silva, 2010). 

Segundo pesquisadores da WHO (2000), a proporção de gordura corporal e sua 

distribuição, assim como a sua associação com as doenças, variam consideravelmente entre os 

indivíduos; entretanto, em todos os casos, ela é tida como um fator de risco para o 

desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) como o DM2, as DCV, a 

HA e o câncer (Manson et al.,1990; Jung, 1997; Folsom et al., 2000; Rezende et al., 2006; 

Ärnlöv et al., 2011). 

O diagnóstico do sobrepeso ou da obesidade, independente do sexo e idade, é 

feito usualmente pelo índice de massa corpórea (IMC), no qual os valores 25,0 Kg/m2 

classificam os indivíduos como com sobrepeso e valores 30,0 Kg/m2 indicam diferentes 

graus de obesidade (WHO, 1998). Uma constatação relevante a ser salientada é que na 

medida em que aumenta o grau de excesso de peso medido pelo IMC, existe uma elevação 

concomitante nas taxas de mortalidade relacionadas à obesidade (WHO, 2003; Fontaine et al., 

2003; Flegal et al., 2005; PSC, 2009). 

Outro método útil para identificação da composição corporal e que apresenta 

procedimentos não invasivos e rápidos é a impedância bioelétrica. Baseada no princípio de 

que a condutividade elétrica do tecido livre de gordura é maior do que aquele com gordura, 

ela proporciona, por meio de uma corrente elétrica enviada pelo corpo, medidas de 
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resistência, reactância e ângulo de fase. A inserção destas informações e de outras, como 

idade, sexo, peso e altura, em fórmulas preditivas, possibilitam o cálculo da porcentagem 

corporal livre de gordura, massa gorda e água intra e extracelular, que auxiliam na 

identificação de indivíduos em risco metabólico. As fórmulas preditivas, entretanto, devem 

ser aplicadas apenas na população para a qual foi desenvolvida ou com características muito 

similares. Seu uso indiscriminado, especialmente no que se refere aos critérios étnico-raciais, 

pode produzir resultados equivocados (Lukaski et al., 1985; Lukaski, 1987; Houtkooper et al., 

1996; Bioelectrical impedance analysis in body composition measurement: National Institutes 

of Health Technology Assessment Conference Statement, 1996; WHO, 1998; Biodynamics, 

2007; Dehghan, Merchant, 2008; Eickemberg et al., 2011). 

Cabe salientar que para os resultados da impedância bioelétrica serem fidedignos 

são necessárias algumas medidas de controle antes da realização do teste como, jejum mínimo 

de quatro horas, repouso mínimo de 5-10 minutos, evitar o consumo de bebidas alcoólicas ou 

café e evitar a prática de atividade física intensa nas 24 horas precedentes ao teste. Estes 

cuidados são necessários para minimizar um limitante deste método de avaliação que se 

relaciona ao estado de hidratação do avaliado, cujo resultado pode influenciar nas medidas 

fornecidas pelo aparelho de bioimpedância (Costa, 2001; Biodynamics, 2007). 

Apesar dos inúmeros agravos à saúde atribuídos à obesidade generalizada, estudos 

publicados nos meios científicos evidenciam que a existência de maior acúmulo de gordura na 

região abdominal representa risco adicional e de maior relevância para saúde. As medidas 

corporais utilizadas para o seu diagnóstico (perímetro da cintura (PC) e razão entre os 

perímetros da cintura e do quadril (RCQ)) associam-se mais fortemente a DCV, RI, 

dislipidemias, HA e SM do que obesidade generalizada. Fatores como raça/etnia, sexo, idade, 

atividade física, nível socioeconômico, escolaridade e adiposidade corporal total podem 

influenciar a associação com as doenças metabólicas (Bjöntorp, 1997; WHO, 1998; Folsom et 
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al., 2000; Lakka et al., 2001; NCEP, 2001; Zhu et al., 2002; Martins, Marinho, 2003; Zhu et 

al., 2005; Yusuf et al., 2005; Canoy et al., 2007; Klein et al., 2007; Veloso, Silva, 2010). 

A obesidade é um processo decorrente da hipertrofia e da hiperplasia das células 

de gordura, que se caracteriza por inflamação sistêmica subclínica. Os obesos, quando 

comparados a indivíduos magros, apresentam níveis séricos aumentados de marcadores 

inflamatórios, tais como a proteína C reativa (PCR), o fator necrose tumoral (TNF-) e a 

interleucina 6 (IL-6), que por sua vez também estão relacionados ao maior risco de apresentar 

DCV ou DM2, particularmente entre aqueles com obesidade visceral (Fantuzzi, 2005; 

Queiroz et al., 2009).  

Ao que parece, o excesso de peso, medido pelo grau de sobrepeso ou obesidade, e 

a obesidade central se relacionam ao maior risco de morte (PSC, 2009; Pischon et al., 2008; 

Zhang et al., 2008). 

 

2.6.3.2 Hipertensão arterial - HA 

De acordo com os pesquisadores do Institute of Medicine - IOM (2010), a HA ou 

pressão arterial elevada é uma condição em que a pressão sanguínea arterial sistêmica 

permanece elevada durante todo o tempo e é causada primariamente por um aumento da 

resistência ao fluxo de sangue nas artérias e por um aumento no débito cardíaco. A grande 

complicação da HA está relacionada à necessidade do coração trabalhar mais, o que pode 

contribuir para aterosclerose, para o endurecimento das grandes artérias e para o 

desenvolvimento das DCV. Esses fatores também podem levar ao bloqueio e posterior 

enfraquecimento das paredes das artérias cerebrais menores, fazendo com que elas se rompam 

e causem um acidente vascular cerebral.  

Segundo a publicação “Hipertensão Arterial Sistêmica” do Ministério da Saúde 

(Brasil, 2006c), a HA é definida como “valores de pressão arterial sistólica - PAS  a 140 

mmHg e de pressão arterial diastólica - PAD  a 90 mmHg, em indivíduos que não estão 
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fazendo uso de medicação anti-hipertensiva”. A HA é a mais frequente das DCV e o principal 

fator de risco para situações como acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio e 

doença renal crônica terminal. Estudos realizados por Costa et al. (2007), Sarno e Monteiro 

(2007) e Silva et al. (2009) mostraram a existência de associação entre a HA com fatores 

como o IMC, perímetro abdominal (PA), renda familiar, idade, raça/etnia, sexo, história 

familiar de HA, consumo adicional de sal, RI e elevados níveis de leptina.  

Informações disponibilizadas no documento “ACE Position Statement” da AACE 

(2003) apontam que metade dos pacientes com HA são resistentes à ação da insulina ou 

hiperinsulinêmicos, e esse fato pode estar relacionado com o aumento da atividade do sistema 

nervoso simpático e da retenção renal de sódio, frequentemente presentes na SM. 

 

2.6.3.3 Diabetes mellitus - DM 

Segundo a American Diabetes Association – ADA (ADA, 2004 p.S5): 

 

O DM pertence a um grupo de doenças metabólicas caracterizado por hiperglicemia 

resultante de defeitos na secreção de insulina, ação da insulina ou ambos. A 

hiperglicemia crônica do diabetes é associada em longo prazo com prejuízos, 

disfunções e falência de vários órgãos, especialmente, olhos, rins, nervos, coração e 

sistema vascular. 

 

Os processos patológicos envolvidos no desenvolvimento do DM podem ir desde 

destruição autoimune das células  do pâncreas, com consequente deficiência de insulina, até 

anormalidades que resultam em resistência à ação da insulina nos tecidos alvo. Ambas as 

situações podem coexistir em um mesmo indivíduo (ADA, 2004). 

Pacientes com glicemia de jejum alterada (GJA), tolerância diminuída à glicose 

(TGD), ou ambas as condições, são denominados como “pré-diabéticos”. A TGD é definida 

como uma condição em que, após sobrecarga de glicose, o sujeito apresenta hiperglicemia, 

enquanto que a GJA é baseada na concentração da glicose em jejum. A existência dessas 

condições relaciona-se a um elevado risco para o desenvolvimento do DM, assim como para 

as DCV (Zimmet et al., 2001; ADA, 2004).  
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O DM tipo 2 (DM2) é o tipo de DM mais prevalente na população mundial (cerca 

de 90,0% de todos os casos de DM), no qual a maior parte dos indivíduos acometidos são 

obesos (a obesidade por si só causa algum grau de RI) (ADA, 2004). Os indivíduos com DM2 

que não são obesos usualmente apresentam elevada porcentagem de gordura corporal, 

especialmente na região abdominal. Sua frequência é maior em indivíduos com HA ou 

dislipidemias, e varia em diferentes raças/etnias. Outros fatores de risco associados são o 

sedentarismo, hábitos alimentares inadequados, idade e histórico familiar de DM (ADA, 

2004; IDF, 2013).  

A RI, termo que usualmente conota resistência aos efeitos da insulina na captação, 

metabolismo ou armazenamento de glicose, é considerada um aspecto fundamental da 

etiologia do DM2 e o elo entre as diversas alterações (HA, DM, intolerância à glicose, 

dislipidemias e a presença de estados pró-inflamatórios) que compõem a SM (McLarem, 

1997; Kahn, Flier, 2000).  

 

2.6.3.4 Dislipidemia 

Grundy et al. (2004), mencionando o NCEP-ATPIII de 2002, referem que a DCV 

é um resultado clínico primário da SM, em que a maior parte dos indivíduos que desenvolvem 

esta doença apresentam múltiplos fatores de risco metabólico, incluindo as dislipidemias. A 

dislipidemia aterogênica, característica da SM, manifesta-se rotineiramente por níveis de 

triglicérides (TG) elevados e baixas concentrações de HDL colesterol (HDL-c). As análises 

laboratoriais revelam ainda outras anormalidades, tais como o aumento das lipoproteínas 

remanescentes, apolipoproteínas B (ApoB) elevadas, partículas pequenas e densas de LDL-c 

(LDLpd) e partículas pequenas de HDL-c. 

Enquanto que as LDLpd são consideradas como importante fator de risco para a 

DCV e com potencial mais aterogênico que as partículas de lipoproteínas de baixa densidade 

(LDL) maiores, as HDL são responsáveis pelo transporte reverso do colesterol e por outras 
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atividades ligadas à proteção do leito vascular como remoção de lípides oxidativos da LDL, 

inibição da fixação de moléculas de adesão e monócitos ao endotélio e estimulação da 

liberação de óxido nítrico (Siqueira et al., 2006; Diretriz Brasileira sobre Dislipidemias e 

Prevenção da Aterosclerose, IV - Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia, 2007). 

Laitinen e Manthena (2010) referem que a baixa concentração de HDL-c é 

identificada por vários estudos como um importante preditor do risco cardiovascular. A partir 

de dados obtidos em um estudo de coorte, esses autores concluíram que o aumento de 1mg/dL 

no HDL-c no baseline associou-se a redução significativa de 1,9% na chance de ocorrência de 

evento cardiovascular grave (p< 0,0001). Em contrapartida, constatou-se que o aumento de 1 

mg/dL no LDL-c e colesterol total (CT) no início do estudo correspondeu, respectivamente, a 

um aumento de 0,6% (p< 0,0001) e 0,5% na chance de eventos cardiovasculares graves. Os 

TG não tiveram impacto no risco de eventos cardiovasculares graves. 

A SM é um distúrbio crescente na população mundial causada, em grande parte, 

pelo aumento da obesidade e do sedentarismo; seu controle, como os demais problemas de 

saúde pública, só será resolvido mediante ações que orientem a população sobre a importância 

da adoção de um estilo de vida mais saudável. Na prática clínica salienta-se a importância da 

identificação e do tratamento dos fatores de risco existentes, de forma precoce (Alberti et al., 

2009). 
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3 JUSTICATIVA DO ESTUDO 

 

No ano de 1999 a população de indígenas Khisêdjê que habitava o PIX era de 238 

indivíduos, sendo que destes aproximadamente 90 apresentavam idade maior ou igual a 20 

anos. Salvo et al. (2009), em um estudo do tipo transversal, avaliaram 86 destes adultos e 

idosos e constataram 46,5% de excesso de peso; 38,4% de obesidade central; 25,6% de 

alterações pressóricas; 4,0% de glicemia de jejum alterada; 63,9% de dislipidemia; e 21,9% 

de síndrome metabólica. 

Informações disponibilizadas por Rodrigues (2005) e Pagliaro et al. (2007; 2008b; 

2009) indicam que os Khisêdjê, devido à facilidade proporcionada pela localização 

geográfica, mantêm boas relações com os municípios vizinhos ao PIX, o que intensificou o 

contato com a sociedade envolvente. Ao mesmo tempo, constatou-se nas aldeias o aumento 

do número de indígenas com atividade profissional remunerada especialmente em funções nas 

áreas de saúde, educação e associativismo. Com o maior acesso a produtos e bens de 

consumo, é possível supor que este quadro nutricional, identificado no ano de 1999 por Salvo 

et al. (2009), tenha se deteriorado. 

Diante do exposto, considera-se oportuno identificar as mudanças ocorridas no 

perfil de morbidades relacionadas à síndrome metabólica entre os indígenas Khisêdjê ao longo 

do período de 1999-2000 a 2010-2011. 
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4 OBJETIVOS 

 

 

4.1 Objetivo geral 

 

Identificar as mudanças ocorridas no perfil de morbidades relacionadas à 

síndrome metabólica entre os indígenas Khisêdjê adultos e idosos, residentes no Parque 

Indígena do Xingu, ao longo do período de 1999-2000 a 2010-2011. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

 Descrever, isoladamente, as prevalências dos componentes da síndrome metabólica e 

morbidades associadas entre os indígenas Khisêdjê, avaliados em 2010-2011; 

 Identificar o estado nutricional dos indígenas Khisêdjê, adultos e idosos (≥20 anos), 

avaliados em 2010-2011; 

 Verificar a existência de correlação entre as variáveis antropométricas e da composição 

corporal dos indígenas Khisêdjê, avaliados em 2010-2011; 

 Comparar os resultados encontrados de estado nutricional, da síndrome metabólica e de 

seus componentes e morbidades associadas, nos anos de 2010-2011, com os dados 

disponíveis para mesma população Khisêdjê, avaliada nos anos de 1999-2000; 

 Identificar a incidência acumulada da síndrome metabólica e de seus componentes e 

morbidades associadas, entre os indivíduos avaliados nas avaliações de 1999-2000 e de 

2010-2011. 
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5 MÉTODOS 

 

 

5.1 Delineamento do estudo 

Trata-se de um estudo epidemiológico, observacional e de delineamento do tipo 

transversal seriado. 

 

5.2 Descrição da área de estudo 

O estudo foi realizado na aldeia Ngôjwêre, que está localizada no médio Xingu do 

PIX (Figura 2). 

 

5.3 População de estudo 

 

 População avaliada nos anos de 1999-2000 

A população estudada nos anos de 1999 e 2000 foi constituída pelo universo de 

indígenas da etnia Khisêdjê, adultos e idosos (idade ≥20 anos), residentes no PIX. 

Os dados relativos à descrição da população de 1999 e 2000 foram previamente 

descritos por Salvo e colaboradores no ano de 2009 (Salvo et al., 2009). Segundo os autores, 

no ano de 1999 a população elegível da pesquisa foi composta por 94 indivíduos da etnia 

Khisêdjê, dentre os quais 86 (91,5%) foram avaliados. 

 

 População avaliada nos anos de 2010-2011 

A população estudada nos anos de 2010 e 2011 foi constituída pelo universo de 

indígenas da etnia Khisêdjê, adultos e idosos, residentes no PIX. 

Foram convidados a participar da pesquisa todos os indivíduos que atenderam aos 

seguintes critérios de elegibilidade: 



 

42 
 

 Ser da etnia Khisêdjê ou residir nas aldeias da área de abrangência do Polo Base Wawi do 

Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI do Xingu; 

 Ambos os sexos; 

 Idade maior ou igual a 20 anos; 

De acordo com o censo populacional disponibilizado pelo Projeto Xingu, nos anos 

de 2010-2011, um total de 190 indivíduos atendiam aos critérios de inclusão supracitados. 

Destes, foram avaliados 181. Os nove indivíduos, não avaliados, que estavam fora da aldeia, 

eram do sexo masculino (n=5) e feminino (n=4). Ao final da pesquisa foram incluídos, para 

análise, dados de 179 Khisêdjê (94,2% dos elegíveis). A exclusão de duas indígenas ocorreu 

em função de informações inconsistentes sobre variáveis antropométricas ou bioquímicas 

(Figura 8).  

 

 População avaliada nos anos de 1999-2000 e em 2010-2011 

A Figura 9 apresenta o fluxograma usado para a identificação dos Khisêdjê, 

avaliados em 1999-2000 e 2010-2011. Os 78 indígenas incluídos representam 90,7% da 

população avaliada em 1999-2000 (n=86) e tida como elegível para esta etapa da pesquisa. 

Salienta-se que nem todas as variáveis avaliadas dispuseram de informações completas para 

todos os participantes. 

 

5.4 Coleta de dados 

 

 População avaliada nos anos de 1999-2000 

As rotinas utilizadas para coleta dos dados da população de 1999 e 2000 foram 

previamente descritas por Salvo e colaboradores no ano de 2009 (Salvo et al., 2009). 

Resumidamente, os dados antropométricos foram coletados, em duplicata, por profissionais 

devidamente capacitados e os exames bioquímicos foram precedidos por jejum de 8-12 horas.
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Figura 8 – Fluxograma da coleta de dados no período de 2010-2011 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Sendo 28 indivíduos não avaliados em 2010 

População Khisêdjê 

400 indivíduos 

População elegível para pesquisa 

190 indivíduos 

População avaliada 

181 indivíduos (95,3% dos elegíveis) 

 

População com dados completos incluída na pesquisa 

179 indivíduos (94,2% dos elegíveis) 

1ª fase 

(Julho de 2010) 

2ª fase 

(Agosto/setembro de 2011) 

Não examinados 

N= 37 (19,5%) 

 

Examinados 

N= 153 (80,5%) 

Não examinados 

N= 46 (24,2%) 

 

Examinados 

N= 144* (75,8%) 
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Figura 9 – Fluxograma da coleta de dados nos dois períodos da pesquisa (1999-2000; 

2010-2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com exceção da glicemia, que foi medida por teste capilar, todas as demais 

medidas foram medidas por amostras de sangue venoso. 

Os dados aqui apresentados e referentes aos anos de 1999-2000 foram extraídos 

do arquivo utilizado na tese de doutorado de Vera Lúcia Morais Antonio de Salvo (Salvo, 

2008; Salvo et al., 2009). De forma a permitir a comparação dos resultados encontrados em 

1999-2000 com os de 2010-2011, as variáveis foram reclassificadas (Apêndices 1-3), motivo 

pelo qual alguns valores aqui apresentados diferem daqueles previamente expostos pela 

referida autora (Salvo, 2008; Salvo et al., 2009). Assim sendo, todos os desfechos foram 

 

Indígenas avaliados em 1999-2000 

N= 86 (População elegível) 

 

Indígenas avaliados em 2010-2011 

N= 179 

Indivíduos incluídos na pesquisa 

N= 78 (90,7% dos elegíveis em 1999-2000) 

Perdas: 

06 indivíduos não localizados 

02 indivíduos ausentes na aldeia para a 

coleta de 2010/2011 

Exclusão: 

99 indivíduos avaliados apenas em 2010-

2011 



 

45 
 

classificados utilizando-se os mesmos pontos de corte nos dois momentos da pesquisa 

(1999/2000 e 2010/2011). 

 

 População avaliada nos anos de 2010-2011 

Os dados desta estapa da pesquisa foram coletados na aldeia principal (Ngojwere), 

que foi a sede do projeto (Figura 2). Os exames físicos (antropométricos e propedêuticos) e a 

coleta de material biológico foram realizados, em duas viagens, nos anos de 2010 e 2011. 

Todos os Khisêdjê que atenderam aos critérios de elegibilidade estabelecidos foram chamados 

e identificados pelas fichas médicas (Anexo 1) em uso no trabalho de campo pela equipe de 

saúde da UNIFESP. 

Compuseram a equipe de investigação 17 pesquisadores, sendo estes profissionais 

médicos, enfermeiras, nutricionistas, educadores físicos, antropólogos e acadêmicos dos 

cursos de medicina e enfermagem.  

De forma a garantir a uniformidade no registro dos dados, utilizou-se um 

formulário padrão (Anexo 2). Os formulários foram revisados e codificados diariamente com 

vistas a detectar falhas de preenchimento e necessidade de confirmação dos resultados. 

As informações relacionadas à síndrome metabólica, apresentadas nesta tese de 

doutorado, já foram parcialmente publicadas por Kennedy Maia dos Santos em sua 

dissertação de mestrado (Santos, 2012; Santos et al., 2012). Da mesma forma, parte dos 

dados, referentes ao estado nutricional, já foram parcialmente apresentados por Mário Luiz da 

Silva Tsutsui (Tsutsui, 2013). A inclusão dessas informações nesta pesquisa foi necessária 

para situar o leitor sobre a compreensão da evolução de ambos, síndrome metabólica e estado 

nutricional dos Khisêdjê, ao longo dos 10 anos decorridos entre 1999-2000 e 2010-2011, 

assim como para análise da correlação das variáveis de estado nutricional e composição 

corporal. Salienta-se, entretanto, que os valores apresentados não serão necessariamente 

iguais aos dos autores supracitados. Enquanto nesta pesquisa, foram avaliados 179 indivíduos, 
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as pesquisas de Santos (2012) e de Tsutsui (2013) avaliaram, respectivamente, 170 e 166 

indivíduos. As divergências ocorreram em virtude da exclusão de alguns indivíduos, 

considerando-se os objetivos de cada pesquisa. 

 

5.5 Variáveis do estudo 

 

5.5.1 Sociodemográficas 

 

 Sexo 

Os indígenas foram categorizados em sexo feminino e masculino. 

 

 Idade 

A variável idade foi coletada, em anos completos, das fichas médicas individuais 

(Anexo 1), tendo como base a data da coleta de dados. 

As fichas médicas individuais foram introduzidas no PIX, desde o início dos 

trabalhos da UNIFESP/EPM no ano de 1965. A elaboração deste documento possibilitou a 

identificação e o acompanhamento individualizado dos indígenas para realização dos 

atendimentos médicos, assim como o diagnóstico das principais necessidades relacionadas 

aos cuidados de saúde da população do parque. Desde então, as fichas continuaram sendo 

desenvolvidas, atualizadas e arquivadas no Projeto Xingu e servem como fonte de subsídios 

para pesquisas e consultas (Baruzzi; Marcopito; Iunes, 1978; Baruzzi, 2005). 

 

5.5.2 Antropométricas 

A antropometria foi realizada por profissionais treinados, em duplicata, seguindo-

se os procedimentos recomendados pela World Health Organization (1995).  
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 Peso 

O peso corporal, em quilos (Kg), foi obtido com o indivíduo posicionado de pé, 

no centro da balança, com roupas leves e sem calçados (WHO, 1995). Foi utilizada uma 

balança portátil eletrônica (marca LIDER, modelo P200m), com capacidade máxima para 

200 Kg e graduação de 50g. 

 

 Altura 

A altura foi medida em centímetros (cm), estando o indivíduo posicionado de pé, 

em uma plataforma plana, sem calçados e com roupas leves. A cabeceira móvel da régua foi 

colocada no ponto mais alto da cabeça do indivíduo, que devia estar com os calcanhares 

juntos, braços soltos, corpo em contato com a régua de medição e cabeça posicionada de 

forma que a linha de visão permanecesse perpendicular ao corpo (WHO, 1995). Foi utilizado 

um estadiômetro portátil, com plataforma, marca WCS, construído em madeira, com escala 

impressa, variando de 20 a 220 cm. 

 

 Perímetro braquial (PB) 

O PB foi coletado, em centímetros, no ponto médio entre a distância do processo 

acromial e o olecrano, com o sujeito em posição ortostática e braços relaxados ao longo do 

corpo (WHO, 1995).  

Na mensuração do PB e dos demais perímetros corporais utilizou-se fita métrica 

de fibra de vidro inelástica, flexível e autorretrátil, com botão para travar e destravar (marca 

TBW), com escala de 0 a 150 cm, largura de 0,8 cm, resolução de 0,1 cm.  
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 Perímetro da cintura (PC) 

O PC foi aferido, em centímetros, com os indivíduos posicionados de pé e com os 

pés afastados entre si, cerca de 25,0 a 30,0 cm. A medida foi realizada, no ponto médio entre a 

última costela e a crista ilíaca. O perímetro foi medido com a aproximação de 0,1 cm, no final 

da expiração normal (WHO, 1995). 

A presença de obesidade central foi caracterizada por valores de cintura maiores 

que 80,0 cm ou 94,0 cm, para mulheres e homens, respectivamente (WHO, 1998). A adoção 

dos referidos pontos de corte se deram em virtude da ausência de valores específicos para a 

população indígena brasileira. Outro fator importante para escolha da referida classificação 

encontra-se na publicação usada para identificação da síndrome metabólica (Alberti et al., 

2009), na presente pesquisa, a qual orienta a adoção dos pontos de corte de perímetro da 

cintura disponibilizados pelo International Diabetes Federation (que são os mesmos 

previamente referidos e utilizados) para indivíduos de origem não europeia, até que mais 

dados sejam disponibilizados.  

 

 Índice de massa corpórea (IMC) 

O IMC foi calculado pela divisão do peso (em quilos) pela altura (em metros) 

elevada ao quadrado. O resultado em Kg/m2 foi categorizado segundo os pontos de corte 

sugeridos pela WHO (1995) (Quadro 3). Considerou-se excesso de peso valores de IMC ≥25 

Kg/m2. 

Quadro 3 – Classificação do índice de massa corpórea, segundo os pontos de corte 

estabelecidos pela Word Health Organization 

Pontos de corte IMC (Kg/m2) Classificação do IMC 

<18,5 Baixo peso 

18,5 – <25,0 Eutrofia 

25,0 – <30,0 Sobrepeso 

30,0 Obesidade 

Fonte: WHO, 1995. 
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5.5.3 Composição corporal 

Na mensuração da composição corporal foi utilizado o Monitor de Composição 

Corporal/Bioimpedância Biodynamics Modelo 450 (modelo tetrapolar). Obtiveram-se dados 

de resistência - R (Ω), reactância - Xc (Ω) e ângulo de fase - AF (°). O aparelho possui 

precisão de 0,1 % para a resistência, 0,2 % para a reactância e 0,2% para o ângulo de fase. A 

intensidade da corrente elétrica do equipamento é de 800 A e a frequencia da corrente fixa 

(monofásica) é de 50kHz (Biodynamics, 2007).  

Precedendo a coleta de dados, o aparelho foi calibrado. Utilizaram-se eletrodos 

descartáveis, marca Commed Corporation (modelo Eletrodo Heartbeat (#1925-100)), 

elaborados em folha de papel alumínio com pré-hidrogel de alta condutividade e baixa 

impedância, devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

Os exames aconteceram em uma das salas da Unidade Básica de Saúde do Polo 

Base Wawí, no período matutino. Os participantes foram acomodados deitados em uma maca, 

com pernas e braços afastados do tronco, sem qualquer tipo de acessório nos braços ou pernas 

e sem calçados. Todos os procedimentos do teste foram explicados, aos participantes, com 

auxílio de um tradutor indígena. O ambiente foi mantido tranquilo, com a temperatura 

controlada (25º a 27ºC) e sem a interferência externa de pessoas nem ruídos excessivos. O 

teste foi realizado após repouso prévio de 30 minutos, seguindo-se todos os demais 

procedimentos orientados pelo fabricante. As gestantes foram dispensadas do exame de 

bioimpedância. 

Antes da realização do exame solicitou-se aos sujeitos a realização de jejum de 

pelo menos quatro horas e que evitassem o consumo de álcool ou café, assim como a prática 

de atividade física intensa nas 24 horas que precedessem ao teste (Biodynamics, 2007).  

Devido à indisponibilidade de fórmulas específicas para determinação das 

porcentagens de massa livre de gordura e massa adiposa para populações indígenas 
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brasileiras, optou-se por trabalhar com as variáveis derivadas diretamente pelo teste de 

impedância bioelétrica (R, Xc, AF). Apenas objetivando permitir a comparação dos resultados 

desta pesquisa com os disponíveis para outras populações indígenas do país, optou-se pela 

apresentação de informações de porcentagem de massa livre de gordura e massa adiposa. 

Salienta-se que os resultados encontrados foram calculados diretamente pelo aparelho de 

impedância bioelétrica mediante a inserção de informações individuais de sexo, idade (em 

anos completos), peso (Kg) e altura (cm). 

 

5.5.4 Exame físico 

 

 Pressão arterial 

A PAS e PAD foram determinadas com monitor de pressão arterial automático de 

braço (modelo HEM 742-INT; OMRON® Healthcare, China), clinicamente validado pela 

Associação Americana de Avanço de Instrumentos Médicos e pela Sociedade Europeia de 

Hipertensão, após repouso por 10 (dez) minutos em posição sentada. Foram feitas três 

medições, sendo o valor final aquele que representou a média aritmética das duas últimas 

medidas.  

Para classificação dos indivíduos quanto à pressão arterial, utilizou-se o critério da 

definição consensual da síndrome metabólica, proposto pela IDF / AHA / NHLBI / WHF / 

IAS e IASO, no ano de 2009 (Alberti et al., 2009) (Quadro 4). 

 

Quadro 4: Classificação da pressão arterial segundo os valores da pressão arterial 

sistólica (PAS) e da pressão arterial diastólica (PAD) 

Classificação Valor da PAS (mmHg) Valor da PAD (mmHg) 

Normotenso <130 <85 

Hipertenso 130 85 

Fonte: Alberti et al., 2009. 
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5.5.5 Bioquímicas 

Os indivíduos foram orientados a permanecer em jejum por um período de 8-12 

horas para a realização dos exames bioquímicos, que ocorreram no período matutino. Todos 

esses procedimentos foram realizados na UBS Polo Base Wawí. 

A coleta da amostra e o processamento do sangue venoso foram realizados pelas 

enfermeiras ou médicos da equipe de trabalho. Na aldeia, as amostras foram acondicionadas 

em estantes no freezer a -20°C (temperatura monitorada por meio de termômetro digital 

externo); para manutenção do freezer ligado durante todo o período da coleta de dados 

utilizou-se um gerador portátil. A condução das amostras biológicas para São Paulo foi feita 

por via terrestre em um freezer portátil para transporte de produto termo sensível (modelo 

FCW 20 EK; Dometic Medical Systems®, Reino Unido). O referido freezer foi mantido ligado 

com o auxílio de bateria externa e a temperatura interna foi monitorada com o auxílio de um 

termômetro digital externo. 

Amostra de sangue venoso foi obtida para o perfil lipídico (colesterol total, frações 

e triglicérides), creatinina e ácido úrico. A dosagem dessas variáveis foi feita pelo Laboratório 

Central do Hospital São Paulo, pertencente à Associação Paulista para o Desenvolvimento da 

Medicina (SPDM). Utilizou-se formulário padrão para o registro de todas as informações 

(Anexo 2). 

 

 Glicemia capilar e teste de tolerância oral à glicose (TTOG) 

A amostra de sangue capilar foi utilizada para o teste de tolerância oral a glicose 

(TTOG, jejum e 2 horas).  

O TTOG (75 gramas de glicose) foi precedido de rastreamento para o diabetes 

mellitus (DM) por meio de glicemia capilar, a fim de selecionar aqueles que receberiam a 

sobrecarga oral de glicose (Glutol). Valores 200 mg/dL, considerados diagnósticos de DM, 
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dispensaram a realização do teste. Após duas horas da ingestão de Glutol realizou-se a 

segunda coleta de sangue capilar para determinação da concentração de glicose.  

Os indivíduos receberam a dose de glutol (Marca Laborclin®; Pinhais, Brasil) 

individualmente e foram monitorados pelos pesquisadores para constatação do seu consumo 

integral. O produto ofertado aos participantes estava refrigerado e acondicionado em garrafas 

pet de 300 ml, com sabor de guaraná, sem gás. Nos casos de intolerância ao glutol (vômito, 

diarreia, por exemplo) ou ingestão parcial do produto registraram-se tais intercorrências no 

formulário individual. 

Para a realização do teste de glicemia capilar, foi utilizado um aparelho “Kit 

OneTouch® Ultra 2” (Jonhson & Jonhson®; Brasil), lancetas e fitas descartáveis da mesma 

marca. Os procedimentos de coleta seguiram as orientações determinadas pelo fabricante. 

Para a classificação dos indivíduos quanto ao grau de tolerância à glicose, 

utilizou-se a recomendação da Sociedade Americana de Diabetes (The Expert Commitee on 

the Diagnosis and Classification of Diabetes Melitus, 2003), com as correções propostas pela 

WHO para glicemia capilar (Alberti, Zimmet For The Who Consultation, 1998) (Quadro 5). 

 

Quadro 5 – Limites de glicemia capilar, segundo o tipo de exame e o diagnóstico de 

diabetes e graus de hiperglicemia 

 

Categorias 

Exame capilar 

Glicemia de jejum Glicemia após 2 horas 

Glicemia de jejum alterada (GJA) 100 - <110 mg/dl <140 mg/dl 

Tolerância à glicose diminuída (TGD) <110 mg/dl 140 <200 mg/dl 

Diabetes mellitus (DM)  110 mg/dl 200 mg/dl 

Fonte: Alberti, Zimmet for the WHO Consultation, 1998. 
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 Colesterol total, frações (HDL, LDL) e triglicérides 

O colesterol total (CT), o HDLc e os triglicérides foram determinados pelo método 

enzimático colorimétrico e processados em analisador automático (Equipamento OLYMPUS 

AU 640®). Os valores de LDLc foram obtidos segundo a fórmula de Friedwald e colaboradores 

(Friedwald et al., 1972).  

A presença de dislipidemia foi definida a partir de valores propostos pelo National 

Cholesterol Education Program Expert Panel (NCEP, 2001), ou seja, concentração CT >200 

mg/dL ou TG >150 mg/dL ou LDLc >130 mg/dL ou HDLc <40 mg/dL para homens e <50 

mg/dL para mulheres.  

 

 Ácido úrico 

Para determinação de ácido úrico, utilizou-se o método enzimático colorimétrico e o 

processamento em analisador automático (Equipamento OLYMPUS AU 640®). A 

hiperuricemia foi caracterizada por ácido úrico sérico >6mg/dL para mulheres e >7mg/dL, para 

os homens (Kirsztajn, 2007). 

 

 Creatinina 

Para determinação da creatinina, utilizou-se o método cinético colorimétrico e o 

processamento em analisador automático (Equipamento OLYMPUS AU 640®). Valores de 

creatinina sérica >1,4 mg/dL foram considerados indicadores de redução da função renal 

(Kirsztajn, 2007). 

 

5.6 Síndrome metabólica 

Para identificação da SM, foram utilizados os critérios diagnósticos propostos, de 

forma consensual, pela IDF e AHA/NHLBI (Alberti et al., 2009), previamente apresentados 

no Quadro 2. 
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5.7 Processamento e análise dos dados 

Na descrição dos dados, utilizaram-se medidas de tendência central e de dispersão 

para variáveis quantitativas e porcentagens para variáveis qualitativas. A existência de 

associação entre as presenças dos desfechos de interesse (condição nutricional ou doenças 

crônicas) segundo sexo foi avaliada pela estatística qui-quadrado (p <0,05). Empregou-se, para 

a comparação dos valores médios das variáveis biológicas dos indivíduos segundo sexo, o teste 

t de Student para amostras independentes (não pareado); para a comparação dos valores médios 

das variáveis biológicas nos mesmos indivíduos, utilizou-se o teste t de Student para amostras 

dependentes (pareado) (Snedecor, Cochran, 1989). A distribuição normal foi encontrada para 

todas as variáveis, desta forma não houve a necessidade da realização de transformação 

logarítmica. 

Para avaliar a correlação entre as variáveis antropométricas e da composição 

corporal (índice de massa corpórea, perímetros da cintura e do braço, resistência, reactância e 

ângulo de fase), foi utilizado o coeficiente de Pearson (r). 

Para comparar as médias das medidas de resistência, reactância e ângulo de fase 

segundo estado nutricional e sexo utilizou-se a análise de variância. O teste post hoc de 

Bonferroni foi empregado para identificar as diferenças significativas entre as médias (p 

<0,05). 

A regressão linear múltipla foi utilizada para análise de 11 desfechos distintos. Em 

cada modelo se incluiu uma variável desfecho (antropométrica, física ou bioquímica) e duas 

variáveis de exposição [sexo e idade em 1999-2000, em anos (contínua)]. A medida de cada um 

dos desfechos foi obtida por meio da seguinte equação: valor coletado em 2010-2011 menos o 

valor coletado em 1999-2000, dividido pelo valor coletado em 1999-2000. Nesta etapa da 

análise dos dados, foram incluídos todos os indivíduos livres ou não dos desfechos investigados 

em 1999-2000. 
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A incidência acumulada foi calculada considerando-se apenas os indivíduos livres 

da condição nutricional ou doença crônica em 1999-2000, e que estavam, portanto, sob o risco 

de se tornarem doentes ao longo dos 10 anos decorridos entre as duas avaliações. O 

delineamento do estudo não possibilitou o cálculo dos coeficientes de incidência, pela ausência 

da informação sobre pessoas-tempo de exposição. 

A regressão com o modelo de Poisson, com variância robusta, foi utilizada para 

análise de nove desfechos distintos (número de casos novos). Cada modelo foi composto por 

uma variável desfecho (condição nutricional ou doença crônica de interesse) e por duas 

variáveis de exposição [sexo e idade em 1999-2000, em anos (contínua)]. Os desfechos foram 

obtidos por meio do cálculo da incidência acumulada absoluta da condição nutricional ou 

doença crônica. Nesta análise foram incluídos apenas os indivíduos que, em 1999-2000, não 

tinham os desfechos investigados. 

Cabe ressaltar que para a identificação dos casos novos de DM entre os 78 

indivíduos avaliados em 1999-2000 e 2010-2011 foram incluídos apenas aqueles com DM 

classificado por meio do teste de glicemia de jejum (n=76). Da mesma forma, os indivíduos 

classificados em 2010-2011 como hipertensos pelo uso contínuo de medicação (n=7) para a 

doença foram excluídos dessa análise.  

Utilizou-se o programa Stata (Statacorp, 2008. Stata statistical software release 10 

College Station, TX Stata Corporation) em todas as etapas da análise. 

 

5.8 Aspectos éticos do estudo 

O presente estudo encontra-se inserido no programa de saúde, assistência, ensino 

e pesquisa que a Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP/EPM) desenvolve via o Departamento de Medicina Preventiva - Projeto Xingu, no 

PIX.  
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De forma a obter a anuência do povo Khisêdjê para a realização do estudo, fez-se, 

em julho de 2010, explanação sobre os objetivos e procedimentos a serem adotados na 

pesquisa, ficando claro que a participação é voluntária e que cada pessoa tem total liberdade 

para desistir a qualquer momento sem sofrer qualquer coerção ou dano, e sem deixar de 

receber a atenção da equipe médica para qualquer queixa que apresente. Os Auxiliares de 

Enfermagem Indígenas, os Agentes Indígenas de Saúde e os Professores Indígenas ajudaram a 

esclarecer a comunidade na língua nativa e também participaram dos procedimentos. 

Concomitantemente fez-se a coleta de assinaturas e gravação do pronunciamento das 

lideranças que manifestaram a concordância com a realização deste projeto de pesquisa. 

Este projeto de doutorado faz parte de uma pesquisa maior intitulada “Perfil 

nutricional e metabólico de indígenas Khisêdjê”, cujo desenvolvimento foi aprovado pela 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP sob o registro Nº. 16105, parecer Nº 

113/2011; e pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da UNIFESP – CEP, sob o 

protocolo Nº 760/2010. Essas submissões visaram atender as normas regulamentares de 

pesquisas envolvendo seres humanos – Resolução 196 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

de 10 de outubro de 1996. Ainda objetivando atender as normas regulamentares, este projeto 

individual de doutorado foi submetido e aprovado pelo CEP da UNIFESP sob o protocolo Nº 

319/2011. 

Considerando-se que a Resolução CNS 196/96, item IV.3 inciso “e” prevê que: 

“em comunidades culturalmente diferenciadas, inclusive indígenas, deve-se contar com a 

anuência antecipada da comunidade através dos seus próprios líderes, não se dispensando, 

porém, esforços no sentido de obtenção do consentimento individual”, obteve-se, quando 

possível (considerando as características particulares desses sujeitos), Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE com assinaturas dos participantes (Anexo 3). 

Os resultados da pesquisa foram enviados para a comunidade e entregues pelos 

médicos e enfermeiros da Unidade Básica de Saúde - UBS (Projeto Xingu). Aqueles 
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indígenas que apresentaram alterações no estado nutricional ou metabólico foram 

encaminhados para tratamento e acompanhamento pela equipe local de saúde.  

Para realização desta pesquisa, obteve-se financiamento do Projeto Xingu da 

UNIFESP (viagem de 2010) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP) (viagem de 2010-2011). Os dados coletados foram subdivididos e utilizados em 

trabalhos de cunho acadêmicos (dissertações/teses), os quais foram orientados pela Dra. Suely 

Godoy Agostinho Gimeno, responsável pelo projeto e financiamento FAPESP (Processo 

2010/52263-7). 
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6 RESULTADOS 

 

 

6.1 População Khisêdjê de 2010-2011 

No período de 2010-2011, foram avaliados 179 indígenas, sendo 102 (57,0%) 

homens e 77 (43,0%) mulheres. No conjunto desses indivíduos, 97,8% residiam nas quatro 

aldeias da etnia Khisêdjê (Ngôjwêre, Ngôsokô, Roptôtxi, Beira Rio) e 83,1% eram da etnia 

Khisêdjê (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Número e porcentagem de indígenas segundo a aldeia de residência, etnia e 

sexo. Parque Indígena do Xingu, Brasil Central, 2014 

Variáveis Sexo Total 

Feminino Masculino 

N % N % N % 

Aldeia       

   Aldeia Ngôjwêre,  58 75,3 73 71,6 131 73,2 

   Aldeia Ngôsokô, 07 9,1 11 10,8 18 10,1 

   Aldeia Roptôtxi, 07 9,1 08 7,8 15 8,4 

   Aldeia Beira Rio 05 6,5 08 7,8 13 7,2 

   Querência (Cidade) - - 02 2,0 02 1,1 

   Total 77 100 102 100 179 100 

       

Etnia       

   Khisêdjê 58 75,3 91 89,1 149 83,1 

   Beiço de Pau 06 7,8 05 4,9 11 6,2 

   Kamayurá 05 6,5 01 1,0 06 3,4 

   Cayabi 03 3,9 01 1,0 04 2,2 

   Juruna 01 1,3 02 2,0 03 1,7 

   Meinak 02 2,6 - - 02 1,1 

   Trumai 02 2,6 - - 02 1,1 

   Panará - - 01 1,0 01 0,6 

   Terena - - 01 1,0 01 0,6 

   Total 77 100 102 100 179 100 
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A idade média dos avaliados foi de 37,5 anos (desvio padrão (DP) = 14,7 anos). A 

Figura 10 apresenta a distribuição dos indígenas, segundo idade e sexo. Verifica-se maior 

proporção de indivíduos com idade abaixo dos 30 anos (41,9%) e menor proporção com idade 

acima dos 60 anos (12,3%). 

 

Figura 10 – Porcentagem de indígenas Khisêdjê e demais residentes da Terra Wawi 

segundo idade e sexo. Parque Indígena do Xingu, Brasil Central, 2014 

 
 

De acordo com os dados dispostos na Tabela 2, os homens exibiram médias 

estatisticamente maiores (p<0,05) do que as mulheres, de altura, índice de massa corpórea, 

perímetro do braço, ângulo de fase, porcentagem de massa muscular, pressão arterial sistólica, 

ácido úrico e creatinina. As mulheres, em contrapartida, exibiram médias estatisticamente 

maiores (p<0,05) de resistência, reactância, porcentagem de massa adiposa, glicemia de 2 

horas e de lipoproteínas de alta densidade. 

Na Tabela 3 observa-se que o estado nutricional eutrófico, as presenças de 

síndrome metabólica, obesidade central, tolerância à glicose diminuída ou diabetes mellitus se 

associaram estatisticamente (p<0,05) ao sexo feminino. De forma contrária, o excesso de 

peso, a euglicemia e a hiperuricemia se associaram, estatisticamente, ao sexo masculino.
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Tabela 2 – Números, valores médios e desvios-padrão de indígenas Khisêdjê segundo variáveis 

sociodemográfica, antropométricas, físicas, bioquímicas e sexo. Parque Indígena do Xingu, 

Brasil Central, 2014 

Variável Feminino  Masculino Valor de p* 

 N Média  DP  N Média  DP  

Idade (anos) 77 38,2  15,5  102 37,1  14,2 0,3061 

Altura (cm) 77 149,7  5,1  102 161,4  5,8 <0,0001 

IMC (Kg/m2) 75 23,8  3,5  102 25,7  3,0 0,0001 

PC (cm) 75 84,9  8,9  102 87,0  8,1 0,0540 

PB (cm) 75 27,3  3,1  102 30,6  2,7 <0,0001 

Resistência (Ω) 75 570,9  84,4  102 438,8  60,9 <0,0001 

Reactância (Ω) 75 75,6 9,7  102 65,6  7,8 <0,0001 

Ângulo de fase (º) 75 7,6  1,2  102 8,6  1,2 <0,0001 

Massa muscular (%) 75 71,4 7,8  102 83,9 7,4 <0,0001 

Massa adiposa (%) 75 28,6 7,9  102 16,1 7,4 <0,0001 

PAS (mmHg) 75 113,9  16,5  100 122,7  13,4 0,0001 

PAD (mmHg) 75 64,7  9,1  100 64,3  8,6 0,4023 

GJ (mg/dL) 77 90,2  9,2  102 91,8  7,5 0,0984 

G2h (mg/dL) 71 120,7  25,7  100 104,9  19,8 <0,0001 

CT (mg/dL) 77 175,2  47,5  102 166,7  38,9 0,1020 

HDLc (mg/dL) 77 44,1  11,9  102 36,7  9,4 <0,0001 

LDLc (mg/dL) 74 101,3  35,7  95 96,2  29,1 0,1609 

TG (mg/dL) 77 157,3  105,4  102 177,3  117,7 0,1201 

AU (mg/dL) 77 4,4  0,9  102 6,3  1,2 <0,0001 

CREA (mg/dL) 76 0,6  0,1  102 0,9  0,1 <0,0001 

Legenda: * relativo ao teste de t de Student; N- número; DP- desvio-padrão; IMC: índice de massa corpórea; 

PC: perímetro da cintura; PB: perímetro do braço; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial 

diastólica; GJ: glicemia de jejum; G2h: glicemia de duas horas; CT: colesterol total; HDLc: lipoproteínas de 

alta densidade; LDLc: lipoproteínas de baixa densidade; TG: triglicérides; AU: ácido úrico; CREA: creatinina. 
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Tabela 3 – Número e porcentagem de indígenas Khisêdjê segundo variáveis 

antropométricas, físicas, bioquímicas, diagnóstico da síndrome metabólica e sexo. 

Parque Indígena do Xingu, Brasil Central, 2014 

 Feminino  Masculino  

Variável N %  N % Valor de p* 

Síndrome metabólica       

Não 46 59,7  78 76,5 0,016 

Sim 31 40,3  24 23,5  

Estado nutricional       

Baixo peso 03 4,0  01 1,0  

Eutrofia 45 60,0  43 42,2 0,015 

Excesso de peso 27 36,0  58 56,8  

Obesidade central       

Não 24 32,0  85 83,3 <0,0001 

Sim 51 68,0  17 16,7  

Pressão arterial       

Normotenso 59 78,7  72 72,0 0,314 

Hipertenso 16 21,3  28 28,0  

Distúrbios no metabolismo da glicose     

Euglicemia 52 67,5  85 83,3  

Glicemia de jejum alterada 10 13,0  12 11,8 0,020 

Tolerância à glicose diminuída 10 13,0  03 2,9  

Diabetes Mellitus 05 6,5  02 2,0  

Hipercolesterolemia       

Não 56 72,7  78 76,5 0,568 

Sim 21 22,3  24 23,5  

Legenda: *relativo ao teste de 2; N- número. 

Continua 
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Conclusão Tabela 3 

 Feminino  Masculino  

Variável N %  N % Valor de p* 

Lipoproteínas de alta densidade reduzidas     

Não 25 32,5  37 36,3 0,596 

Sim 52 67,5  65 63,7  

Lipoproteínas de baixa densidade elevadas     

Não 61 82,4  83 87,4 0,370 

Sim 13 17,6  12 12,6  

Hipertrigliceridemia       

Não 49 63,6  53 52,0 0,118 

Sim 28 36,4  49 48,0  

Hiperuricemia       

Não 74 96,1  78 76,5 <0,0001 

Sim 03 3,9  24 23,5  

Creatinina elevada       

Não 76 100  102 100 - 

Sim - -  - -  

Legenda: *relativo ao teste de 2; N- número. 
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Entre os indivíduos avaliados, 10 faziam uso de medicamentos anti-hipertensivos, 

dois faziam uso de antidislipemiantes e quatro faziam uso de antidiabéticos. Dentre os 

diabéticos, apenas um fazia o uso de insulina NPH (Neutral Protamine Hagedorn) associada ao 

antidiabético oral. 

Utilizando-se os critérios diagnósticos propostos pela IDF/ AHA/ NHLBI/ WHF/ 

IAS/ IASO (Alberti et al., 2009), identificou-se, entre os 179 indígenas avaliados, 30,7% com 

síndrome metabólica. Dentre os 55 indivíduos classificados como com síndrome metabólica, 

5,5% apresentaram, concomitantemente, os cinco componentes da síndrome (Tabela 4). 

Ainda na análise dos componentes da síndrome metabólica, identificou-se, dentre os 

diagnosticados com esta doença, 89,1% com baixo HDLc; 80,0% com obesidade central; 80% 

com hipertrigliceridemia; 51,9% com hipertensão arterial; e 34,6% com glicemia de jejum 

alterada. Na análise segundo sexo, enquanto a obesidade central foi mais prevalente entre as 

mulheres quando comparadas aos homens (p= 0,001), a hipertensão arterial foi mais frequente 

entre os homens quando comparados às mulheres (p= 0,10). Os demais componentes da SM não 

diferiram significativamente entre os sexos (Tabela 4). 

Nos dados expostos na Tabela 5, observa-se, como esperado, correlação positiva 

entre as variáveis: índice de massa corpórea com os perímetros da cintura (forte intensidade) e do 

braço (forte intensidade) e do perímetro da cintura com o perímetro do braço (forte intensidade), 

em ambos os sexos. Observa-se, ainda, correlação positiva entre o ângulo de fase com o índice 

de massa corpórea (regular intensidade no sexo feminino; fraca intensidade no sexo masculino) e 

com os perímetros da cintura (fraca intensidade em ambos os sexos) e do braço (fraca 

intensidade no sexo feminino; regular intensidade no sexo masculino). 
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Tabela 4 – Número e porcentagem de indígenas Khisêdjê classificados como com síndrome 

metabólica, segundo sexo. Parque Indígena do Xingu, Brasil Central, 2014 

 Feminino  Masculino  Total  

Variável N %  N %  N % Valor de p* 

Nº de componentes concomitantes da SM        

03 20 64,5  15 62,5  35 63,6  

04 09 29,0  08 33,3  17 30,9 0,896 

05 02 6,5  01 4,2  03 5,5  

Obesidade central          

Não 01 3,2  10 41,7  11 20,0 0,001 

Sim 30 96,8  14 58,3  44 80,0  

Hipertensão arterial        

Não 19 61,3  06 26,1  25 46,3 0,014 

Sim 12 38,7  17 73,9  29 53,7  

Glicemia de jejum alterada          

Não 21 67,7  15 62,5  36 65,5 0,778 

Sim 10 32,3  09 37,5  19 34,5  

Lipoproteínas de alta densidade reduzidas        

Não 02 6,5  04 16,7  06 10,9 0,387 

Sim 29 93,5  20 83,3  49 89,1  

Hipertrigliceridemia          

Não 08 25,8  03 12,5  11 20,0 0,314 

Sim 23 74,2  21 87,5  44 80,0  

Legenda: *relativo ao teste de 2; N- número. 
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Tabela 5 – Coeficiente de correlação linear de Pearson entre variáveis antropométricas, 

reactância, resistência e ângulo de fase de indígenas Khisêdjê, segundo sexo. Parque 

Indígena do Xingu, Brasil Central, 2014 

 IMC 

(Kg/m2) 

PC 

(cm) 

PB 

(cm) 

Reactância 

(Ω) 

Resistência 

(Ω) 

Ângulo de fase 

(°) 

 

Feminino 

IMC 1      

PC 0,8170*** 1     

PB 0,8370*** 0,7372*** 1    

Reactância -0,2861* -0,1865 -0,3014** 1   

Resistência -0,6501*** -0,3830** -0,6372*** 0,3286** 1  

Ângulo de fase 0,3361** 0,1796 0,2747* 0,5260*** -0,5916*** 1 

 

Masculino 

IMC 1      

PC 0,8131*** 1     

PB 0,7611*** 0,6151*** 1    

Reactância -0,2430* -0,1011 -0,2042* 1   

Resistência -0,4698*** -0,1726 -0,5085*** 0,3688** 1  

Ângulo de fase 0,2318* 0,0682 0,3189** 0,4615*** -0,6351*** 1 

 

Total 

IMC 1      

PC 0,8102*** 1     

PB 0,8048*** 0,6409*** 1    

Reactância -0,3605*** -0,1840* -0,4377*** 1   

Resistência -0,5899*** -0,2884** -0,7030*** 0,5774*** 1  

Ângulo de fase 0,3551*** 0,1549* 0,4276*** 0,2043** -0,6699*** 1 

Legenda: IMC: índice de massa corpórea; PC: perímetro da cintura; PB: perímetro do braço. Nível de 

significância: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 
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Na Figura 11, observa-se a existência de correlação inversa entre a variável 

resistência e o índice de massa corpórea de ambos os sexos avaliados. À medida que aumenta o 

índice de massa corpórea, diminui a resistência corporal. 

 

Figura 11 – Valores da resistência e do índice de massa corpórea de indígenas Khisêdjê, 

segundo sexo. Parque Indígena do Xingu, Brasil Central, 2014 
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Da mesma forma, nas Figuras 12 e 13 visualiza-se a correlação inversa da variável 

resistência com os perímetros da cintura e do braço, em ambos os sexos. Na Figura 13, enquanto 

a correlação, no sexo feminino, foi de intensidade regular (r= -0,3830; p=0,0007), no sexo 

masculino a intensidade foi fraca (r= -0,1726; p=0,0828). Em contrapartida, na Figura 13, 

observou-se o inverso, uma vez que o sexo feminino (r= -0,6372; p<0,0001) apresentou 

correlação de intensidade fraca e o masculino, intensidade regular (r= -0,5085; p<0,0001). 
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Figura 12 – Valores da resistência e perímetro da cintura de indígenas Khisêdjê, segundo 

sexo. Parque Indígena do Xingu, Brasil Central, 2014 
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Figura 13 – Valores da resistência e perímetro do braço de indígenas Khisêdjê, segundo 

sexo. Parque Indígena do Xingu, Brasil Central, 2014 
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Na Figura 14, observa-se que os indivíduos classificados como eutróficos 

apresentaram valores maiores (p<0,05 – Apêndice 4) da variável resistência que os classificados 

como com sobrepeso ou com obesidade. Baseado na interpretação do que representa a medida de 

resistência, pode-se subentender, portanto, que a proporção de gordura corporal decresceu com o 

aumento do peso, enquanto que a proporção de massa muscular livre de gordura aumentou. 

Observa-se ainda que os homens apresentaram menores médias do que as mulheres, fato este que 

os coloca em melhor condição nutricional. 

 

Figura 14 – Valores médios da resistência dos indígenas Khisêdjê, segundo sexo e 

classificação do estado nutricional. Parque Indígena do Xingu, Brasil Central, 2014 
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Na Figura 15, observa-se tendência de decréscimo da variável reactância na medida 

em que aumenta o grau de excesso de peso. Estas diferenças, entretanto, apresentaram 

significância estatística (p<0,05) apenas na comparação da eutrofia com a obesidade do sexo 

masculino (Apêndice 4).  
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Figura 15 – Valores médios da reactância dos indígenas Khisêdjê, segundo sexo e 

classificação do estado nutricional. Parque Indígena do Xingu, Brasil Central, 2014 
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Na Figura 16, observa-se o aumento das médias de ângulo de fase na medida em que 

aumenta o grau de excesso de peso, classificado segundo o estado nutricional e o sexo. O 

resultado indica que os indivíduos com sobrepeso ou obesidade apresentaram maior integridade 

da membrana celular que os eutróficos, apesar das diferenças não terem sido significativas em 

todos os níveis de comparação (Apêndice 4). Conforme esperado, observa-se maior ângulo de 

fase no sexo masculino. 

A medida da variável resistência, quando avaliada segundo as categorias da faixa 

etária, adultos (20-59 anos) e idosos (≥60 anos) evidenciou aumento estatisticamente significante 

(p<0,05) com a evolução da idade, tanto no sexo feminino (adultos: 560,5Ω vs idosos: 625,2Ω), 

quanto no masculino (adultos: 432,0Ω vs idosos: 501,2Ω). De forma divergente, a medida da 

variável reactância se mostrou semelhante (p>0,05) em adultos e idosos do sexo feminino 

(adultos: 75,6Ω vs idosos: 75,4Ω) e masculino (adultos: 66,0Ω vs idosos: 61,9Ω). Como 
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esperado, a medida do AF se mostrou maior (p<0,05) entre os adultos, do que entre os idosos, do 

sexo feminino (adultos: 7,8º vs idosos: 7,0º) e do sexo masculino (adultos: 8,8º vs idosos: 7,2º). 

 

Figura 16 – Valores médios do ângulo de fase dos indígenas Khisêdjê, segundo sexo e 

classificação do estado nutricional. Parque Indígena do Xingu, Brasil Central, 2014 
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6.2 Indivíduos Khisêdjê avaliados em 1999-2000 e 2010-2011 

 

Nesta etapa da pesquisa, foram incluídos 78 indígenas Khisêdjê avaliados em 1999-

2000 e 2010-2011. Destes, 36 (46,2%) foram do sexo feminino e 42 (53,8%) do sexo masculino.  

A Tabela 6 mostra os valores médios das variáveis antropométricas, físicas e 

bioquímicas dos indígenas, segundo sexo, obtidos nos dois períodos de investigação. Verifica-se 

que, no sexo feminino, apenas o perímetro do braço e a pressão arterial diastólica não 

apresentaram alterações estatisticamente significantes ao longo dos anos; o aumento da média 

das lipoproteínas de alta densidade (HDLc) e a redução das lipoproteínas de baixa densidade 

(LDLc) podem ser consideradas benéficas. No sexo masculino apenas o LDLc não apresentou 

mudança significante; a redução da pressão arterial diastólica (PAD) e o aumento do HDLc 

também podem ser consideradas benéficas. 

A Tabela 7 caracteriza as mudanças ocorridas com as variáveis biológicas ao longo 

dos 10 anos. Com exceção dos valores do LDLc (ambos os sexos) e da PAD do sexo masculino, 

que apresentaram maior número de casos de redução das médias, todas as demais variáveis 

apresentaram maior número de casos de aumento das médias avaliadas. Destaca-se como 

favorável o aumento das médias do HDLc (ambos os sexos) e a redução das médias do LDLc 

(ambos os sexos). 

Na análise de regressão linear múltipla para o sexo feminino (Tabela 8), observa-se 

que os desfechos pressão arterial sistólica (ß=0,0046 mmHg / IC95% 0,0003; 0,0089 mmHg), 

colesterol total (ß= 0,0073 mg/dL / IC95% 0,0011; 0,0136 mg/dL), HDLc (ß= 0,0218 mg/dL / 

IC95% 0,0143; 0,0294 mg/dL) e LDLc (ß= 0,0080 mg/dL / IC95% 0,0011; 0,0148 mg/dL) 

aumentaram com a idade (anos). Na análise do sexo masculino observa-se que enquanto o 

desfecho IMC (ß= -0,0019 Kg/m2 / IC95% -0,0034; -0,0005 Kg/m2) diminuiu com a idade 

(anos),  
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Tabela 6 - Número de indígenas Khisêdjê avaliados em 1999-2000 e 2010-2011 e valores médios de variáveis antropométricas, físicas e 

bioquímicas, segundo sexo e ano de coleta dos dados. Parque Indígena do Xingu, Brasil Central, 2014 

  Feminino  Masculino 

N Variável N 1999-2000 2010-2011 Valor de 

p* 

 N 1999-2000 2010-2011 Valor de 

p*    Média DP Média DP   Média DP Média DP 

1 Índice de massa corpórea (Kg/m2) 35 23,1 2,9 24,3 3,6 0,0128  42 25,8 2,9 26,2 3,7 0,0389 

2 Perímetro da cintura (cm) 35 82,4 7,1 88,1 8,9 0,0001  41 84,8 11,1 90,7 8,4 <0,0001 

3 Perímetro braquial (cm) 35 27,3 2,5 27,7 3,3 0,1927  42 29,0 5,0 30,7 3,0 0,0168 

4 Pressão arterial sistólica (mmHg) 36 103,5 9,3 120,1 18,9 <0,0001  39 114,9 11,2 125,7 17,1 0,0019 

5 Pressão arterial diastólica (mmHg) 36 65,7 6,4 67,8 9,9 0,1036  39 72,5 6,5 66,3 8,7 0,0006 

6 Glicemia de jejum (mg/dL) 33 85,2 7,8 89,9 10,4 0,0125  36 85,1 8,3 92,4 8,2 0,0007 

7 Colesterol total (mg/dL) 34 176,7 42,0 189,2 54,2 0,0389  36 172,0 31,5 187,4 28,3 0,0003 

8 Lipoproteínas de alta densidade (mg/dL) 34 34,3 10,2 43,9 11,8 <0,0001  36 25,6 6,7 39,4 7,4 <0,0001 

9 Lipoproteínas de baixa densidade (mg/dL) 32 122,7 37,7 111,0 43,1 0,0218  31 104,9 29,2 103,5 22,5 0,3525 

10 Triglicérides (mg/dL) 34 122,1 72,8 188,4 105,4 <0,0001  36 192,3 97,4 242,3 146,8 0,0331 

11 Acido úrico (mg/dL) 34 3,8 0,8 4,5 1,0 <0,0001  36 5,8 1,2 6,5 1,5 <0,0001 

Legenda: N- número; DP: desvio padrão; *: relativo ao teste t de Student pareado. 



 

73 
 

Tabela 7 - Número e porcentagem relativos à caracterização da mudança ao longo dos 10 anos das variáveis antropométricas, físicas e 

bioquímicas de indígenas Khisêdjê avaliados em 1999-2000 e 2010-2011, segundo sexo. Parque Indígena do Xingu, Brasil Central, 2014 

  Feminino   Masculino 

N Variável Manutenção Aumento Redução  Manutenção Aumento Redução 

  N (%) N (%) N (%)  N (%) N (%) N (%) 

1 Índice de massa corpórea (Kg/m2) * - 22 (62,9) 13 (37,1)  - 26 (61,9) 16 (38,1) 

2 Perímetro da cintura (cm) * - 25 (71,4) 10 (28,6)  - 36 (87,8) 05 (12,2) 

3 Perímetro braquial (cm) * - 18 (51,4) 17 (48,6)  - 29 (69,0) 13 (31,0) 

4 Pressão arterial sistólica (mmHg) * - 29 (80,6) 07 (19,4)  01 (2,6) 27 (69,2) 11 (28,2) 

5 Pressão arterial diastólica (mmHg) * 01 (2,8) 22 (61,1) 13 (36,1)  01 (2,6) 13 (33,3) 25 (64,1) 

6 Glicemia de jejum (mg/dL) * 02 (6,1) 24 (72,7) 07 (21,2)  02 (5,5) 23 (63,9) 11 (30,6) 

7 Colesterol total (mg/dL) * 01 (2,9) 23 (67,7) 10 (29,4)  - 25 (69,4) 11 (30,6) 

8 Lipoproteínas de alta densidade (mg/dL) * 01 (2,9) 28 (82,4) 05 (14,7)  - 36 (100) - 

9 Lipoproteínas de baixa densidade (mg/dL) * - 11 (34,4) 21 (65,6)  02 (6,4) 14 (45,2) 15 (48,4) 

10 Triglicérides (mg/dL) * - 27 (79,4) 07 (20,6)  - 23 (63,9) 13 (36,1) 

11 Acido úrico (mg/dL) * - 26 (76,5) 08 (23,5)  01 (2,8) 28 (77,8) 07 (19,4) 

Legenda: N- número; * (valor da variável em 2010-2011 – valor da variável em 1999-2000) / valor da variável em 1999-2000.  Valor=0 – manutenção; valor>0 – 

aumento; valor<0 – redução. 
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Tabela 8 – Coeficiente ß da idade (regressão linear) e intervalo com 95% de confiança para as variáveis antropométricas, físicas e 

bioquímicas (modelos independentes para cada variável) de indígenas Khisêdjê avaliados em 1999-2000 e 2010-2011, segundo sexo. Parque 

Indígena do Xingu, Brasil Central, 2014 

  Modelo 1 – Sexo feminino**  Modelo 2 – Sexo masculino** 

N Variável Coeficiente da idade 

(anos) 

IC95%  

 

Coeficiente da idade  

(anos) 

IC95% 

1 Índice de massa corpórea (Kg/m2) * -0,0019 -0,0053 ; 0,0015  -0,0019 -0,0034 ; -0,0005 

2 Perímetro da cintura (cm) * -0,0007 -0,0035 ; 0,0019  -0,0032 -0,0069 ; 0,0005 

3 Perímetro braquial (cm) * -0,0010 -0,0038 ; 0,0018  -0,0029 -0,0146 ; 0,0088 

4 Pressão arterial sistólica (mmHg) * 0,0046 0,0003 ; 0,0089  0,0083 0,0043 ; 0,0123 

5 Pressão arterial diastólica (mmHg) * -0,0019 -0,0055 ; 0,0017  0,0057 0,0027 ; 0,0088 

6 Glicemia de jejum (mg/dL) * 0,0013 -0,0022 ; 0,0047  0,0001 -0,0044 ; 0,0045 

7 Colesterol total (mg/dL) * 0,0073 0,0011 ; 0,0136  -0,0023 -0,0064 ; 0,0018 

8 Lipoproteínas de alta densidade (mg/dL) * 0,0218 0,0143 ; 0,0294  0,0014 -0,0066 ; 0,0095 

9 Lipoproteínas de baixa densidade (mg/dL) * 0,0080 0,0011 ; 0,0148  -0,0006 -0,0065 ; 0,0053 

10 Triglicérides (mg/dL) * -0,0154 -0,0394 ; 0,0086  -0,0319 -0,0683 ; 0,0045 

11 Acido úrico (mg/dL) * 0,0052 -0,0015 ; 0,0118  -0,0011 -0,0057 ; 0,0035 

Legenda: * (valor da variável em 2010-2011 – valor da variável em 1999-2000) / valor da variável em 1999-2000;  **Regressão linear múltipla ajustada por 

idade (em anos, coletada em 1999-2000), segundo sexo. 
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os desfechos pressão arterial sistólica (PAS) (ß= 0,0083 mmHg / IC95% 0,0043; 0,0123 

mmHg) e PAD (ß= 0,0057 mmHg / IC95% 00,0027; 0,0088 mmHg) aumentaram. 

Na Tabela 9 apresenta-se o número de casos novos observados da condição 

nutricional ou doença crônica, ao longo de 10 anos. O sexo feminino mostrou maior 

incidência acumulada que o masculino de síndrome metabólica (48,1% vs 27,6%), obesidade 

central (60,0% vs 20,0%) e LDLc elevado (19,0% vs 3,7%). O sexo masculino, em 

contrapartida, apresentou maior incidência que o feminino de hipertensão arterial (41,7% vs 

36,2%), hipercolesterolemia (33,3% vs 24,0%) e hiperuricemia (21,9% vs 5,9%). A incidência 

acumulada do excesso de peso (29,6% vs 31,6%), do diabetes mellitus (3,0% vs 2,8%) e da 

hipertrigliceridemia (48,0% vs 46,2%) se mostrou semelhante entre os sexos feminino e 

masculino, respectivamente. 

A Tabela 10 apresenta as razões de incidência da condição nutricional ou doença 

crônica ajustadas, simultaneamente, por idade (medida em anos) e sexo. Nesta análise de 

regressão com o modelo de Poisson, observa-se que, independente do sexo, o risco relativo 

para hipertensão arterial foi igual a 1,03 (IC95% 1,01 – 1,05), de 1,04 (IC95% 1,01 – 1,07) 

para o diabetes mellitus (DM) e 1,10 (IC95% 1,04 – 1,17) para o LDLc elevado. Já na análise, 

independentemente da idade, identificou-se, no sexo masculino, redução na incidência de 

obesidade central (RR = 0,33; IC95% 0,15 – 0,72). Em virtude do pequeno número de casos 

novos, os desfechos baixo peso (n=1) e baixo HDLc (n=1) foram excluídos da análise. 
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Tabela 9 – Número e porcentagem de indígenas Khisêdjê avaliados em 1999-2000 e 2010-2011 segundo a ocorrência, durante o período de 

estudo, de casos novos de alterações quanto ao perfil metabólico ou nutricional, segundo sexo. Parque Indígena do Xingu, Brasil Central, 

2014 

N Variável Categoria Feminino Masculino Valor de p* Total 

   N % N %  N % 

1 Síndrome metabólica         

  Não  14 51,9 21 72,4 0,112 35 62,5 

  Sim 13 48,1 08 27,6  21 37,5 

2 Baixo peso         

  Não 19 100 13 92,9 0,237 32 97,0 

  Sim - - 01 7,1  01 3,0 

3 Excesso de peso         

  Não 19 70,4 13 68,4 0,887 32 69,6 

  Sim 08 29,6 06 31,6  14 30,4 

4 Obesidade central         

  Não  06 40,0 28 80,0 0,005 34 68,0 

  Sim 09 60,0 07 20,0  16 32,0 

5 Hipertensão arterial         

  Não  23 63,9 21 58,3 0,629 44 61,1 

  Sim 13 36,2 15 41,7  28 38,9 

6 Diabetes mellitus         

  Não  32 97,0 35 97,2 0,950 67 97,1 

  Sim 01 3,0 01 2,8  02 2,9 

7 Hipercolesterolemia         

  Não  19 76,0 20 66,7 0,448 39 70,9 

  Sim 06 24,0 10 33,3  16 29,1 
Legenda: N- número; *- relativo ao teste de 2; Síndrome Metabólica: existência de três, dos seguintes componentes: perímetro da cintura aumentado (usar os critérios indicados para a população e 

sua origem étnica), glicemia de jejum alterada ( 100 mg/dl), hipertensão arterial ( 130/85 mmHg), lipoproteínas de alta densidade reduzidas (<50 mg/dL para mulheres e <40 mg/dL para homens) e 

hipertrigliceridemia (triglicérides > 150 mg/dL); o uso de medicação para tratamento da(s) doença(s) referida(s) caracteriza(m) seu diagnóstico (Alberti et al., 2009); Baixo peso: índice de massa 

corpórea < 18,5 Kg/m2 (WHO, 1995); Excesso de peso: índice de massa corpórea ≥ 25,0 Kg/m2 (WHO, 1995); Obesidade central: perímetro da cintura ≥ 80,0 cm para mulheres e ≥ 94,0 cm para 

homens (WHO, 1998); Hipertensão arterial: pressão arterial sistólica  130 mmHg ou pressão arterial diastólica  85 mmHg (Alberti et al., 2009.); Diabetes mellitus: glicemia de jejum  100 mg/dl 

(Alberti, Zimmet for the WHO Consultation, 1998); Hipercolesterolemia: colesterol total > 200 mg/dL (NCEP, 2001); Baixo HDLc: lipoproteínas de alta densidade <50 mg/dL para mulheres e <40 

mg/dL para homens (NCEP, 2001); Elevado LDLc: lipoproteínas de baixa densidade > 130 mg/dL (NCEP, 2001); Hipertrigliceridemia: triglicérides > 150 mg/dL (NCEP, 2001); Hiperuricemia: 

ácido úrico sérico > 6mg/dL para mulheres e > 7mg/dL, para os homens (Kirsztajn, 2007). 

Continua 
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Conclusão Tabela 9 

 

N Variável Categoria Feminino Masculino Valor de p* Total 

   N % N %  N % 

8 Baixo HDLc         

  Não  02 66,7 01 100 0,505 03 75,0 

  Sim 01 33,3 - -  01 25,0 

9 Elevado LDLc         

  Não 17 81,0 26 96,3 0,084 43 89,6 

  Sim 04 19,0 01 3,7  05 10,4 

10 Hipertrigliceridemia         

  Não  13 52,0 07 53,8 0,914 20 52,6 

  Sim 12 48,0 06 46,2  18 47,4 

11 Hiperuricemia         

  Não  32 94,1 25 78,1 0,058 57 86,4 

  Sim 02 5,9 07 21,9  09 13,6 

Legenda: N- número; *- relativo ao teste de 2; Síndrome Metabólica: existência de três, dos seguintes componentes: perímetro da cintura aumentado (usar os critérios indicados 

para a população e sua origem étnica), glicemia de jejum alterada ( 100 mg/dl), hipertensão arterial ( 130/85 mmHg), lipoproteínas de alta densidade reduzidas (<50 mg/dL para 

mulheres e <40 mg/dL para homens) e hipertrigliceridemia (triglicérides > 150 mg/dL); o uso de medicação para tratamento da(s) doença(s) referida(s) caracteriza(m) seu 

diagnóstico (Alberti et al., 2009); Baixo peso: índice de massa corpórea < 18,5 Kg/m2 (WHO, 1995); Excesso de peso: índice de massa corpórea ≥ 25,0 Kg/m2 (WHO, 1995); 

Obesidade central: perímetro da cintura ≥ 80,0 cm para mulheres e ≥ 94,0 cm para homens (WHO, 1998); Hipertensão arterial: pressão arterial sistólica  130 mmHg ou pressão 

arterial diastólica  85 mmHg (Alberti et al., 2009.); Diabetes mellitus: glicemia de jejum  100 mg/dl (Alberti, Zimmet for the WHO Consultation, 1998); Hipercolesterolemia: 

colesterol total > 200 mg/dL (NCEP, 2001); Baixo HDLc: lipoproteínas de alta densidade <50 mg/dL para mulheres e <40 mg/dL para homens (NCEP, 2001); Elevado LDLc: 

lipoproteínas de baixa densidade > 130 mg/dL (NCEP, 2001); Hipertrigliceridemia: triglicérides > 150 mg/dL (NCEP, 2001); Hiperuricemia: ácido úrico sérico > 6mg/dL para 

mulheres e > 7mg/dL, para os homens (Kirsztajn, 2007). 
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Tabela 10 – Razões entre as incidências acumuladas (RIC), por ponto e por intervalo com 95% de confiança, ajustadas simultaneamente 

por sexo e idade, para as alterações do perfil metabólico e nutricional observadas durante o período de estudo entre indígenas Khisêdjê 

avaliados em 1999-2000 e 2010-2011. Parque Indígena do Xingu, Brasil Central, 2014 

N Desfecho 

(Casos novos de) 

RIC* 

Idade (em anos)** 

IC95% RIC* 

Sexo (masculino vs feminino)*** 

IC95% 

1 Síndrome metabólica  1,01 0,98 – 1,03 0,57 0,28 – 1,16  

      

2 Excesso de peso  0,98 0,94 – 1,01 0,96 0,41 – 2,25 

      

3 Obesidade central  0,99 0,96 – 1,02 0,33 0,15 – 0,72 

      

4 Hipertensão arterial  1,03 1,01 – 1,05 1,19 0,68 – 2,07 

      

5 Diabetes mellitus  1,04 1,01 – 1,07 0,99 0,07 – 15,02 

      

6 Hipercolesterolemia  1,02 0,99 – 1,05 1,37 0,58 – 3,21 

      

7 Elevado LDLc  1,10 1,04 – 1,17 0,18 0,02 – 1,89 

      

8 Hipertrigliceridemia  0,98 0,95 – 1,01 1,03 0,52 – 2,06 

      

9 Hiperuricemia  1,04 0,99 – 1,08 3,84 0,99 – 14,95 

Legenda: *Regressão de Poisson robusta ajustada por idade e sexo simultaneamente.**Referencia: menor idade (em anos). *** Referência: sexo feminino. RIC- Razão entre as 

incidências acumuladas; IC95%- intervalo com 95% de confiança; N- número; Síndrome metabólica: existência de três, dos seguintes componentes: perímetro da cintura 

aumentado (usar os critérios indicados para a população e sua origem étnica), glicemia de jejum alterada (100 mg/dl), hipertensão arterial (130/85 mmHg), lipoproteínas de alta 

densidade reduzidas (<50 mg/dL para mulheres e <40 mg/dL para homens) e hipertrigliceridemia (triglicérides > 150 mg/dL); o uso de medicação para tratamento da(s) doença(s) 

referida(s) caracteriza(m) seu diagnóstico (Alberti et al., 2009); Excesso de peso: índice de massa corpórea ≥25,0 Kg/m2 (WHO, 1995); Obesidade central: perímetro da cintura 

≥80,0 cm para mulheres e ≥94,0 cm para homens (WHO, 1998); Hipertensão arterial: pressão arterial 130 mmHg ou pressão arterial diastólica 85 mmHg (Alberti et al., 2009.); 

Diabetes mellitus: glicemia de jejum 100 mg/dl (Alberti, Zimmet for the WHO Consultation, 1998); Hipercolesterolemia: colesterol total >200 mg/dL (NCEP, 2001); Elevado 

LDLc: lipoproteínas de baixa densidade >130 mg/dL (NCEP, 2001); Hipertrigliceridemia: triglicérides >150 mg/dL (NCEP, 2001); Hiperuricemia: ácido úrico sérico >6mg/dL 

para mulheres e >7mg/dL, para os homens (Kirsztajn, 2007). 
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7 DISCUSSÃO 

 

 

A avaliação realizada com os Khisêdjê nos anos de 2010-2011 possibilitou a 

identificação de uma população que se encontra em elevado risco metabólico e cardiovascular, 

sendo o sexo feminino o estrato mais afetado.  

A disponibilidade de dados anteriores desta mesma população indígena, referentes 

aos anos de 1999-2000 (Salvo, 2008; Salvo et al., 2009), permitiu a comparação das prevalências 

da condição nutricional ou das doenças crônicas estudadas ao longo dos 10 anos decorridos entre 

as duas avaliações. Os resultados evidenciaram deterioração no perfil das morbidades 

relacionadas à síndrome metabólica, sendo que os principais prejuízos verificados foram o 

aumento das prevalências de excesso de peso de 37,2% para 48,0%; de hipertensão arterial de 

3,6% para 25,1%; de diabetes mellitus de 1,3% para 3,9%; e de hiperuricemia de 5,2% para 

15,1%.  

Entre os 78 indivíduos avaliados em 1999-2000 e 2010-2011, identificou-se que, no 

sexo feminino, os valores das variáveis PAS, CT e HDLc aumentaram com o aumento da idade e 

que, no sexo masculino, enquanto o IMC reduziu com a idade, a PAS e a PAD aumentaram. 

Pode-se ainda constatar que a idade (medida em anos) foi considerada fator de risco para 

incidência de HA, DM e elevado LDLc, independente do sexo, e que ser do sexo masculino foi 

fator protetor para a incidência de obesidade central, independente da idade. 

 

7.1 Síndrome metabólica 

Entre os Khisêdjê (em 2010-2011) a prevalência de SM foi de 30,7%, sendo esta 

estatisticamente maior no sexo feminino (40,3%) do que no masculino (23,5%). Contrapondo-se 

estes resultados com os de outros povos indígenas do Brasil (Apêndice 5), observa-se que são 
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próximos aos encontrados na Aldeia Jaguapiru (MS) (35,7%) (Oliveira et al., 2011); são 

menores que os encontrados nos Kaigang e Guarani (RS) (65,3%) (Rocha et al., 2011); e são 

maiores que os encontrados nos Karib (MT) (15,5%) (Gimeno et al., 2009) e nos Kaigang (PR) 

(11,0%) (Anjos et al., 2011). Como no presente estudo, as maiores prevalências da síndrome 

ocorreram no sexo feminino. Nos indígenas de outros países, as prevalências de SM reportadas 

oscilam de 10,0% a 52,0%, sendo de 8,0% a 56,7% no sexo feminino e de 12,0% a 48,4% no 

sexo masculino (Resnick, 2002; Jorgensen et al., 2004; Pollex et al., 2006; Sarkar et al., 2006; 

Sorensen et al., 2006; Li M et al., 2009; Schumacher et al., 2008; Taylor et al., 2010; Snodgrass 

et al., 2010; Cameron et al., 2012).  

Destaca-se que a variedade de critérios diagnósticos disponíveis (Quadro 1) e a 

ausência de um “padrão” dificulta a comparação direta das prevalências da SM e de seus 

componentes entre estudos e entre populações. Diferentes resultados podem ser exibidos a 

depender do critério adotado (Lakka et al., 2002; Jorgensen et al., 2004; Martínez Candela  et 

al., 2006; DECODA, 2007; Holewijn et al., 2009; Silveira et al., 2010).  

Apesar da inexistência de dados estatísticos de abrangência nacional sobre a SM na 

população não indígena brasileira, podem-se considerar os resultados identificados entre os 

Khisêdjê como sendo elevados. Os mesmos são semelhantes ou superiores às prevalências 

referidas em estudos com indivíduos não indígenas de diferentes regiões do país (Barbosa et al., 

2006; Martínez Candela et al., 2006; Oliveira et al., 2006; Rodrigues et al., 2010; Scherer; 

Vieira, 2010; Silveira et al., 2010; Dutra et al., 2012; Vidigal et al., 2013) e do mundo (Ford et 

al., 2002; Crowther; Norris, 2012; Rampal et al., 2012; Salazar et al., 2013).  

A prevalência da síndrome metabólica identificada em 2010-2011 (Tabela 3) 

aumentou quando comparada à constatada nesta mesma população em 1999-2000 (Apêndice 2). 

O maior aumento ocorreu no sexo feminino (1999-2000: 25,6% vs 2010-2011: 40,3%).  
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Entre os indivíduos classificados como com SM em 1999-2000 ou em 2010-2011, 

observaram-se as seguintes mudanças relacionadas aos componentes: aumento das prevalências 

das variáveis glicemia de jejum alterada (17,6% vs 34,5%) e hipertensão arterial (17,6% vs 

53,7%); redução do baixo HDLc (100% vs 89,1%); e semelhança dos valores de 

hipertrigliceridemia (80,0% vs 82,4%) e obesidade central (80,0% vs 88,2%) (Tabela 4 e 

Apêndice 3). Em ambos os períodos o baixo HDLc foi a doença mais presente; outro fator 

relevante é que os componentes baixo HDLc, obesidade central e hipertrigliceridemia se fizeram 

presentes com valores iguais ou maiores a 80,0% nos dois momentos avaliados.  

Entre os 78 indivíduos avaliados em 1999-2000 e 2010-2011, foram constatados 21 

(37,5%) casos novos de SM (Tabela 09). A incidência de SM não se associou de forma 

significativa ao sexo ou à idade (Tabela 10). Até o momento não se identificaram estudos que 

tenham sido realizados com povos indígenas brasileiros e que tenham avaliado a incidência de 

SM e de seus componentes, para servir como fonte de comparação. 

 

7.2 Componentes da síndrome metabólica 

 

7.2.1 Obesidade central 

Os valores médios de perímetro abdominal das indígenas (em 2010-2011) (Tabela 2) 

encontram-se acima do ponto de corte utilizado para identificar a síndrome metabólica (>80,0 

cm) e, portanto, sugerem risco para surgimento de doenças cardiovasculares e outras DCNT 

(WHO, 2000). Estes valores são semelhantes aos identificados entre as mulheres das etnias 

Aruák do alto Xingu (Gimeno et al., 2007) e Xukuru-Kariri de Minas Gerais (Simões et al., 

2013); e são menores que os encontrados entre as mulheres Xavante do Mato Grosso (Dal 

Fabbro et al., 2014).  
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Entre os Khisêdjê (em 2010-2011), a prevalência de obesidade central foi de 38,4%, 

sendo 68,0% no sexo feminino e 16,7%, no sexo masculino. Estudos publicados com diferentes 

populações indígenas do país (Apêndices 5 e 6), apresentam prevalências de obesidade central 

variando entre 21,4% e 64,7%. Na análise segundo sexo, enquanto entre as mulheres a menor 

prevalência referida foi de 59,2%, entre os homens a maior prevalência referida foi de 41,0% 

(Gimeno et al., 2007; Gimeno et al., 2009; Castro et al., 2010; Anjos et al., 2011; Oliveira et al., 

2011; Rocha et al., 2011; Simões et al., 2013; Tavares et al., 2013). Nos indígenas de outros 

países observa-se a prevalência de obesidade central oscilando entre 18,8% e 57,7%, sendo esta 

de 1,5% a 89,4% entre as mulheres e de zero a 70,5% entre os homens (Sorensen et al., 2006; 

Pollex et al., 2006; Sarkar et al., 2006; Li M et al., 2009; Schumacher et al., 2008; Snodgrass et 

al., 2010; Taylor et al., 2010; Bjerregaard et al., 2013). Da mesma forma que no presente estudo, 

os estudos nacionais e internacionais apresentaram maiores prevalências de obesidade central no 

sexo feminino. 

Uma importante suposição, não investigada nesta pesquisa, é que os resultados de 

perímetro abdominal feminino possam estar relacionados ao elevado número de gestações aos 

quais as mulheres Khisêdjê são expostas ao longo de sua vida reprodutiva. De acordo com a 

Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Mulher e da Criança 2006 - PNDS 2006, um 

estudo de abrangência nacional realizado exclusivamente com mulheres, as maiores prevalências 

de perímetro da cintura elevado ocorreram entre as mulheres com maior número de filhos 

(Brasil, 2009). 

Outro fator limitante a ser considerado durante a avaliação dos povos indígenas 

refere-se aos critérios diagnósticos utilizados para identificar o estado nutricional e algumas 

situações metabólicas. Pesquisas realizadas com diferentes populações, incluindo as indígenas, 

destacam a importância de se definir critérios para identificar a obesidade generalizada e central 

e outros distúrbios metabólicos, que sejam apropriados ao fator étnico e ao sexo dos avaliados e 
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que possibilitem, por conseguinte, um adequado reconhecimento de risco para o 

desenvolvimento de DCNT. A utilização dos pontos de corte de forma indiscriminada pode não 

conferir o mesmo grau de risco metabólico, que o atribuído à população que se destina (Zhu et 

al., 2002; Lear et al., 2003; WHO, 2004; Barbosa et al., 2006; Zhu et al., 2005; Lear et al., 2007; 

Young et al., 2007; Sumner, 2008). 

Na população não indígena, a presença de obesidade central tem sido frequentemente 

associada a fatores como sexo, estado civil, idade, idade da primeira gestação, escolaridade, 

tabagismo, nível de atividade física ou renda (Folsom et al., 2000; Martins, Marinho, 2003; 

Canoy et al., 2007; Veloso, Silva, 2010; Pinho et al., 2013). Entretanto, em muitos povos 

indígenas a identificação destas demandas mencionadas pode ser inviável. Questões técnicas que 

passam pela compreensão da língua tradicional do povo ou a dificuldade em se estimar valores 

numéricos como compreendidos na sociedade urbana são grandes exemplos de limitadores. Nos 

casos em que a variável é informada diretamente pelos indivíduos (ex: idade), incide ainda a 

dúvida sobre a precisão e confiabilidade dos resultados. Na ausência de registros ou de tradutores 

indígenas, uma única possibilidade torna-se a observação ou coleta dos dados, fator este que 

demanda maior disponibilidade de tempo, mão de obra e, por consequência, de recursos 

financeiros, que nem sempre estão possíveis. Desta forma, estudos que abordem estas análises, 

especialmente entre os indígenas Brasil, são escassos na literatura. 

Entre os 78 indígenas avaliados em 1999-2000 e 2010-2011, observou-se a 

incidência de 14 (32,0%) casos de obesidade central, sendo que destes, nove ocorreram no sexo 

feminino (p<0,05) (Tabela 9). Ser do sexo masculino se mostrou um fator protetor da incidência 

de obesidade central, independente da idade (Tabela 10). A magnitude destes resultados salienta 

a necessidade de se programar medidas que investiguem mais profundamente as possíveis causas 

e consequências desse distúrbio, especialmente entre as mulheres. 
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7.2.2 Glicemia de jejum e Diabetes Mellitus 

A média da glicemia de jejum dos indígenas Khisêdjê (em 2010-2011) (Tabela 2) 

permaneceu dentro do ponto de corte estabelecido para euglicemia (<100ml/dL) (Alberti; 

Zimmet for de WHO consultation, 1998) em ambos os sexos. Estes valores se assemelham aos 

verificados por Tavares et al. (2003), entre os Parkatêjê, por Gimeno et al., (2007) entre os 

Aruák, e por Gimeno et al. (2009) entre os Karib; mas contrariam amplamente os achados de Dal 

Fabbro et al. (2014), que encontraram entre os Xavante, 142,0 mg/dL (DP: 97,3mg/dL) de 

glicemia de jejum no sexo masculino (n=463) e 164,9 mg/dL (DP: 113,9mg/dL) no sexo 

feminino (n=485). 

O estudo de Anjos et al. (2011) com indígenas da etnia Kaigang do Paraná, 

identificou que os indivíduos com glicemia de jejum ≥100mg/dL tiveram 6,79 vezes (IC95% 

1,28-35,65; p=0,0234) a chance (Odds Ratio) de desenvolver SM quando comparados aos 

indivíduos com valores abaixo deste limite. 

Nos anos de 2010-2011 verificou-se entre os Khisêdjê a prevalência de 3,9% de 

diabetes mellitus, sendo esta estatisticamente maior (p<0,05) no sexo feminino (6,5%) do que no 

masculino (2,0%) (Tabela 3). Comparando-se estes resultados com estudos pontuais realizados 

no Brasil, observa-se que são menores que os verificados nos Tupinikin do ES (Meyerfreund et 

al., 2009), nos indígenas da Aldeia Jaguapiru de MS (Oliveira et al., 2011) e nos Xavante de MT 

(Dal Fabbro et al., 2014); são maiores que os encontrados nos Guarani do ES (Meyerfreund et 

al., 2009) e, principalmente, são maiores que a ausência de casos referida por Gimeno et al. 

(2009) nos Karib do alto Xingu e por Anjos et al. (2011) nos Kaigang do PR (Apêndices 5 e 6).  

A prevalência de DM das mulheres Khisêdjê foi quase cinco vezes a encontrada nas 

indígenas avaliadas no “I inquérito de saúde e nutrição de pessoas indígenas no Brasil” (1,4%), 

um estudo de abrangência nacional, conduzido de forma inédita no Brasil, entre os anos de 2008 

e 2009, com mulheres indígenas na faixa etária entre 14 e 49 anos (Coimbra Jr. et al., 2013). Em 
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outros países a prevalência de DM nos indígenas varia entre zero e 16,8% (Li M et al., 2009; 

Snodgrass et al., 2010; Cameron et al., 2012). 

Identificou-se entre os Khisêdjê (em 2010-2011), após 10 anos decorridos da 

primeira avaliação realizada em 1999-2000 (Apêndice 2), aumento da prevalência de diabetes 

mellitus de 1,3% para 3,9%, sendo esta de 2,7% para 6,5% no sexo feminino e de 0,0% para 

2,0% no sexo masculino.  

Entre os 78 indivíduos avaliados em 1999-2000 e 2010-2011 se constataram 2 casos 

novos de DM (Tabela 9). Apesar da baixa incidência acumulada (2,9%) de DM verificada ao 

longo dos dez anos de pesquisa, pode-se entender que estes resultados são superiores aos 

achados de Baruzzi (2005), que referiu que até o ano de 2002 só haviam sido identificados dois 

casos de DM no PIX, sendo ambos em mulheres de outras etnias. Em contrapartida, estes 

achados são inferiores aos referidos por outros autores, que mencionam a existência de elevadas 

incidências de DM (>17,0%) entre diferentes etnias indígenas do mundo. A obesidade 

(generalizada e central), a história familiar de DM, fatores genéticos, ambientais, tabagismo e 

hábitos alimentares (como consumo de carne processadas acima de 4x/mês) são relacionados 

com a etiologia desta doença (Knowler et al., 1981; Knowler et al., 1993; Lee et al., 2002; 

Resnick et al., 2003; Tulloch-Reid et al., 2003; Burke et al., 2007; Fretts et al., 2009; Ley et al., 

2009; Wang et al., 2010; Dal Fabbro et al., 2014). Um estudo realizado com indígenas 

americanos de 13 etnias distintas constatou menor incidência de DM entre os participantes que 

referiram praticar algum tipo de atividade física quando comparados aos que não praticaram 

nenhum tipo de atividade física (Fretts et al., 2009). Tendo por base estes achados, pode-se 

ponderar que a baixa incidência encontrada na pesquisa possa estar relacionada a este mesmo 

motivo, uma vez que dados recentes referentes à atividade física mostram que os Khisêdjê 

apresentam bom condicionamento e aptidão físicos (Santos et al., 2012; Tsutsui, 2013). 
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Dados recentemente publicados estimaram que, em 2013, 382 milhões (8,3%) de 

indivíduos foram acometidos por DM em todo o mundo e que em 2035 esse número irá 

aumentar para 592 milhões (10,1%), especialmente nos países de baixa e média renda. Quando 

avaliando as estimativas para o Brasil ajustadas para a população nacional se encontram valores 

de 9,0% para o ano de 2013 e de 11,7% para 2035. Adiciona-se ainda que o Brasil foi 

categorizado como o quarto colocado, com o maior número de indivíduos com diabetes mellitus 

(11.9 milhões) com idade entre 20 e 79 anos, dentre uma lista com dez países, em 2013 (IDF, 

2013; Guariguata et al., 2014). Dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) 

apontam que no Brasil, no ano de 2012, ocorreram 56,761 mortes por DM, o que representou 

78,30% do total dos óbitos atribuídos às doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (Brasil, 

2014a). Segundo os pesquisadores da IDF (2013) e Aschner et al. (2014), as populações 

indígenas não divergem desta tendência crescente do DM e muitas vezes acabam ficando mais 

suscetíveis ao aparecimento da mesma devido as alterações ocorridas em sua alimentação e estilo 

de vida. Outro fator sugerido como possível responsável por este aumento do DM, entre os 

indígenas, é o limitado acesso aos serviços de saúde e as informações relacionadas às formas de 

prevenção de doenças. Para Oliveira et al. (2010), grande parte da carga do DM está relacionada 

a fatores que podem ser prevenidos. 

As elevadas prevalências de DM identificadas entre os Khisêdjê, especialmente no 

sexo feminino, agregadas aos resultados obtidos entre os indivíduos avaliados em 1999-2000 e 

2010-2011, que mostraram que a idade foi identificada como fator de risco para incidência da 

doença (RIC 1,04; IC95% 1,01-1,07), independente do sexo (Tabela 10), salientam a necessidade 

de medidas interventivas com o referido povo.  
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7.2.3 Hipertensão Arterial 

Entre os 78 Khisêdjê, avaliados em 1999-2000 e 2010-2011, identificou-se aumento 

da PAS, de ambos os sexos, e da PAD do sexo masculino com a evolução da idade (Tabela 8). 

Esses dados contrastam com as informações divulgadas em 1988 pelo estudo INTERSALT, que 

mostrou que, entre os indígenas do Xingu (n=198) avaliados, ocorreu apenas pequeno aumento 

(PAS: 0,6 mmHg) ou decréscimo (PAD: 0,4 mmHg) da pressão, com a evolução da idade 

(INTERSALT, 1988; Carvalho et al., 1989), mas apoiam em parte os achados do I Inquérito 

Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas, que mostrou que a PAS e a PAD feminina 

aumentaram estatisticamente com a idade (Cardoso et al., 2009) e os achados entre os índios 

Guaraní-Mbyá do RJ, que encontraram correlação positiva (p<0,05) entre a idade e as medidas 

de PAS e PAD (Cardoso et al., 2001). Em contrapartida estes resultados contrariam os achados 

entre os Parkatêjê, que mostram a inexistência de correlação entre a pressão arterial e a idade 

(Tavares et al., 2003). 

Nos anos de 2010-2011, verificou-se entre os Khisêdjê a prevalência de 25,1% de 

hipertensão arterial, sendo esta semelhante entre os sexos (feminina: 21,3%; masculina: 28,0%) 

(Tabela 3). Entre os indígenas do país, se observaram prevalências de hipertensão variando entre 

2,1% e 64,7%, sendo que entre os sexos a variação foi de zero a 50,0% (Apêndices 5 e 6), 

(Cardoso et al., 2001; Tavares et al., 2003; Baruzzi, 2005; Gimeno et al., 2007; Gimeno et al., 

2009; Meyerfreund et al., 2009; Anjos et al., 2011; Oliveira et al., 2011; Rocha et al., 2011; 

Tavares et al., 2013; Dal Fabbro et al., 2014). As prevalências deste estudo contrariam 

amplamente os achados de Neel et al., em 1964, que referiram não ter encontrado casos de 

distúrbios de pressão nos Xavante. 

A prevalência de hipertensão arterial encontrada entre as mulheres Khisêdjê (em 

2010-2011) foi quase o dobro da verificada entre as indígenas (13,2%) avaliadas no “I inquérito 

de saúde e nutrição de pessoas indígenas no Brasil”. Da mesma forma foi superior a prevalência 
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de 17,5% encontrada na avaliação das indígenas residentes na região Centro-Oeste do país e foi 

quase sete vezes o valor encontrado entre as indígenas da região Norte (3,6%) (Coimbra Jr. et 

al., 2013). Nos indígenas de outros países verificam-se prevalências de hipertensão variando 

entre 10,1% e 25,0%, sendo 9,2% e 40,2% no sexo feminino e 11,4% e 56,0% no sexo 

masculino (Jorgensen et al., 2004; Pollex et al., 2006; Schumacher et al., 2008; Snodgrass et al., 

2010; Cameron et al., 2012). 

A comparação da prevalência de hipertensão arterial do período de 1999-2000 

(Apêndice 2) para 2010-2011 (Tabela 3) mostrou aumento de 0,0% para 21,3%, no sexo 

feminino, e de 7,0% para 28,0%, no sexo masculino. 

Entre os 78 indígenas avaliados em 1999-2000 e 2010-2011, observou-se a 

incidência acumulada de 28 casos de hipertensão arterial. Salienta-se ainda que esta doença foi a 

segunda enfermidade mais incidente (39,8%) ao longo dos 10 anos avaliados (Tabela 9) e que 

ela apresentou um incremento de três por cento para cada ano de vida dos sujeitos, independente 

do sexo (Tabela 10). Fatores genéticos, culturais, fisiológicos, idade, presença de obesidade 

central, nível socioeconômico e taxa de metabolismo basal são referidos como possíveis 

determinantes de alterações relacionadas à pressão arterial em algumas populações indígenas 

(Snodgrass et al., 2010; Meyerfreund et al., 2009; Tavares et al., 2013). 

 

7.2.4 HDL colesterol 

A média do HDLc dos indígenas Khisêdjê (em 2010-2011) (Tabela 2) permaneceu 

abaixo dos pontos de corte estabelecidos para evitar risco de doenças metabólicas e 

cardiovasculares (≥50ml/dL para mulheres e ≥40ml/dL para homens) (NCEP, 2001), em ambos 

os sexos. Anjos et al. (2011) encontraram que indígenas Kaigang do sexo masculino e feminino 

que apresentaram valores de HDLc <40,0mg/dL e <50,0mg/dL, respectivamente, tiveram 27,19 
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vezes (IC95% 5,18-142,6; p<0,0001) a chance (Odds Ratio) de desenvolver SM, quando 

comparados aos com valores acima destes limites. 

Apesar de permanecerem abaixo do estabelecido, resultados positivos que 

evidenciam aumento das médias de HDLc, em ambos os sexos, foram identificados entre os 78 

indivíduos avaliados entre 1999-2000 e 2010-2011 (Tabela 6). Quando a variável foi ajustada 

para idade, apenas o sexo feminino mostrou aumento da média com o passar dos anos. No estudo 

realizado por Cardoso et al. (2001) com indígenas da etnia Guaraní-Mbyá do RJ, identificou-se 

que o HDLc também se correlacionou de forma positiva com a idade (r=0,202; p<0,05).  

A prevalência de baixo HDLc no ano de 2010-2011 foi de 65,4% (Tabela 3), sendo 

esta 67,5% no sexo feminino e 63,7% no sexo masculino. Contrapondo-se estes resultados, com 

estudos pontuais realizados no Brasil (Apêndices 5 e 6), observa-se que são maiores que as 

prevalências verificadas nos Kaigang do PR (Anjos et al., 2011), nos Karib do MT (Gimeno et 

al., 2009), nos Guaraní-Mbyá do RJ (Cardoso et al., 2001), nos Guarani do ES (Meyerfreund et 

al., 2009), nos Parkatêjê do PA (Tavares et al., 2003) e nos indígenas da Aldeia Jaguapiru (MS) 

(Oliveira et al., 2011). Estudos realizados com indígenas de outros países apresentam 

prevalências de baixo HDLc variando entre 20,0% e 100,0% no sexo feminino e 12,0% e 82,8% 

no sexo masculino (Jorgensen et al., 2004; Pollex et al., 2006; Sarkar et al., 2006; Sorensen et 

al., 2006; Schumacher et al., 2008; Snodgrass et al., 2010). 

Na comparação dos resultados de baixo HDLc obtidos em 1999-2000 (Apêndice 2), 

com os de 2010-2011 (Tabela 3) identificou-se redução da prevalência de 92,3% para 67,5%, no 

sexo feminino, e de 97,4% para 63,7%, no sexo masculino. Cabe ressaltar, entretanto, que o 

baixo HDLc foi a doença mais prevalente na população Khisêdjê em 1999-2000 (94,8%) e em 

2010-20111 (65,4%). 

No presente estudo, quando avaliada a incidência de baixo HDLc, apenas um caso 

novo foi identificado em 10 anos, todavia não se pode dizer que este valor é baixo visto que isso 
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ocorreu, possivelmente, porque no momento inicial da pesquisa a prevalência da doença era alta, 

ou seja, poucos indivíduos (n=4) estavam sob o risco de se tornarem casos novos (Tabela 9). 

Uma pesquisa realizada em 2010 constatou que os baixos níveis de HDLc podem 

estar relacionados a alterações genéticas ocorridas no metabolismo das populações nativas 

Americanas como forma de resposta adaptativa ao meio (Acuña-Alonzo et al., 2010). 

 

7.2.5 Triglicérides 

As médias de triglicérides de ambos os sexos verificadas em 2010-2011 (Tabela 2) 

possibilitam a inserção dos Khisêdjê como estando em risco metabólico, uma vez que estes se 

situam acima do ponto de corte de normalidade (<150,0 mg/dL) (NCEP, 2001). Os resultados de 

Anjos et al. (2011), que encontraram que os indígenas Kaigang com triglicérides acima de 

150mg/dL apresentam 46,66 (IC95% 7,67-283,58; p<0,0001) vezes a chance de desenvolver 

SM, quando comparados aos indivíduos com valores inferiores a este, reforçam a possibilidade 

dos Khisêdjê estarem em situação de risco metabólico e nutricional. 

Nos anos de 2010-2011, identificou-se 43,0%, de prevalência de 

hipertriglideridemia, não havendo diferença significativa entre os sexos (Tabela 3). Estes 

resultados são maiores que os verificados entre os Karib do MT (Gimeno et al., 2009), os 

Kaigang do PR (Anjos et al., 2011), os Guarani e Tupiniquim do ES (Meyerfreund et al., 2009), 

os Guaraní-Mbyá do RJ (Cardoso et al., 2001), os Parkatêjê do PA (Capelli; Koifman, 2001), os 

indígenas do alto Xingu do MT (Baruzzi, 2005) e os indígenas da Aldeia Jaguapiru do MS 

(Oliveira et al., 2011) (Apêndices 5 e 6). Em populações indígenas de outros países, observam-se 

prevalências de hipertrigliceridemia variando entre 3,0% e 46,2% no sexo feminino e 5,0% a 

64,7% no sexo masculino (Jorgensen et al., 2004; Pollex et al., 2006; Sarkar et al., 2006; 

Sorensen et al., 2006; Schumacher et al., 2008; Snodgrass et al., 2010). 
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Nos Khisêdjê avaliados em 1999-2000 e 2010-2011, identificou-se 47,4% de 

incidência de hipertrigliceridemia (Tabela 9), ou seja, aproximadamente metade dos indivíduos 

que estavam livres desta condição no momento inicial da pesquisa desenvolveu a referida 

doença. Os dados avaliados na presente pesquisa não possibilitam a identificação dos motivos 

relacionados a este incremento, entretanto, na sociedade não indígena, os elevados níveis de 

triglicérides são frequentemente associados a dietas ricas em carboidratos (Gagliarde et al., 

2010). Estes resultados verificados podem se relacionar, possivelmente, com a adoção de novos 

hábitos alimentares, como o uso de açúcar refinado e doces em geral. 

Cabe aqui enfatizar que se dispõe na literatura científica, especialmente nacional, de 

poucos estudos abordando as dislipidemias (hipercolesterolemia, baixo HDLc, elevado LDLc e 

hipertrigliceridemia) entre os povos indígenas. Nos casos em que existem informações, elas se 

restringem quase que exclusivamente aos diagnósticos, sendo que os possíveis fatores causais 

destas doenças não são realmente analisados e, na grande maioria dos casos, são apenas 

atribuídos às mudanças alimentares e de estilo de vida. 

 

7.3 Morbidades associadas à síndrome metabólica 

 

7.3.1 Colesterol total 

Entre os 78 indivíduos avaliados em 1999-2000 e 2010-2011, observou-se aumento 

das médias de colesterol total (Tabela 6) ao longo dos anos; entretanto, após ajuste para idade, 

apenas o sexo feminino mostrou a existência de aumento anual desta medida (Tabela 8). No 

estudo realizado por Cardoso et al. (2001), com indígenas da etnia Guaraní-Mbyá do RJ, 

identificou-se que o colesterol total se correlacionou de forma positiva com a idade (r=0,364; 

p<0,01).  
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A comparação das prevalências de hipercolesterolemia dos Khisêdjê de 1999-2000 

(Apêndice 2), com os de 2010-2011 (Tabela 3), apontam redução da prevalência desta medida de 

25,6% para 22,3%, no sexo feminino, e aumento de 15,8% para 23,5%, no sexo masculino. A 

prevalência total aumentou de 20,8% (1999-2000) para 25,1% (2010-2011). 

Entre os 78 indivíduos avaliados em 1999-2000 e 2010-2011, identificou-se 29,1% 

de incidência absoluta de hipercolesterolemia (Tabela 9). A hipercolesterolemia não se associou 

ao sexo ou a idade (Tabela 10). 

 

7.3.2 LDL colesterol 

A média de LDLc observada entre os Khisêdjê em 2010-2011 (Tabela 3) permaneceu 

abaixo dos valores indicativos de risco de doenças metabólicas e cardiovasculares 

(>130,0mg/dL) (NCEP, 2001) em ambos os sexos.  

Entre os 78 indivíduos avaliados em 1999-2000 e 2010-2011, observou-se, no sexo 

feminino, aumento das médias de LDLc, após ajuste para idade (Tabela 8). 

No que se refere ao elevado LDLc identificou-se, em 2010-2011, a prevalência total 

de 14,8%, sendo esta semelhante entre os sexos (Tabela 3). Em comparação aos resultados 

obtidos por Salvo em 1999-2000 (Apêndice 2), identificou-se redução da prevalência de elevado 

LDLc de 30,8% para 17,6%, no sexo feminino, e de 18,4% para 12,6%, no sexo masculino 

(1999-2000 e 2010-2011, respectivamente). 

Identificou-se a incidência acumulada de 10,4% (Tabela 9) de elevado LDLc entre os 

Khisêdjê avaliados em 1999-2000 e 2010-2011. A idade se mostrou um fator de risco para 

incidência do elevado LDLc (RIS 1,10; IC95% 1,04-1,17), independente do sexo (Tabela 10).  
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7.3.3 Ácido úrico 

No que se refere à prevalência de hiperuricemia (em 2010-2011), constatou-se 15,1% 

de prevalência, sendo esta estatisticamente maior no sexo masculino (23,5%) do que no feminino 

(3,9%) (Tabela 3). Estes resultados contrariam os verificados por, Tavares et al. (2003), que 

encontraram 5,6% de hiperuricemia no sexo masculino; por Gimeno et al. (2007), que 

encontraram valores entre zero e 3,7% no sexo feminino e zero e 2,9% no sexo masculino; e por 

Gimeno et al. (2009), que encontraram 1,5% de prevalência total, variando de zero a 15,4% no 

sexo feminino e zero a 3,2% no sexo masculino. 

Na comparação dos dados de 1999-2000 (Apêndice 2) com os de 2010-2011 (Tabela 

3), identificou-se aumento da prevalência de hiperuricemia de 5,2% para 15,1%, sendo esta de 

zero para 3,9% no sexo feminino e de 10,5% para 23,5% no sexo masculino. 

Um estudo de base populacional recentemente publicado com 8.510 chineses 

encontrou após o ajuste para as variáveis relacionadas a fatores de risco cardiovascular e SM, 

que os indivíduos inseridos no último quartil de ácido úrico apresentaram 2,34 (IC95% 1,73-

3,45) vezes a chance de desenvolver doença coronariana; 2,18 (IC95% 1,86-3,28) vezes a chance 

de desenvolver acidente vascular cerebral; e 2,16 (IC95% 1,80-3,29) vezes a chance de 

desenvolver CVD, do que os indivíduos do primeiro quartil (Li Q et al., 2014). Os autores 

concluíram que elevados níveis de ácido úrico estão associados às doenças cardiovasculares, 

independente da presença de outros fatores de risco cardiovasculares convencionais e da 

presença de SM. Apesar do delineamento transversal do referido estudo não possibilitar o 

estabelecimento de relação causal entre as variáveis abordadas, e o mesmo não ter sido realizado 

com indígenas, não se pode desconsiderar a relevância de seus achados, especialmente ao se 

contrapor o aumento das prevalências de hiperuricemia encontradas entre os Khisêdjê no 

decorrer dos 10 anos avaliados. 
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Dados derivados do National Health Examination Survey, 2009-2010 (NHANES) e 

publicados em 2014 apontam que a hiperuricemia em adultos livres de SM está 

independentemente associada à hipertensão arterial (Krishnan, 2014). Da mesma forma que no 

estudo supracitado, pode-se entender que apesar do referido estudo não ter sido realizado com 

indígenas, seus resultados reforçam a gravidade dos resultados verificados na população 

Khisêdjê, que apresentou elevadas prevalências e incidência de hipertensão arterial. 

 

7.3.4 Creatinina 

A média de creatinina sérica dos indígenas Khisêdjê avaliada em 2010-2011 (Tabela 

2) permaneceu dentro do ponto de corte estabelecido como adequado (>1,4mg/dL) (Kirsztajn, 

2007) para ambos os sexos. Nenhum indivíduo foi classificado como com creatinina elevada. 

 

7.3.5 Obesidade generalizada 

Na análise da antropometria da população indígena Khisêdjê (em 2010-2011), 

observa-se que a média do índice de massa corpórea (IMC) ficou classificada no limiar dos 

parâmetros da eutrofia (24,9 Kg/m2). No que se refere aos sexos, enquanto a média feminina se 

situou dentro do ponto de corte eutrofia, a masculina permaneceu dentro do ponto de corte do 

sobrepeso.  

Entre os 78 indivíduos avaliados em 1999-2000 e 2010-2011, observam-se, em 

ambos os sexos, aumentos estatisticamente significantes das médias de IMC (Tabela 6) ao longo 

dos 10 anos. Quando ajustadas por idade (Tabela 8), verificou-se apenas entre os indivíduos do 

sexo masculino redução do IMC com o aumento da idade; ou seja, os homens mais velhos 

apresentaram as menores médias dessa variável. Esses resultados podem, possivelmente, estar 

relacionados a não adesão dos indivíduos mais velhos aos novos hábitos de vida e de 
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alimentação ocorridos nas aldeias ou apenas serem características inerentes do processo de 

envelhecimento. 

No que se refere à avaliação do excesso de peso (IMC ≥25,0 Kg/m2) em 2010-2011, 

identificou-se uma prevalência de 48,0%, sendo 36,0% no sexo feminino e 56,8% no sexo 

masculino (Tabela 3). Mais da metade dos homens e mais de um terço das mulheres avaliadas 

foram categorizados como estando em risco metabólico segundo o referido indicador. As 

prevalências isoladas de sobrepeso (IMC 25,0 - 29,9Kg/m2) e de obesidade (IMC ≥30,0Kg/m2) 

foram, respectivamente, 42,4% e 5,7%, sendo 33,3% e 2,7% para o sexo feminino e 49,0% e 

7,8% para o sexo masculino.  

Nos estudos pontuais realizados com indígenas de diversas localidades do Brasil 

(Apêndices 5 e 6), identificam-se prevalências de sobrepeso variando entre 23,0% e 67,8% e de 

obesidade entre zero e 50,8%. Enquanto no sexo feminino o sobrepeso variou de 27,8% a 50,0% 

e a obesidade entre zero e 76,9%, no sexo masculino sobrepeso variou de 12,5% a 61,8% e a 

obesidade entre zero e 48,8% (Gugelmin; Santos, 2001; Capelli; Koifman, 2001; Cardoso et al., 

2001; Tavares et al., 2003; Baruzzi, 2005; Gugelmin; Santos, 2006; Gimeno et al., 2007; 

Lourenço et al., 2008; Gimeno et al., 2009; Mattevi et al., 2000; Meyerfreund et al., 2009; 

Welch et al., 2009; Castro et al., 2010; Anjos et al., 2011; Oliveira et al., 2011; Rocha et al., 

2011; Simões et al., 2013; Tavares et al., 2013; Dal Fabbro et al., 2014). 

Os resultados do I Inquérito Nacional com Povos Indígenas do Brasil mostram 

prevalências de 46,1% de excesso de peso (IMC ≥25,0Kg/m2), 30,3% de sobrepeso (IMC 25,0 - 

29,9Kg/m2) e 15,8% de obesidade (IMC ≥30,0Kg/m2) entre as mulheres (Coimbra Jr. et al., 

2013). Comparando-se estes resultados com os verificados nas mulheres Khisêdjê, identifica-se 

que, com exceção da prevalência de obesidade, que ficou quase seis vezes acima, os demais 

valores se equiparam. 
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Estudos realizados com indígenas de outros países apresentam prevalências de 

sobrepeso variando entre 30,3% e 32,1%, e de obesidade entre 28,2 e 47,8%. Na avaliação 

segundo sexo observa-se que entre as mulheres a prevalência de sobrepeso variou de 29,0% a 

33,9% e a de obesidade entre 13,0% e 63,3%. No sexo masculino a prevalência sobrepeso variou 

de 27,0% a 48,3% e a de obesidade entre 3,0% e 66,7% (Jorgensen et al., 2004; Sorensen et al., 

2006; Young et al., 2007; Li M et al., 2009; Snodgrass et al., 2010; Taylor et al., 2010; Cameron 

et al., 2012; Bjerregaard et al., 2013). 

De forma também relevante, identificou-se que a prevalência total de sobrepeso 

(IMC 25,0 - 29,9 Kg/m2) verificada na população Khisêdjê se assemelha aos 49,0% descritos na 

POF de 2008-2009 (IBGE, 2010b) para a população brasileira não indígena. No que se refere à 

obesidade (IMC ≥30,0 Kg/m2) apesar do valor encontrado para os indígenas representar menos 

da metade do valor nacional (POF: 14,8%), não pode ser considerado menos expressivo. A 

análise por sexo evidencia que enquanto as prevalências de sobrepeso e obesidade das indígenas 

se situam abaixo das verificadas para a população brasileira (POF: 48,0% e 16,9% 

respectivamente), as prevalências no sexo masculino são semelhantes para o sobrepeso (POF: 

50,1%) e inferiores para a obesidade (POF: 12,5%). 

A análise do excesso de peso identificado em 2010-2011 (Tabela 3) mostrou, em 

comparação aos resultados obtidos por Salvo (Salvo, 2008; Salvo et al., 2009), nesta mesma 

população (Apêndice 2) no período de 1999-2000, aumento das prevalências, com destaque para 

ocorrida no sexo feminino (1999-2000: 22,0% vs 2010-2011: 36,0%). Apesar de este aumento 

ter sido maior no sexo feminino, destaca-se que os valores deste distúrbio foram estatisticamente 

maiores no sexo masculino. 

Na presente pesquisa, entre os indivíduos avaliados em 1999-2000 e 2010-2011, 14 

(30,4%) foram classificados como casos novos de excesso de peso (Tabela 9) no segundo 
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momento da pesquisa. A incidência de excesso de peso não se associou de forma significativa ao 

sexo ou a idade (Tabela 10). 

 

7.4 Composição corporal 

Outro aspecto relevante desta pesquisa refere-se à análise de impedância bioelétrica, 

a qual tem sido considerada como um excelente método para detecção da composição corporal. 

A bioimpedância parte do princípio de que a oposição à passagem da corrente elétrica ocorre de 

forma diferenciada nos espaços corporais. Sendo assim, enquanto nos tecidos ricos em 

adiposidade observa-se baixa condutividade e, consequentemente, elevada resistência à 

passagem da corrente, nos tecidos magros se observa elevada condutividade e baixa resistência. 

O mesmo padrão se aplica para a medida de reactância. No que se refere ao ângulo de fase, 

observa-se que os maiores valores são verificados entre os indivíduos que apresentam maior 

integridade das membranas celulares (Lukaski, 1987; Houtkooper et al., 1996; Bioelectrical 

impedance analysis in body composition measurement: National Institutes of Health Technology 

Assessment Conference Statement, 1996; Dehghan, Merchant, 2008; Eickemberg et al., 2011). 

Destaca-se ainda na avaliação da medida de resistência que no documento “Bioelectrical 

impedance analysis in body composition measurement”, elaborado pelo National Institutes of 

Health Technology, encontra-se a menção de que os valores desta variável podem ser 

considerados como equivalentes da medida do tecido muscular existente no sujeito avaliado 

(Bioelectrical impedance analysis in body composition measurement: National Institutes of 

Health Technology Assessment Conference Statement, 1996). 

Considerando-se estes fundamentos teóricos, a correlação inversa identificada entre 

as variáveis IMC e perímetros da cintura e do braço com as medidas de resistência e reactância 

(Tabela 5), assim como a redução das médias de resistência e reactância, segundo o aumento das 

categorias de estado nutricional (Figuras 15 e 16 – Apêndice 4), sugerem que o possível excesso 
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de peso identificado nestes indivíduos esteja relacionado ao excedente de massa muscular. As 

correlações positivas, mesmo que de fraca ou regular intensidade, das variáveis antropométricas 

com o ângulo de fase apoiam a ideia de que existe associação entre os maiores pesos ou 

perímetros com a maior celularidade corporal (Tabela 5). Esses achados permitem a ponderação 

de que os pontos de corte utilizados para classificação do estado nutricional propostos pela WHO 

(1995) não sejam, possivelmente, adequados para estes indígenas.  

A inadequação do uso do IMC aliada à possibilidade do excesso de peso oriundo do 

excedente de massa muscular já foi mencionada por Leite et al. (2006) como possível resultado 

de elevados padrões de atividade física em indígenas. Entre os Khisêdjê esta mesma hipótese 

pode ser adotada como interpretação, uma vez que apesar das elevadas prevalências de doenças 

crônicas não transmissíveis verificadas recentemente neste povo, constatou-se que eles 

apresentam medidas físicas e antropométricas compatíveis com a existência de um perfil 

muscular desenvolvido, o qual pode estar de fato, atrelado aos elevados padrões de atividade e 

condicionamento físicos identificados (Salvo et al., 2009; Santos, 2012; Santos et al., 2012; 

Tsutsui, 2013).  

Outros autores, da mesma forma, sugeriram a inadequação de pontos de corte únicos 

de IMC para avaliação grupos étnicos distintos, especialmente para se identificar graus de 

excesso de peso. Ao que parece, a relação do IMC com a composição corporal, distribuição de 

gordura, quantidade de gordura visceral variam entre os grupos étnicos; por consequência, o 

risco associado ao desenvolvimento de doenças metabólicas também é heterogêneo (Deurenberg 

et al., 1998; Deurenberg; Deurenberg-Yap, 2001). 

Um estudo de revisão realizado por Kyle et al., (2004) aponta que as fórmulas 

preditivas para avaliar a composição corporal, derivadas da impedância bioelétrica, são 

consideradas primordialmente precisas e reprodutíveis, portanto, recomendadas para os 

indivíduos com IMC de até 34,0 Kg/m2. Ainda de acordo com os autores, os resultados acima 
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deste valor devem ser avaliados com prudência. No presente estudo, apenas um indivíduo, do 

sexo masculino, ultrapassou o referido ponto de corte (IMC 34,9Kg/m2). Apesar do cumprimento 

do mencionado critério para determinação da porcentagem de gordura corporal dos Khisêdjê, a 

indisponibilidade de fórmula específica para populações indígenas, como indicado na literatura 

bibliográfica (Deurenberg et al., 2002; Kyle et al., 2004), proporciona poucas evidências de que 

os resultados obtidos reproduzam valores verdadeiros. 

Considerando os aspectos supracitados e apenas de modo a permitir a comparação 

dos dados de porcentagem de massa adiposa com os estudos realizados com outros povos 

indígenas brasileiros, realizou-se a análises dos dados segundo as características pré-definidas 

pelos mesmos. Nesta comparação, as porcentagens de massa adiposa dos Khisêdjê foram 

inferiores as dos Suruí de Rondônia [Suruí: 20-49 anos - feminino (41,4%), masculino (22,6%); 

≥ 50 anos - feminino (37,4%) / Khisêdjê: 20-49 anos - feminino (26,6%), masculino (14,6%); ≥ 

50 anos - feminino (34,9%)] com exceção dos indivíduos do sexo masculino na categoria com 

idade ≥50 anos (Suruí 16,5% vs Khisêdjê 22,0%) (Lourenço et al., 2008); foram semelhantes às 

porcentagens dos Xukuru-Kariri de Minas Gerais [Xukuru-Kariri: adulto (21,7%), idoso (30,2%) 

/Khisêdjê: adulto (19,9%), idoso (31,2%)] (Simões et al., 2013); e foram inferiores às 

porcentagens encontradas nos Xavante de Mato Grosso [Xavante: feminino (32,9%), masculino 

(22,7%), total (27,9%) / Khisêdjê: feminino (28,6%), masculino (16,1%), total (21,4%)] (Dal 

Fabbro et al., 2014).  

Um estudo realizado na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, avaliou uma 

amostra probabilística de 550 adultos e encontrou como resultado da composição corporal 

avaliada por meio de bioimpedância 38,0% (IC95% 37,2 – 38,8%) de adiposidade corporal entre 

as mulheres e 22,1% (IC95% 20,8 – 23,3%) entre os homens. Para identificação da obesidade, os 

autores referiram ter usado os pontos de corte propostos pela American Dietetic Association, que 

definem como obesidade valores ≥25,0% para homens e ≥30,0% para mulheres (Anjos et al., 
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2013). As prevalências de porcentagem de gordura corporal média dos Khisêdjê, quando 

comparados às identificadas no referido artigo, se mostram reduzidas. Da mesma forma, se 

fossem utilizados os mesmos pontos de corte referidos para identificação de obesidade, segundo 

a adiposidade corporal, esta não se caracterizaria em nenhum dos sexos dos indígenas.  

Apesar das inúmeras limitações técnicas relacionadas à identificação da composição 

corporal dos indígenas, pode-se ponderar que os Khisêdjê apresentam valores reduzidos de 

porcentagem de gordura corporal e que o uso do IMC não deve ser adotado como padrão único 

de avaliação do estado nutricional nestes indivíduos. Sugere-se ainda o desenvolvimento de 

pontos de corte específicos para identificação do estado nutricional de povos indígenas via uso 

do IMC, assim como o desenvolvimento de fórmulas preditivas para determinação da 

composição corporal. 

Dentre as limitações deste estudo pode-se mencionar a possível variação (sub ou 

superestimação) das incidências acumuladas, decorrentes da perda de seguimento de oito 

indígenas no início do estudo (9,3% do total de elegíveis). Como exemplo pode-se mencionar 

que caso os oito indígenas viessem a se tornar casos de SM, a incidência acumulada seria de 

45,3% (IC95% 32,8 – 57,8%), mas se eles tivessem se mantido livres da doença essa incidência 

seria de 32,8% (IC95% 21,0 – 44,6%); o valor encontrado na pesquisa foi de 37,5% (IC95% 24,4 

– 50,6%). Destaca-se ainda que a exclusão dos casos de DM identificados em 2010-2011 via 

teste de tolerância oral à glicose (TTOG), assim como a não realização deste teste em 1999-

2000, pode ter contribuído para subestimação da incidência de DM encontrada. Da mesma forma 

a exclusão dos casos de HA identificados por uso de medicação, em 2010-2011, pode ter 

contribuído para alterar a incidência encontrada. 
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8 CONCLUSÕES 

 

No presente estudo, verificou-se a deterioração de grande parte dos indicadores de 

saúde avaliados. As elevadas prevalências e incidências acumuladas de síndrome metabólica, 

hipertrigliceridemia, hipertensão arterial, obesidade central e excesso de peso verificadas entre os 

Khisêdjê, mostram-se alarmantes e os predispõem a um elevado risco de desenvolver doenças 

cardiovasculares. Apesar destes resultados não serem representativos para identificação do 

processo de degradação dos indicadores de saúde de todas as etnias indígenas brasileiras, eles 

servem de alerta para a necessidade de se buscar os fatores causais que vem desencadeando estas 

alterações, para então se implementar ações interventivas que sirvam para proteger estes povos. 

A análise da composição corporal, por meio da impedância bioelétrica, sugere que o 

excesso de peso verificado entre os indígenas avaliados em 2010-2011, não seja um problema 

que agrave ainda mais a situação metabólica deste povo, uma vez que se correlaciona, 

possivelmente, com o excedente de massa muscular. A dualidade de resultados como os que 

mostram elevado prevalência de SM e risco para desenvolver doença cardiovascular e um 

possível excedente de massa muscular sugerem a necessidade de se desenvolver pontos de corte 

específicos para identificação do estado nutricional e das demais situações metabólicas para os 

povos indígenas brasileiros. 
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Apêndice 1 – Números, valores médios e desvios-padrão de indígenas Khisêdjê, avaliados em 1999-

2000, segundo variáveis sociodemográfica, antropométricas, físicas, bioquímicas e sexo. Parque 

Indígena do Xingu, Brasil Central, 2014 

Variável Feminino  Masculino Valor de p* 

 N Média  DP  N Média  DP  

Idade (anos) 41 39,0  13,8  45 34,6  13,1 0,0697 

Altura (cm) 41 149,5  5,8  45 159,6  6,3 <0,0001 

IMC (Kg/m2) 41 23,4  3,0  45 25,7  3,0 0,0003 

PC (cm) 41 83,0  7,2  44 84,9  11,0 0,1711 

PB (cm) 41 27,5  2,5  45 29,0  4,8 0,0340 

PCB (mm) 41 8,5  4,7  44 5,3  2,0 0,0001 

PCT (mm) 41 16,5  4,6  44 9,4  4,2 <0,0001 

PCSE (mm) 41 17,8  4,8  44 14,2  5,4 0,0009 

PCSI (mm) 41 20,7  5,3  43 17,6  8,2 0,0210 

PAS (mmHg) 40 104,1  9,4  43 114,7  10,9 <0,0001 

PAD (mmHg) 40 65,7  6,3  43 72,3  6,3 <0,0001 

GJ (mg/dL) 37 85,1  9,6  38 85,1  8,1 0,4849 

G2h (mg/dL) S/I S/I S/I  S/I S/I S/I - 

CT (mg/dL) 39 176,1  40,4  38 170,7  31,4 0,2574 

HDLc (mg/dL) 39 34,3  10,1  39 25,9  6,9 <0,0001 

LDLc (mg/dL) 39 119,6  37,0  38 107,3  29,7 0,0554 

TG (mg/dL) 39 118,4  69,7  38 187,3  97,3 0,0003 

AU (mg/dL) 39 3,7  0,8  38 5,8  1,2 <0,0001 

CREA (mg/dL) S/I S/I S/I  S/I S/I S/I - 

Legenda: * relativo ao teste de t de Student; N- número; DP- desvio-padrão; S/I: sem informação; IMC: índice de massa 

corpórea; PC: perímetro da cintura; PB: perímetro do braço; PCB: prega cutânea biciptal; PCT: prega cutânea triciptal; PCSE: 

prega cutânea subescapular; PCSI: prega cutânea suprailíaca; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; GJ: 

glicemia de jejum; G2h: glicemia de duas horas; CT: colesterol total; HDLc: lipoproteínas de alta densidade; LDLc: lipoproteínas 

de baixa densidade; TG: triglicérides; AU: ácido úrico; CREA: creatinina. 

Fonte: banco de dados de Vera Lúcia Morais Antonio de Salvo (Salvo, 2008); Salvo et al., 2009. 
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Apêndice 2 – Número e porcentagem de indígenas Khisêdjê, avaliados em 1999-2000, segundo 

variáveis antropométricas, físicas, bioquímicas, diagnóstico da síndrome metabólica e sexo. Parque 

Indígena do Xingu, Brasil Central, 2014 

 Feminino  Masculino  

Variável N %  N % Valor de p* 

Síndrome metabólica       

Não 29 74,4  31 81,6 0,445 

Sim 10 25,6  07 18,4  

Estado nutricional       

Baixo peso 01 2,4  - -  

Eutrofia 31 75,6  22 48,9 0,014 

Excesso de peso 09 22,0  23 51,1  

Obesidade central       

Não 16 39,0  37 84,1 <0,0001 

Sim 25 61,0  07 15,9  

Pressão arterial       

Normotenso 40 100  40 93,0 0,089 

Hipertenso - -  03 7,0  

Distúrbios no metabolismo da glicose      

Euglicemia 34 91,9  38 100  

Glicemia de jejum alterada 02 5,4  - - 0,201 

Tolerância à glicose diminuída S/I S/I  S/I S/I  

Diabetes Mellitus 01 2,7  - -  

Hipercolesterolemia       

Não 29 74,4  32 84,2 0,287 

Sim 10 25,6  06 15,8  

Legenda: *relativo ao teste de 2; N- número; S/I- sem informação. 

Fonte: banco de dados de Vera Lúcia Morais Antonio de Salvo (Salvo, 2008); Salvo et al., 2009. 

Continua 
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Conclusão apêndice 2 

 Feminino  Masculino  

Variável N %  N % Valor de p* 

Lipoproteínas de alta densidade elevadas     

Não 03 7,7  01 2,6 0,317 

Sim 36 92,3  37 97,4  

Lipoproteínas de baixa densidade elevadas     

Não 27 69,2  31 81,6 0,209 

Sim 12 30,8  07 18,4  

Hipertrigliceridemia       

Não 29 74,4  15 39,5 0,002 

Sim 10 25,6  23 60,5  

Hiperuricemia       

Não 39 100  34 89,5 0,037 

Sim - -  04 10,5  

Creatinina elevada       

Não S/I S/I  S/I S/I - 

Sim S/I S/I  S/I S/I  

Legenda: *relativo ao teste de 2; N- número; S/I- sem informação. 

Fonte: banco de dados de Vera Lúcia Morais Antonio de Salvo (Salvo, 2008); Salvo et al., 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

127 
 

Apêndice 3 – Número e porcentagem de indígenas Khisêdjê, avaliados em 1999-2000, classificados 

como com síndrome metabólica, segundo sexo. Parque Indígena do Xingu, Brasil Central, 2014 

 Feminino  Masculino  Total  

Variável N %  N %  N % Valor de p* 

Nº de componentes concomitantes da SM        

03 06 85,7  06 85,7  16 94,1  

04 01 14,3  01 14,3  01 5,9 0,412 

05 - -  - -  - -  

Obesidade central          

Não - -  02 28,6  02 11,8 0,154 

Sim 10 100  05 71,4  15 88,2  

Hipertensão arterial          

Não 10 100  04 57,1  14 82,4 0,051 

Sim - -  03 42,9  03 17,6  

Glicemia de jejum alterada          

Não 07 70,0  07 100  14 82,4 0,228 

Sim 03 30,0  - -  03 17,6  

Lipoproteínas de alta densidade reduzidas        

Não - -  - -  - - - 

Sim 10 100  07 100  17 100  

Hipertrigliceridemia          

Não 03 30,0  - -  03 17,6 0,228 

Sim 07 70,0  07 100  14 82,4  

Legenda: *relativo ao teste de 2; N- número. 

Fonte: banco de dados de Vera Lúcia Morais Antonio de Salvo (Salvo, 2008); Salvo et al., 2009. 
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Apêndice 4 – Número, média e desvio-padrão das medidas de resistência, reactância e ângulo de fase dos indígenas Khisêdjê, avaliados 

em 2010-2011, segundo sexo e classificação do estado nutricional. Parque Indígena do Xingu, Brasil Central, 2014 

 Categorias  

do estado 

nutricional 

Feminino  Masculino  Total 

Variáveis N Média Desvio 

Padrão 

 

 N Média Desvio 

Padrão 

 

 N Média Desvio 

Padrão 

 

Resistência (Ohm)             

 Eutrofia 45 584,2ª,b 60,3  43 463,1 ª,b 52,8  88 525,0a,b 83,0 

 Sobrepeso 25 526,3 53,7  50 420,2 52,5  75 455,6 72,7 

 Obesidade 02 466,1 42,0  08 396,5 51,2  10 410,5 55,6 

 Subtotal 72 560,8 65,3  101 436,6 57,2  173 488,3 86,2 

             

Reactância (Ohm)             

 Eutrofia 45 76,6 8,9  43 66,8 b 8,9  88 71,8 b 10,1 

 Sobrepeso 25 73,8 10,0  50 65,7 6,6  75 68,4c 8,7 

 Obesidade 02 65,8 5,1  08 59,2 5,9  10 60,5 6,2 

 Subtotal 72 75,3 9,4  101 65,6 7,8  173 69,7 9,7 

             

Ângulo de fase (º)             

 Eutrofia 45 7,5 0,9  43 8,3 1,1a  88 7,9a 1,1 

 Sobrepeso 25 8,0 1,4  50 9,0 1,0  75 8,7 1,2 

 Obesidade 02 8,1 1,3  08 8,6 1,0  10 8,5 1,0 

 Subtotal 72 7,7 1,1  101 8,6 1,1  173 8,3 1,2 

Legenda: N- número; a- Diferença estatisticamente significante (p<0,05) entre os grupos eutrofia e sobrepeso; b- Diferença estatisticamente significante 

(p<0,05) entre os grupos eutrofia e obesidade; c- Diferença estatisticamente significante (p<0,05) entre os grupos sobrepeso e obesidade. 
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Apêndice 5 – Publicações científicas que avaliaram a presença de síndrome metabólica em 

populações indígenas brasileiras 

Referencia Gimeno et al., 2009 Anjos et al., 2011 Oliveira et al., 2011 Rocha et al., 2011 

Etnia Karib (Kalapalo, 
Kuikuro, Matipu, 

Nahukwá) 

Kaigang  

N/I 

Kaigang 
Guarani 

Local PIX (MT) 

Alto Xingu 

Terra Indígena de Faxinal 

(PR) 

Aldeia Jaguapiru – 

Reserva Indígena de 
Dourados (MS) 

Porto Alegre 

Planalto/Nonoai (RS) 

Faixa etária incluída ≥ 20 anos ≥ 15 anos 18-69 anos ≥ 40 anos 

Número de incluídos 251 (126 mulheres e 125 

homens) 

82 (33 mulheres e 49 

homens) 

606 (338 mulheres e 268 

homens) 

150 (83 mulheres e 67 

homens) 

Critério usado IDF, 2005 IDB-SM, 2005 IDF, 2005 NCEP ATPIII, 2001 

Síndrome metabólica (%) -Total: 15,5 

-Feminino: 23,2 

-Masculino: 8,9 

-Total: 11,0 

-Feminino: 18,4 

-Masculino: - 

-Total: 35,7 

-Feminino: 43,4 

-Masculino: 26,1 

-Total: 65,3 

-Feminino: 85,0 

-Masculino: 40,3 

Estado nutricional (%) -Total: 
Sob: 39,3 

Ob: 6,8 

-Feminino: 
Sob: 23,1-37,5 

Ob: -  ; 2,7 

-Masculino: 
Sob: 46,2 - 60,0 

Ob: 9,6 - 20,0 

-Total: 
Sob: 37,8 

Ob: 26,8 

-Feminino: 
Sob: 32,6 

Ob: 34,7 

-Masculino: 
Sob: 45,5 

Ob: 15,1 

-Total: 
Sob: 39,6 

Ob: 23,4 

-Feminino: 
Sob: 45,5 

Ob: 30,7 

-Masculino: 
Sob: 44,0 

Ob: 14,2 

-Total: 
Sob: 36,0 

Ob: 47,3 

Obesidade central (%) -Total: 41,8 

-Feminino:  62,0 - 75,0 

-Masculino: 19,2 - 40,0 

-Total: 37,8 

-Feminino: 59,2 

-Masculino: 6,1 

-Total: 60,9 

-Feminino: 76,6 

-Masculino: 41,0 

-Total: 64,7 

Hipertensão arterial (%) -Total: 2,6 

-Feminino:  - ; 1,7 
-Masculino: -  ; 15,4 

-Total: 26,8 

-Feminino: 28,6 

-Masculino: 24,2 

-Total: 40,3 

-Feminino: 37,5 

-Masculino: 43,6 

-Total: 64,7 

 

Glicemia de jejum alterada 

(%) 

-Total: 5,5 

-Feminino:  - ;  5,0 
-Masculino: - ; 13,0 

-Total: 9,8 

-Feminino: 14,1 

-Masculino: 3,0 

 

-Total: 11,4 

-Feminino: 10,4 

-Masculino: 12,7 

-Total: 38,0 

 

Tolerância a glicose 

diminuída (%) 

N/I N/I -Total: 2,1 

-Feminino: 3,0 

-Masculino: 1,1 

N/I 

Diabetes mellitus (%) -Total: - 

-Feminino: - 

-Masculino: - 

-Total: - 

-Feminino: - 

-Masculino: - 

-Total: 4,5 

-Feminino: 8,6 

-Masculino: 1,5 

N/I 

Hipercolesterolemia (%) -Total: 20,8 

-Feminino:  21,7 - 38,9 

-Masculino: 8,3 - 20,0 

-Total: 4,9 

-Feminino: 4,1 

-Masculino: 6,1 

 

N/I 

N/I 

Baixo HDLc (%) -Total: 48,0 

-Feminino:  27,8 - 50,0 

-Masculino: 40,0 - 91,7 

-Total: 13,4 

-Feminino: 22,4 

-Masculino: - 

-Feminino: 47,3 

-Masculino: 14,7 

-Total: 67,3 

 

Elevado LDLc (%) -Total: 20,4 
-Feminino:  15,0 - 50,0 

-Masculino: 8,3 - 40,0 

N/I N/I N/I 

Hipertrigliceridemia (%) -Total: 23,4 

-Feminino:  12,5 - 31,7 

-Masculino: - ;  30,0 

-Total: 11,0 

-Feminino: 12,2 

-Masculino: 9,1 

-Feminino: 24,5 

-Masculino: 13,8 

-Total: 48,7 

 

Hiperuricemia (%) -Total: 1,5 
-Feminino:  - ;  15,4 

-Masculino:  - ; 3,2 

N/I N/I N/I 

Legenda: Sob: sobrepeso; Obes: obesidade; Exp: excesso de peso (índice de massa corpórea ≥25,0 Kg/m2); -: dado numérico igual a zero; N/I: 

não informado. 
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Apêndice 6 – Descrição de estudos que avaliaram o perfil nutricional e metabólico de indígenas adultos do Brasil, publicados a partir do ano 2000 
Referencias § Mattevi et al., 2000 Gugelmin; Santos, 2001 Capelli; Koifman, 2001 Cardoso et al., 2001 Tavares et al., 2003 

Etnia (Local) (1) Xaxante (MT) 

(2) Wai Wai (PA) 
(3) Zoró (MT) 

(4) Gavião (RO) 

(5) Suruí (MT/RO) 

Xavante  

(1) Eténitépa - MT 
(2) São José - MT 

Parkatêjê 

(Bom Jesus do Tocantins - PA) 

Guaraní-Mbyá (RJ) Parkatêjê 

(Reserva Mãe Maria - PA) 

Faixa etária incluída 21-74 anos ≥ 20 anos Crianças, adolescentes e adultos ≥ 15 anos ≥ 20 anos 

Número de avaliados 131  224 278 151 90 

Estado Nutricional (%) -Total: 
Exp: 30,5* 

 

* Nesta variável foram avaliados 

apenas 60 indivíduos das etnias: 
Xavante/ Zoró/Gavião e Suruí 

-Feminino: 

(1) Sob: 42,8 / Obes: 4,8 

(2) Sob: 49,2 / Obes: 41,3 

-Masculino: 
(1) Sob: 47,5 / Obes: 2,5 
(2) Sob: 41,6 / Obes: 24,6 

 

Sendo estes dados relativos a 
210 indivíduos maiores de 20 

anos 

-Feminino: 
Sob: 50,0 

Obes: 12,5 

-Masculino: 
Sob: 23,7 
Obes: 1,7  

 

Sendo estes dados relativos a 99 
indivíduos maiores de 20 anos 

-Total: 
Sob: 26,7 

Obes: 4,8 

-Feminino: 
Sob: 34,8 
Obes: 5,8 

-Masculino: 
Sob: 19,5 
Obes: 3,9 

-Total: 
Sob: 67,8 

Obes: 14,4 

-Feminino: 
Sob: 44,3 
Obes: 76,9 

-Masculino: 
Sob: 55,7 
Obes: 23,1 

Obesidade central (%) N/I N/I N/I N/I N/I 

Hipertensão arterial (%) N/I N/I N/I -Total:  
2,1 – 4,8 

-Feminino: 
4,4 – 7,4 

-Masculino:  
- ; 2,6 

-Total: 4,4  
-Feminino: 50,0 

-Masculino: 50,0 

Distúrbios da glicose (%) N/I N/I N/I N/I -Total:  
GJA: 1,1 

TGD: 1,1 

DM: 1,1  

Dislipidemia (%) N/I N/I N/I Hipercolesterolemia 

-Total: 2,8 

-Feminino: 2,9 

-Masculino: 2,7 

Baixo HDLc 

-Total: 2,8 

-Feminino: 2,9 
-Masculino: 2,7 

Elevado LDLc 

-Total: 62,2 

-Feminino: 66,7 

-Masculino: 58,1 

Hipercolesterolemia/Baixo 
HDLc/ Elevado LDLc  

 

-Feminino: 

11,8 / 11,8 / 8,8 

-Masculino:  

14,4 / 28,6 / 12,5 

Hipertrigliceridemia (%) N/I N/I N/I -Total: 12,6  
-Feminino: 15,9 

-Masculino: 9,5 

-Feminino: 20,6   
-Masculino: 16,1 

Hiperuricemia (%) N/I N/I N/I N/I -Masculino: 5,6  

 

Continua 
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Continuação apêndice 6 

 
Referencias § Baruzzi, 2005 € Gugelmin; Santos, 2006 Gimeno et al., 2007 Lourenço et al., 2008 Welch et al., 2009 

Etnia (Local) (1) Alto Xingu  

(2) Kaiabi  

(PIX-MT) 

Xavante  

(MT) 

-Aruák (Mehináku, Waurá, 

Yawalapití) 

(PIX-MT) 

Suruí (Reserva indígena Sete de 

Setembro – MT/RO) 

Xavante 

Faixa etária incluída ≥ 20 anos ≥ 20 anos ≥ 20 anos ≥ 20 anos ≥ 20 anos 

Número de avaliados N/I 128 201 252 153 

Estado Nutricional (%) (1) –Total: 

Sob: 45,0 

Obes: 6,0 

(2) –Total: 

Sob: 23,0 
Obes: 5,0 

-Total: 
Exp: 78,0 

-Feminino: 
Sob: 49,2 

Obes: 41,3 

-Masculino: 
Sob: 41,6 

Obes: 24,6 

-Total: 
Sob: 51,8 

Obes: 15,0 

-Feminino: 
Sob: 43,6 - 48,2 
Obes: 10,3 - 12,5 

-Masculino: 
Sob: 51,2 - 61,8 
Obes: 18,2 - 18,6 

-Total: 
Sob: 27,0 – 42,3 

Obes: 5,4 – 18,2 

-Feminino: 
Sob: 34,0 – 38,1 
Obes: 9,5 – 24,5 

-Masculino: 
Sob: 12,5 -50,5 
Obes: - ; 11,9 

-Total: 
Sob: 40,0 - 52,0 

Obes: - ; 23,6 

-Feminino: 
Sob: 27,8 – 49,2 
Obes: - ; 22,2 

-Masculino: 
Sob: 41,7 – 55,0 
Obes: - ; 25,0 

Obesidade central (%) N/I N/I -Total: 52,1 

-Feminino: 

76,4 – 79,0 

-Masculino: 

22,6 – 33,3 

N/I N/I 

Hipertensão arterial (%) -Total: 6,0 N/I -Feminino: 

- ; 7,9 

-Masculino: 

3,8 – 10,8 

N/I N/I 

Distúrbios no metabolismo 

da glicose (%) 

N/I N/I GJE 

-Feminino: 

1,9 – 8,1 

-Masculino: 

3,8 – 5,9 

N/I N/I 

Dislipidemia (%) Hipercolesterolemia  
(1) -Total: 25,0 
(2) -Total: 71,0 

N/I N/I N/I N/I 

Hipertrigliceridemia (%) (1) -Total: 21,0   

(2) -Total: 42,0 
N/I N/I N/I N/I 

Hiperuricemia (%) N/I N/I -Feminino: - ; 3,7 
-Masculino: - ; 2,9 

N/I N/I 

 

Continua 
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Conclusão apêndice 6 
Referencias § Meyerfreund et al., 2009 Castro et al., 2010 Simões et al., 2013 Tavares et al., 2013 Dal Fabbro et al., 2014 

Etnia (Local) (1) Tupinikin 

(2) Guarani 
(Reserva Indígena Ara-Cruz – 

ES) 

Kaigáng 

(RS) 

Xukuru-Kariri 

(MG) 

Suruí 

(RO) 

Xavante 

Sangradouro/Volta Redonda 
(MT) 

Faixa etária incluída ≥ 20 anos Crianças, adolescentes, adultos e 
idosos 

7 a 78 anos ≥ 20 anos ≥20 anos 

Número de avaliados 670 3.254 58 251 948 

Estado Nutricional (%) -Total: 
(1) Obes: 14,9 

(2) Obes: 22,8 

 

-Total: 
Sob: 37,7 

Obes: 41,5 

Exp: 79,2 

-Feminino: 
Exp: 83,3 

-Masculino: 
Exp: 85,2 
Sendo estes dados relativos a 45 

indivíduos (1,4%) maiores de 20 

anos 

-Total:      ** 
Sob: 27,6 

Obes: 5,2 

Exp: 32,8 

  

-Total: 
Sob: 40,2 

Obes: 15,9 

-Feminino: 
Sob: 34,6 
Obes: 22,0 

-Masculino: 
Sob: 46,0 
Obes: 9,7 

-Total: 
Obes: 50,8% 

-Feminino: 
Obes: 52,8% 

-Masculino: 
Obes: 48,8% 

Obesidade central (%) N/I -Total: 45,3 

-Feminino: 88,9 

-Masculino: 38,9 

 

-Total:   21,4   ** 

 

-Total: 49,0 

-Feminino: 70,1 

-Masculino: 27,4 

 

N/I 

Hipertensão arterial (%) -Total:  

(1): 20,8 

(2): 1,5 

N/I N/I -Total: 2,8 

-Feminino: 3,1 

-Masculino: 2,4 

 

- Total:17,5% 

-Feminino: 19,9% 

-Masculino: 15,1% 

Distúrbios no metabolismo 

da glicose (%) 

DM: 

-Total: 

(1): 4,2 

(2): 1,5 

N/I N/I N/I DM / TGD  

- Total: 25,9% / 33,4% 
-Feminino: 34,8% / 36,3% 

-Masculino: 16,6% / 30,5% 

Dislipidemia (%) Hipercolesterolemia 

-Total: 

(1): 40,7 

(2): 44,6 

Baixo HDLc: 

-Total: 

(1): 34,7 
(2): 60,1 

N/I N/I N/I N/I 

Hipertrigliceridemia (%) -Total: 

(1): 21,6 

(2): 27,7 

N/I N/I N/I N/I 

Hiperuricemia (%) N/I N/I N/I N/I N/I 

Legenda:  Estado nutricional: Sob: sobrepeso (IMC 25,0-29,9 Kg/m2); Obes: obesidade (IMC ≥30,0 Kg/m2); Exp: excesso de peso (IMC ≥25,0 Kg/m2); N/I: não informado; “-”: dado numérico igual a zero. DM: diabetes 

mellitus; TGD: tolerância a glicose diminuída. 
 §- Os critérios diagnósticos adotados para determinar as prevalências das variáveis analisadas nestes estudos diferem entre si e, dos adotados na presente pesquisa com os Khisêdjê.  

€ - Referencia obtida de livro texto;  

**Este estudo não detalhou as prevalências das variáveis avaliadas segundo faixa etária. Os dados referidos são baseados na análise de todos os indivíduos incluídos na pesquisa (crianças, adolescentes, adultos e idosos)
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11 ANEXOS 
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Anexo 1 – Ficha de avaliação individual. UNIFESP/EPM. São Paulo, 2014 

 

 

Fonte: Universidade Federal de São Paulo / Escola Paulista de Medicina. Departamento de Medicina Preventiva. 

Projeto Xingu. 2012. 
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Anexo 2 – Formulário para coleta de dados. São Paulo, 2014 

 
 

Universidade Federal de São Paulo 

Departamento de Medicina Preventiva 
 

 

Projeto Khisêdjê 
2010-2011 

 
 

Gestante (        )     Jejum (       )     Coleta de sangue (       ) 

Antropometria (       )    Exame físico (       ) 

Impedância/Calorimetria (       )     Atividade física 1 (       )   Atividade física 2 (       ) 

 

Preencher com letra de forma 

Número da casa        
Dados gerais – FICHA INDIVIDUAL 

1. Número do registro:                                                                                                 
 
2. Nome: _____________________________________________________________________________ 

 

3. Aldeia (0) NGOJWERE                  (1) ROPTOTXI 

(2) NGOSOKO        (3) HURAHOSSINKÔ  
4. Etnia  

_______________________________  
5. Data  

________ / ________ / ____________ // 
6. Sexo (0) Feminino 

(1) Masculino  
7. Data de nascimento  

________ / ________ / ____________ // 
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Exames bioquímicos 

8. Glicose de jejum (GJ)  

___________________________ mg/dL 

 
 

9. Horário da coleta (GJ)  

________________________________ h : 
10. Glutol (0) Não  

(1) Sim  
11. Hemoglobina  

___________________________ mg/dL , 
12. Glicose de 2 horas  

___________________________ mg/dL  
Antropometria 

13. Peso corporal  

_________________, ___________ Kg 

 

_________________, ___________ Kg 

, 

, 
14. Altura (comprimento)   

_________________, ___________ cm 

 

_________________, ___________ cm 

, 

, 
15. Perímetro da cintura:  

___________________, __________cm 

 

___________________, _________ cm 

, 

, 
16. Perímetro do quadril  

___________________, _________ cm 

 

___________________, _________ cm 

, 

, 
17. Perímetro do braço 

 

___________________, _________ cm 

 

___________________, _________ cm 

, 

, 
Pressão arterial 

18. Pressão sistólica 

 

 

___________________________ mmHg  
19. Pressão diastólica 

 

 

___________________________ mmHg  
20. Pressão sistólica 

 

 

___________________________ mmHg  
21. Pressão diastólica 

 

 

___________________________ mmHg  
22. Pressão sistólica 

 

 

___________________________ mmHg  
23. Pressão diastólica 

 

 

___________________________ mmHg  
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Exame físico 

24. Gestante 

 

 

(0) Não 

 

(1) Sim 
 

25. Se sim, há quanto tempo?  

___________________________ 

semanas ou data  última menstruação 
 

 
26. Achados do exame físico  

 

Calorimetria indireta (para não grávidas) 

27. Volume de oxigênio inspirado  

______________________________  
28. Volume de oxigênio expirado  

______________________________  
29. Consumo de oxigênio (VO2)  

______________________________  
30. Taxa metabólica de repouso  

______________________________ ,  
Impedância bioelétrica (para não grávidas) 

31. Reactância:  

______________________________ , 
32. Resistência:  

_______________________________ , 
33. % Água  

______________________________  
34. % Massa Magra  

______________________________  
35. % Massa Gorda  

______________________________  
36. Atividade física habitual 

Descrever a atividade do dia-a-dia (incluindo meio de locomoção) 

Frequencia que vai a roça/coleta (meio de locomoção, distancia e tempo) 

Frequencia que vai pescar (meio de locomoção) e nadar 

Frequencia que vai caçar (meio de locomoção) 

Descrever a frequencia que vai tomar banho no rio, dar banho nos filhos, nadar 

Descrever a frequencia (e tempo) com que pratica futebol, danças e lutas 

Descrever a frequencia (e tempo) com que pratica jogos e outras práticas esportivas 
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Atividade Física (para não grávidas) 

37. Tempo do teste de uma milha  

___________________ minutos : 
38. Frequência cardíaca (teste 1 

milha) 

 

___________________ bpm  
39. Pedômetro (horário)  

________ h   ________ m : 
40. Pedômetro (dia 1)  

____________________  
41. Dia da semana (dia 1) ( 0) 2ª feira   ( 1 ) 3ª feira 

( 2 ) 4ª feira  ( 3 ) 5ª feira 

( 4 ) 6ª feira  ( 5 ) sábado     ( 6 ) domingo 
 

42. Pedômetro (dia 2)  

____________________   
43. Dia da semana (dia 2) ( 0) 2ª feira   ( 1 ) 3ª feira 

( 2 ) 4ª feira  ( 3 ) 5ª feira 

( 4 ) 6ª feira  ( 5 ) sábado     ( 6 ) domingo 
 

44. Pedômetro (dia 3)  

____________________   
45. Dia da semana (dia 3) ( 0) 2ª feira   ( 1 ) 3ª feira 

( 2 ) 4ª feira  ( 3 ) 5ª feira 

( 4 ) 6ª feira  ( 5 ) sábado     ( 6 ) domingo 
 

46. Teste de flexibilidade 

 

 

____________________ cm 

 

____________________ cm 

, 

, 
Exames bioquímicos 

47. Colesterol total  

___________________________ mg/dL  
48. Triglicérides  

___________________________ mg/dL  
49. HDL  

___________________________ mg/dL  
50. LDL  

___________________________ mg/dL  
51. Ácido úrico  

___________________________ mg/dL , 
52. Creatinina  

___________________________ mg/dL  
53. Leptina  

___________________________ 

 
 

54. Adiponectina  

___________________________  
55. PCR  

___________________________ 
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Anexo 3 – Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) utilizado na pesquisa. São 

Paulo, 2014 
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