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RESUMO 

BALDONI, NR. Avaliação da acurácia de medidas antropométricas em relação ao 

diagnóstico de Síndrome Metabólica de Xavante do Mato Grosso, Brasil. 105 f. Tese 

(Doutorado). Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2018. 

 

Objetivo: Avaliar a acurácia de medidas antropométricas que melhor identificam a Síndrome 

Metabólica (SM), bem como, conhecer a prevalência de sobrepeso e obesidade na população 

indígena adulta no Brasil. Método: Este trabalho foi dividido em duas partes: i) para identificar 

a melhor medida antropométrica que identifica a SM, analisou-se os seguintes componentes da 

SM: pressão artéria sistêmica, circunferência da cintura, relação cintura-quadril, glicemia de 

jejum e índices séricos de HDL-colesterol e triglicerídeos. Para classificação da SM, levaram-

se em consideração os pontos de corte estabelecidos pelo National Cholesterol Education 

Program Adult Treatment Panel III, International Diabetes Federation e pela Organização 

Mundial da Saúde. Para avaliar o desempenho das medidas antropométricas utilizou-se a curva 

Receiver Operating Characteristic (ROC). Para as análises estatísticas utilizaram-se os 

Softwares SAS 9.2 e MedCalc v12; ii) realizou-se revisão sistemática para estimar a prevalência 

de sobrepeso e obesidade na população indígena adulta no Brasil. A revisão foi realizada 

baseada nos critérios e recomendações do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta-Analyses guideline – PRISMA. Para avaliação de qualidade dos estudos incluídos 

utilizou-se o score proposto por Downs e Black. Para a metanálise foi utilizado o Software 

RStudio®. Resultado: Dentre as três medidas antropométricas analisadas (índice de massa 

corporal, circunferência da cintura e relação cintura/altura) a relação cintura/altura apresentou 

o melhor desempenho para prever SM. As análises dos estudos sobre prevalência de sobrepeso 

e obesidade evidenciaram que o sobrepeso é mais prevalente nas etnias Parkatêjê (68%) e Aruák 

(52%). Enquanto que a prevalência de obesidade foi maior nas etnias Guarani, Kaiowá e Terena 

(31%). Considerando o efeito combinado global a prevalência de sobrepeso e obesidade foi de 

45%. Conclusão: Dentre os indicadores antropométricos utilizados, a relação cintura/altura 

apresenta um melhor desempenho para prever SM. Aproximadamente metade (45%) dos 

indígenas adultos brasileiros possui excesso de peso.  

 

Palavras-chave: População Indígena. Síndrome Metabólica. Excesso de peso.  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

BALDONI, NR. Evaluation of the accuracy of anthropometric measurements in relation 

to the diagnosis of the Xavante Metabolic Syndrome from Mato Grosso, Brazil. 105 f. 

Thesis (Doctorate). Ribeirão Preto Medical School - University of São Paulo, Ribeirão Preto, 

2018. 

 

Aim: To evaluate the accuracy of anthropometric measures that better identify the Metabolic 

Syndrome (MS), and to know the prevalence of overweight and obesity in the adult indigenous 

population in Brazil. Method: This work was divided into two parts: i) in order to identify the 

best anthropometric measure that identifies MS, the following components of MS were 

analyzed: systemic arterial pressure, waist circumference, waist-hip ratio, fasting glycemia and 

serum HDL-cholesterol and triglycerides levels. For classifying the MS, we have considered 

the cutoff established by the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel 

III, International Diabetes Federation and World Health Organization. In order to evaluate the 

performance of the anthropometric measurements, The Receiver Operating Characteristic 

(ROC) curve was used to evaluate the performance of the anthropometric measures. The 

statistical analyzes were performed using both the SAS 9.2 and MedCalc v12 software 

packages; ii) a systematic review was performed to estimate the prevalence of overweight and 

obesity in the adult indigenous population in Brazil. Such review followed the criteria and 

recommendations from the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyzes guideline - PRISMA. We have used the score proposed by Downs and Black for 

evaluating the quality of the included studies. For the meta-analysis, RStudio® Software 

package was used. Results: Amidst the three anthropometric measures analyzed (body mass 

index, waist circumference and waist / height ratio), the waist / height ratio presented the best 

performance to predict SM. The analyzes of the studies on the prevalence of overweight and 

obesity showed that overweight is more prevalent in the Parkatêjê (68%) and Aruák (52%) 

ethnic groups. Furthermore, the prevalence of obesity was higher in the Guarani, Kaiowá and 

Terena ethnic groups (31%). Considering the overall combined effect the prevalence of 

overweight and obesity was 45%. Conclusion: The waist / height ratio shows a better 

performance to predict MS. Approximately half (45%) of indigenous Brazilian adults are 

overweight. 

 

Keywords: Indigenous Population. Metabolic syndrome. Overweight. 
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ORGANIZAÇÃO 

 

Este volume está distribuído em quatro capítulos, sendo que, o primeiro é uma revisão de 

literatura e os demais são artigos apresentando os resultados desta tese. Os artigos seguem as 

normas dos periódicos científicos aos quais foram submetidos ou estão previstos para 

submissão.  

CAPÍTULO 1 - Introdução: Apresenta revisão narrativa e contempla o estado da arte sobre 

os seguintes assuntos: a evolução dos direitos indígenas no Brasil, dados populacionais sobre 

os Xavante, saúde dos Xavantes, avaliação da composição corporal e síndrome metabólica.  

CAPÍTULO 2 - Artigo 1: “Avaliação do desempenho de variáveis antropométricas para 

identificação do risco da síndrome metabólica em indígenas Xavante” que foi submetido ao 

periódico Revista de Saúde Pública (Qualis A2 – Saúde Coletiva). Este trabalho apresenta o 

resultado do desempenho de indicadores antropométricos para prever Síndrome Metabólica.  

CAPÍTULO 3 - Artigo 2: “Prevalência de sobrepeso e obesidade na população indígena adulta 

no Brasil: uma revisão sistemática com metanálise”, que foi submetido ao periódico Pan 

American Journal of Public Health (Qualis A2 – Saúde Coletiva). Este trabalho apresenta os 

resultados de uma revisão sistemática cujo objetivo foi estimar a prevalência de sobrepeso e 

obesidade entre as populações indígenas do Brasil tendo como recorte etário sua população 

adulta. Junto ao artigo foi anexado o Protocolo da revisão sistemática.  

 

CAPÍTULO 4 - Artigo 3: “Pesquisa com populações indígenas no Brasil: particularidades e 

desafios” foi publicado pelo periódico Journal of Applied Pharmaceutical Sciences (Qualis B2 

– Nutrição). Ao artigo no formato de Perspectiva discorre sobre as particularidades e os desafios 

em pesquisas com populações indígenas no Brasil.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. EVOLUÇÃO DOS DIREITOS INDÍGENAS NO BRASIL 

 

Com a chegada dos portugueses, o território brasileiro tornou-se domínio destes, de 

modo que nenhum direito aos povos indígenas foi assegurado no primeiro século de 

colonização, a despeito de viverem no território desde tempos imemoriais. Os direitos dos 

povos indígenas se deram de forma gradativa. Em 1910, a população indígena contou 

com o Serviço de Proteção do Índio (SPI), criado pelo Decreto-Lei nº 8.072, de 20 de 

junho de 1910, que teve como objetivo ser o órgão do Governo Federal encarregado de 

executar a política indigenista. Sua principal finalidade era proteger os indígenas e, ao 

mesmo tempo, assegurar a implementação de uma estratégia de ocupação territorial do 

país (BRASIL, 1910). O SPI foi extinto em 1967 e substituído pela Fundação Nacional 

do Índio (FUNAI). 

A FUNAI foi criada por meio da Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967, vinculada 

ao Ministério da Justiça, e é a coordenadora e principal executora da política indigenista 

do Governo Federal. Sua missão institucional é proteger e promover os direitos dos povos 

indígenas no Brasil. Além disso, é de responsabilidade da FUNAI promover estudos de 

identificação e delimitação, demarcação, regularização fundiária e registro das terras 

tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, além de monitorar e fiscalizar as terras 

indígenas. A FUNAI também coordena e implementa as políticas de proteção aos povos 

isolados e recém-contatados (BRASIL, 1967). 

Outro marco importante na garantia de direito indígena foi o Estatuto do Índio (lei 

6.001, de 19 de dezembro de 1973). A Lei que regulamentou a questão indígena no Brasil 

e definiu índio como: 

“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). 

Além deste, a Constituição Federal (1988), representou uma conquista para os 

povos indígenas. Houve o reconhecimento de que é dever do Estado assegurar as 

condições para que possam viver à luz de seus próprios princípios culturais e sociais. 

Assim, no capítulo VIII, artigo 231, lê-se: “São reconhecidos aos índios sua organização 
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social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar 

todos os seus bens” (BRASIL, 1990). 

Em 2002 o Ministério da Saúde elaborou a Política Nacional de Atenção à Saúde 

dos Povos Indígenas, que consiste em: 

"(...) garantir aos povos indígenas o acesso à atenção 

integral à saúde, de acordo com os princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde (SUS), contemplando a diversidade 

social, cultural, geográfica, histórica e política de modo a 

favorecer a superação dos fatores que tornam essa população mais 

vulnerável aos agravos à saúde de maior magnitude e 

transcendência entre os brasileiros, reconhecendo a eficácia de 

sua medicina e o direito desses povos à sua cultura (...)."  

Para o alcance desse propósito são estabelecidas as seguintes diretrizes, que devem 

orientar a definição de instrumentos de planejamento, implementação, avaliação e 

controle das ações de atenção à saúde dos povos indígenas (BRASIL, 2002): 

1. Organização dos serviços de atenção à saúde dos povos indígenas na forma de 

Distritos Sanitários Especiais e Polos-Base, no nível local, onde a atenção 

primária e os serviços de referência se situam; 

2. Preparação de recursos humanos para atuação em contexto intercultural; 

3. Monitoramento das ações de saúde dirigidas aos povos indígenas; 

4. Articulação dos sistemas tradicionais indígenas de saúde; 

5. Promoção do uso adequado e racional de medicamentos; 

6. Promoção de ações específicas em situações especiais; 

7. Promoção da ética na pesquisa e nas ações de atenção à saúde envolvendo 

comunidades indígenas; 

8. Promoção de ambientes saudáveis e proteção da saúde indígena; 

9. Controle social. 

Apesar das Leis e órgãos existentes, a política indigenista brasileira possui alguns 

desafios, tais como, melhorar a integração das ações do governo federal em parceria com 

estados, municípios e sociedade civil, com vistas a maior eficiência e eficácia das 

políticas (FUNAI, 2015). Estudos apontam que os povos indígenas estão entre os povos 

mais marginalizados politicamente e socioeconomicamente segmentados da sociedade 
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nos países que estão presentes (TORRES, 2001; MONTENEGRO; STEPHNES, 2006; 

MORISAKO et al., 2017). 

 
1.2 DADOS POPULACIONAIS 

 

Em 1500, estimou-se que a população indígena da América do Sul era de 9,1 

milhões, e em 1940 este número já havia decrescido para 6,9 milhões. Esta redução está 

associada às doenças, guerras, perseguições e rupturas econômicas e sociais (RIBEIRO, 

1956). No Brasil, a estimativa era de 1,1 milhão de indígenas em 1500, em 1940 decresceu 

para 500 mil indígenas (STEWARD, 1949). Na América Latina, cerca de 45 milhões de 

indígenas em 826 comunidades, que representam 8,3% da população total (CEPAL, 

2014). 

Na América Latina, em relação à prevalência de indígenas, observa-se elevada 

heterogeneidade entre os países, sendo que, o México, Peru, Guatemala e Bolívia tinham 

as maiores populações indígenas, tanto em termos absolutos como proporcionais, 

compreendendo mais de 80% do total da população da América Latina (34,4 milhões). 

Por outro lado, os países El Salvador, Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, Costa Rica e 

Venezuela tinham as menores proporções de indígenas (BANCO MUNDIAL, 2015; 

IBGE, 2010). 

No Brasil, há uma notável carência de dados demográficos sobre a população 

indígena (GOMES, 2017). Até a década de 1980, os dados conhecidos da FUNAI eram 

do velho SPI que fazia recenseamentos frequentes. A partir dos anos 1980, o órgão foi 

perdendo a capacidade de obter dados populacionais por questões administrativas em 

razão do aumento do número de índios e dos deslocamentos dos índios para a zona 

urbana.  

O primeiro censo nacional que realizou levantamento sobre as populações 

indígenas foi realizado em 1991, que inclui a categoria indígena na variável “cor ou raça”. 

Entretanto, não foi um censo completo porque foram recenseados apenas indígenas 

moradores de missões religiosas, postos indígenas da FUNAI ou áreas urbanas, ignorando 

um grande contingente de indígenas que habitavam nas áreas onde não havia postos. Por 

outro lado, o censo realizado em 2000, apresentou uma cobertura maior, estendendo-se a 

toda área rural e urbana (IBGE, 2000).  

A pergunta do IBGE, por ocasião do censo, dava ao entrevistado cinco opções, 

sendo: branco, preto, pardo, indígena ou asiático. Caso o entrevistado respondesse que 
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era indígena, era questionado em seguida a qual povo ele pertencia, ou achava que 

pertencia, e se falava alguma língua indígena. Com a inclusão dessas perguntas notou-se 

a diferença nos resultados dos censos de 1991, 2000 e 2010. Em 1991, 294 mil pessoas 

se declararam indígenas. Em 2000, 734 mil pessoas e em 2010 esse montante subiu para 

896.917 indivíduos (0,2% e 0,4% da população total do país, respectivamente) (IBGE, 

2010). Mesmo com esse notável aumento, o Brasil tem uma das menores frequências 

relativas de populações indígenas, representando apenas 0,4% da população brasileira. A 

maioria dos povos indígenas está localizada na Amazônia, particularmente nos estados 

do Amazonas e Roraima (GOMES, 2017).  

Apesar do número reduzido da população indígena no Brasil, há uma enorme 

diversidade étnica e linguística entre eles. Atualmente são mais de 300 grupos étnicos 

indígenas, com 274 línguas distintas. Foram identificadas 505 terras indígenas e 305 

etnias, sendo que, os Xavante, são uma das 15 etnias com maior número de indígenas no 

Brasil. Quanto ao número de Xavante, de acordo com o censo de 2010 somavam cerca de 

19.259 indígenas. Os Xavante foram encontrados em todo território nacional, com a 

maior concentração populacional na região Centro-Oeste brasileira (95,7%) e residente 

em área rural (91,6%). A região Sudeste é a segunda em relação ao número de Xavante 

(61,2%), entretanto, o censo revelou que 96,2% deles viviam na área urbana nessa região  

 

1.3 OS XAVANTE 

 

Xavante era o termo utilizado no século XVIII para designar, indistintamente, os 

Xavante e os Xerente, que nesse período viviam no norte de Goiás, entre os rios Tocantins 

e Araguaia. Os Xavante, ou “A’uwẽ uptabi” (o povo verdadeiro), como se 

autodenominam em sua língua, são afiliados ao tronco linguístico Macro-Jê e a família 

linguística Jê, à qual pertencem os Xavante e os Xerente. Posteriormente, o termo 

Xavante passou a ter uma aplicação mais restrita, designando apenas três grupos: os Oti-

Xavante, Opayé Xavante e Akwén Xavante (RAVAGNANI, 1978; FLOWERS, 1983a; 

MAYBURY-LEWIS, 1984). 

Com relação às linhagens e os clãs patrilineares, os filhos pertencem ao clã do pai 

e matrilocal, o homem reside com seus filhos na casa da esposa e da sogra, pois a casa 

sempre pertence à mulher. Cada um dos clãs é constituído de várias linhagens: 

Poridza´õno (Wamãri e Tebe); Öwawê (Uhö e Dzutsi) e Topdató (Aiuté´mañãri e Wahi) 

(Figura 1). Os Xavante consideram incestuoso o casamento entre membros dos clãs 
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Owawee Topdató. Os casamentos preferenciais são entre membros do clã Poridza´onoe 

os outros dois (MAYBURY-LEWIS, 1984; LOPES DA SILVA, 1986; GRAHAM, 1995; 

SANTOS; FLOWERS; COIMBRA JR, 2005; SOUZA, 2008).  

 

Figura 1: Composição dos clãs e linhagens Xavante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (SOUZA, 2008; SANTOS; FLOWERS; COIMBRA JR, 2005).  

 

Os Xavante praticam a poligamia, mas há um limite demográfico que se impõe ao 

processo, dado que, o número de mulheres de uma comunidade raramente excede ao 

número de homens. Portanto, a poligamia não é considerada norma e os homens mais 

velhos não tem o direito de ter um número ilimitado de esposas (MAYBURY LEWIS, 

1974). As estratégias de subsistência dos Xavante sofreram grandes mudanças durante a 

década de 1970 e 1980 (FLOWERS; COIMBRA JR, 2005; SOUZA, 2008). Para 

Giaccaria (1990) isso ocorreu devido ao esgotamento de recursos naturais, alterações nos 

padrões de assentamentos, novos regimes econômicos, entre outros. Tais fatores levaram 

também mudanças nos padrões alimentares.  

Antes dessas mudanças ocorrerem a caça era a principal atividade que os 

interessava, seguida pela coleta, sobretudo de raízes, cocos e frutas (MAYBURY LEWIS, 

1974). Com relação à agricultura, o milho era o produto mais importante. Plantavam-se 

também feijão e abóbora, por serem plantas resistentes e não exigirem muito cuidado. 

Essas atividades, por diferentes razões, já não são praticadas com a mesma intensidade 

(GROSS et al., 1979; FLOWERS, 1983a; 1983b; GRAHAM, 1995; GUGELMIN, 1995; 

GUGELMIN; SANTOS, 2001). 

Neste contexto, é importante relatar um dos fatos que contribuiu para as mudanças, 

que é a implantação de rizicultura na década de 1970 nas terras Xavante. Tratava-se de 

PORIDZA´ÕNO 

Wamãrie Tebe 

ÖWAWÊ 

Uhö e Dzutsi 

 

TOPDATÓ 

Aiuté´mañãri eWahiWahi 
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um projeto para tornar as terras indígenas mais produtivas e rentáveis, por meio da 

introdução da tecnologia moderna (LOPES DA SILVA, 1992). Além desse projeto não 

prosperar, foram graves as consequências sociais, tais como: houve interferências na 

economia tradicional e nas condições nutricionais e de saúde da população indígena em 

função da introdução de novas relações de trabalho, inclusive assalariadas (LOPES DA 

SILVA, 1986; GRAHAM, 1990). A agricultura nos moldes da monocultora associada ao 

desmatamento levou a diminuição ainda maior da atividade de caça e de coleta, fazendo 

com que a carne e vários itens da dieta tradicional fossem substituídos basicamente pelo 

arroz, o que se traduziu em perda da qualidade nutricional da dieta com substituição de 

proteína animal ou vegetal por amido. 

 

1.4 A SAÚDE DOS XAVANTE 

 

Nas últimas décadas, as evidências científicas existentes sobre saúde dos povos 

indígenas aumentaram no Brasil e em outros países latinos (MCSWEENEY; ARPS, 

2005; PAGLIARO; AZEVEDO; SANTOS, 2005). Essas evidências retratam um cenário 

epidemiológico de aumento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), a saber 

Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e excesso de peso 

(COIMBRA et al., 2013; FAVARO et al., 2015; OLIVEIRA et al, 2011a; SCHMIDT et 

al., 2011).   

Este cenário vem sendo observado também entre os Xavante. O estudo de Gugelmin 

e Santos (2001) que analisaram comparativamente o perfil antropométrico de duas 

comunidades indígenas Xavante, Pimentel Barbosa e São José, ambas situadas em Mato 

Grosso, Brasil. Os resultados evidenciaram que os Xavante da comunidade Pimentel 

Barbosa despendiam mais tempo em atividades ligadas à horticultura, pesca, caça e 

coleta, enquanto que os Xavante da São José exerciam mais funções remuneradas e fora 

da aldeia. Assim, observaram diferenças marcantes quanto à massa corporal e ao Índice 

de Massa Corporal (IMC). Na São José, a prevalência de obesidade em homens foi de 

24,6% e nas mulheres 41,3%. Na Pimentel Barbosa, os valores foram respectivamente de 

2,5% e 4,8%. 

Outro estudo com Xavante realizado na aldeia Sangradouro no ano de 1997, 

localizada no estado de Mato Grosso, encontrou que 69,9% dos indígenas estavam com 

excesso de peso (LEITE et al., 2006). Um estudo mais recente realizado na mesma aldeia 

indicou uma freqüência de obesidade de 50,8%, de DM2 de 28, 2%, de tolerância à 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schmidt%20MI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21561658


 

24 
 

glicose diminuída em 32,3% da população e 17,5% com HAS (DAL FABBRO et al., 

2014). Diante de tais prevalências destas morbidades, fica evidente a necessidades de 

cuidado especial com a saúde dessa população, no sentido de evitar aumento da 

prevalência e das complicações dessas doenças crônicas. 

A organização da rede de serviços de saúde dos Xavantes do Mato Grosso, se dá 

por meio do Distrito Sanitário Especial Indígena Xavante (DSEI-Xavante), do município 

de Barra do Garças (Figura 2). Este é um serviço de saúde voltado especificamente para 

os povos indígenas e estruturado segundo divisão territorial (SOUZA; SANTOS, 2009). 

Neste serviço as equipes estão dispostas em unidades básicas de saúde (UBS) nas aldeias, 

onde se realiza o atendimento básico. Os casos mais urgentes e complexos são 

encaminhados para hospitais da região, ou para as capitais dos estados de Mato Grosso e 

Goiás (DAL FABBRO, 2014).  

O DSEI faz parte do Subsistema de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas que foi 

criado em 1999, por meio da Lei nº 9.836/99, conhecida como Lei Arouca. O DSEI 

configura em uma rede de serviços implantada nas terras indígenas para atender essa 

população, a partir de critérios geográficos, demográficos e culturais. Seguindo os 

princípios do SUS, esse subsistema considerou a participação indígena como uma 

premissa fundamental para o melhor controle e planejamento dos serviços, bem como 

uma forma de reforçar a autodeterminação desses povos (BRASIL, 1999). 

 

Figura 2: Representação esquemática da organização do modelo Distrito Sanitário 

Especial Indígena (DSEI) e modelo assistencial. 

 

                     Fonte: BRASIL (1999) 
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Apesar do aumento das evidências sobre a saúde indígena, no Brasil, muitas lacunas 

ainda existem e precisam ser preenchidas com mais estudos, para melhor planejamento e 

aplicabilidade das políticas públicas, de forma que sejam mais efetivas e eficientes diante 

do atual perfil epidemiológico e nosológico da população indígena brasileira. 

 

1.5. AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 

O interesse pela avaliação da composição corporal se deu no inicio do seculo XIX 

e aumentou no final do seculo XX (HEYWARD; STOLARCZY, 2000). Atualmente, 

existem vários métodos disponiveis para avaliação da composição coporal, tais como: i) 

condutividade elétrica total do corpo; ii) o ultrassônico; iii) scanner com raios 

infravermelhos; iv) absometria radiológica de dupla energia; v) bioimpedância elétrica 

(BIA); vi) pletismografia de deslocamneto aéreo (PDA); vii) hidrometria; viii) 

espectometria; ix) tomografia computadorizada; x) ressonância magnética; xi) ativação 

de neutrons; xii) interractância de raios inravermelhos; xiii) antropometria; ivx) excreção 

de cretinina; xv) cretinina sérica; xvi) cretinina sérica; xvii) absorção fotônica; xviii) 

radiogtrafia; e xix) 3-metil-histadina urinária (POLLOCK; WILMORE, 1993). 

Ainda que diversos métodos possam ser utilizados na caracterização da distribuição 

do tecido adiposo, estes são de alto custo e de difícil execução. Diante disso, as avaliações 

antropométricas têm sido muito aplicadas por serem de fácil mensuração e de baixo custo. 

Neste contexto, é valido ressaltar uma técnica amplamente utilizada e recomendada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) para avaliação do estado nutricional de adultos, o 

índice de Quételet, também denominado Índice de Massa Corporal - IMC (OMS, 1997). 

O IMC é muito utilizado na área da saúde pública, sobretudo na prática clínica, na 

vigilância nutricional, em pesquisas e em grandes estudos nacionais e internacionais para 

avaliação nutricional da população, a exemplo do Sistema de Vigilância de Fatores de 

Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL), Pesquisa 

Nacional de Saúde (PNS) e o National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES) (Centers for Disease Control and Prevention- CDC, 2014).  

Para realizar o cálculo do IMC são necessários os valores de peso e altura, por meio 

da fórmula IMC = peso (Kg) /altura² (m). A coleta dessas medidas envolve baixo custo 

operacional e apresenta relativa simplicidade. Entretanto, o IMC não diferencia a massa 

magra e tecido adiposo. Sendo assim, indivíduos com a massa muscular mais 

desenvolvida podem ser considerados obesos, ou seja, o IMC pode superestimar o 
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excesso de obesidade entre os atletas e algumas populações supostamente mais ativas 

(PORTO et al., 2016). 

Tal fato pode ser exemplificado com o trabalho realizado com as mulheres da 

Polinésia, que identificou que o ponto de corte recomendado pela OMS para definir 

sobrepeso (IMC ≥ 25-30 Kg/m²) não se aplicaria para esta população, sendo que, o ideal 

seria IMC ≤30 Kg/m² para normalidade (RUSH et al., 1997). Em uma população de 

aborígines australianos observou-se baixos valores de IMC (entre 16 e 18,5 Kg/m²) em 

aproximadamente 25% dos homens e 30% das mulheres.  Estes resultados não 

necessariamente indicam baixo peso, mas uma proporção corporal diferenciada daquelas 

reportadas para populações europeias, na qual o IMC parece ser adequado para expressar 

gordura corporal (NORGAN, 1994).  

Diante das limitações relacionadas ao uso do IMC, um estudo publicado 

recentemente traz uma nova equação antropométrica que é mais precisa para estimar o 

percentual de gordura corporal total entre os indivíduos adultos. Essa nova equação leva 

em consideração a circunferência da cintura ao invés de usar o peso, e faz o ajuste por 

sexo. A equação para os homens é 64 - (20 × altura / circunferência da cintura) e para as 

mulheres a equação é 76 - (20 × altura / circunferência da cintura). Estas novas equações 

apresentaram melhor acurácia que a formula do IMC e com menos casos falso-negativos 

de obesidade definida pela gordura corporal entre mulheres e homens (WOOLCOTT; 

BERMAN, 2018) 

Além do IMC, a OMS e o Ministério da Saúde recomendam a utilização 

concomitante da circunferência da cintura (CC) para complementar o diagnóstico 

nutricional. A CC é um indicador de distribuição centralizada do tecido adiposo em 

avaliações individuais e coletivas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1995; 

WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1998). Para obtenção deste dado, realiza-se a 

medida na parte mais estreita do tronco, entre a crista ilíaca e rebordo da última costela, 

em centímetros (WHO, 1995). Para definição do ponto de corte da CC utilizam-se dois 

critérios, sendo eles National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III 

– NCEP-ATP III (2002), representado pelos seguintes valores: ≥ 102 cm para homens e 

≥ 88 cm para mulheres e o International Diabetes Federation (IDF) ≥ 94 cm para homens 

e ≥ 80 mulheres para populações europeias e ≥ 90 cm para homens e ≥ 80 para asiáticos, 

chineses e japoneses (IDF, 2005). 

Outra medida que está sendo alvo de muitas pesquisas e está se mostrando como 

um bom proxy de morbidades, principalmente de síndrome metabólica (SM), é a relação 
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cintura-altura. O uso da relação cintura-altura para detectar riscos de saúde, foi proposto 

pela primeira vez na década de 1990 (HSIEH et al., 1995; ASHWELL et al., 1996). E 

partir disso, essa medida tem recebido atenção especial nos últimos anos. Evidências 

cientificas sobre a efetividade desta medida antropométrica vêm aumentando tanto em 

crianças, adolescentes e adultos, bem como em grupos étnicos diferentes (GAMBOA 

DELGADO et al., 2017; ZHAO et al., 2017; CASTANHEIRA et al., 2018; CHUA et al., 

2017; OLIVEIRA; GUEDES, 2018). 

No Brasil, um estudo multicêntrico avaliou a predição de desfechos 

cardiometabólicos da relação cintura/altura para adultos brasileiros e os resultados 

corroboram os dados já existentes na literatura, de que este indicador antropométrico 

possui bom poder discriminatório para desfechos cardiometabólicos (CASTANEHIRA 

et al., 2018). 

 

1.6 SÍNDROME METABÓLICA 

 

A SM era chamada de síndrome X, na qual foram propostos vários fatores de risco para 

as doenças cardiovasculares (REAVEN, 1988). Também foi denominada síndrome da resistência 

à insulina, pois os pesquisadores acreditavam que a resistência à insulina seria a causa básica dos 

fatores de risco. Apenas em 2011 no relatório de National Cholesterol Education Program Adult 

Treatment Panel III (NCEP-ATPIII, 2001), que se definiu a SM. 

Atualmente a SM é definida como um transtorno complexo representado por um conjunto 

de fatores de risco cardiovasculares usualmente relacionados à deposição central de gordura e à 

resistência à insulina A SM é caracterizada por cinco componentes, sendo eles: circunferência 

abdominal, níveis de pressão arterial sistêmica e concentrações séricas de glicemia de jejum, 

triglicérides e HDL-c. Segundo o NCEP-ATP III, a SM representa a combinação de pelo menos 

três destes componentes (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2005; 

NATIONAL CHOLESTEROL EDUCATION PROGRAM, 2002).  

No que se refere a prevalência de SM na população indígena do Brasil, poucos são os 

estudos regionais encontrados (ROCHA et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2011b; SANTOS et al., 

2012; MAZZUCCHETTI et al., 2014; SOARES et al., 2015). O único estudo nacional realizado 

com indígena foi a I Pesquisa Nacional de Saúde de Pessoas Indígenas e Nutrição, em que se 

evidenciou que mulheres não grávidas apresentaram os seguintes fatores de risco para SM: 

excesso de peso (30,3%), obesidade (15,8%) e HAS (13,2%) (COIMBRA et al., 2014). Uma 

revisão sistemática, a qual avaliou a prevalência de SM no Brasil, em indivíduos adultos, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gamboa%20Delgado%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29280649
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gamboa%20Delgado%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29280649
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Castanheira%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29310740
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evidenciou que a maior prevalência (65,3%) foi em uma população indígena (VIDIGAL et al., 

2013).  

Ao analisar estudos sobre SM em populações indígenas, no mundo, a prevalência também 

é preocupante. A justificativa para esse aumento da SM é a mesma do Brasil, ou seja, ocorreu 

também a perda de práticas tradicionais, o acesso limitado de alguns alimentos frescos e 

minimamente processados e  baixo nível de atividade física devido a redução das atividades 

tradicionais como a caça e a coleta (BOYLE et al,.  2015; CHEN et al., 2017; LAVIGNE-

ROBICHAUD et al., 2018).   

Tais achados são importantes e merecem atenção, visto que a SM ocorre como resultado 

de uma interação entre predisposição genética e os principais fatores de risco comportamentais 

que são a alimentação inadequada e a inatividade física. Portanto, a realização de um plano 

alimentar para a redução de peso, associado a exercício físico são considerados terapias de 

primeira escolha para o tratamento de pacientes com SM (DIRETRIZ BRASILEIRA DE 

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA SÍNDROME METABÓLICA, 2005). Estudos 

recentes comprovam que com essas duas intervenções, é possível prevenir e retardar o 

aparecimento da SM (ZHANG et al., 2016; SABOYA et al., 2017; TRAN et al., 2017). 

Diante da dificuldade de indígenas em seguir um plano alimentar, estratégias de saúde 

devem ser elaboradas e implementadas de forma efetiva. Uma revisão sistemática realizada por 

Nava e colaboradores (2015) teve como objetivo identificar intervenções baseadas na nutrição 

que possam ser efetivas para a prevenção e tratamento de SM em uma população indígena da 

América do Norte, que possui elevada prevalência de SM. Os pesquisadores destacaram que 

para a intervenção ser efetiva deve ser culturalmente apropriada aos indígenas, ou seja, deve 

basear as recomendações nutricionais nos alimentos tradicionais reforçando as práticas 

culturais saudáveis.  

Para classificação da SM, não existe um consenso, portanto, segue alguns dos pontos de 

corte, estabelecidos pelo National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III 

(NCEP-ATPIII, 2001), International Diabetes Federation (IDF, 2005) e pela Organização 

Mundial da Saúde (Tabela 1). 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boyle%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26387977
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28444007
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lavigne-Robichaud%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28683844
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lavigne-Robichaud%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28683844
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27863480
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tran%20VD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27997282
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Tabela 1: Critérios da National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III, 

International Diabetes Federation e pela Organização Mundial da Saúde para classificação 

da Síndrome Metabólica. 

Componentes NCEP-ATPIII IDF OMS 

    

CC Cintura abdominal > 

102 cm em homens e > 

88 cm em mulheres 

Cintura abdominal ≥ 

94 cm em homens e ≥ 

80 cm em mulheres 

Relação cintura/quadril 

> 0,9 em homens e > 

0,85 em mulheres e/ou 

IMC > 30 Kg/m² 

Glicose plasmática ≥ 110 mg/dL ≥ 100 mg/dL ou 

diagnóstico prévio de 

Diabetes 

Diabetes, intolerância 

glicídica ou resistência 

insulínica. 

Triglicérides ≥ 150 mg/dL ≥ 150 mg/dL ou 

tratamento para 

dislipidemia 

≥ 150 mg/dL 

HDL < 40 mg/dL em 

homens e < 50 mg/dL 

em mulheres 

< 40 mg/dL em 

homens ou < 50 mg/dL 

em mulheres ou 

tratamento para 

dislipidemia 

< 35 mg/dL em homens 

e < 39 mg/dL em 

mulheres 

Pressão arterial Pressão sistólica ≥ 130 

mmHg ou diastólica ≥ 

85 mmHg 

Pressão sistólica ≥ 130 

mmHg ou diastólica ≥ 

85 mmHg ou 

tratamento para 

hipertensão 

arterial 

Pressão sistólica ≥ 140 

mmHg ou diastólica 

≥ 90 mmHg, ou 

tratamento para 

hipertensão 

arterial 
IMC: Índice de Massa Corporal; CC: Circunferência da cintura; PA: Pressão arterial; HDL-C: Lipoproteína de baixa 

densidade; RCQ: Relação Cintura-Quadril; NCEP-ATP III: National Cholesterol Education Program Adult Treatment 

Panel III; IDF: International Diabetes Federation; OMS: Organização Mundial da Saúde. 

 

 

Apesar de já existirem estes cincos componentes para o diagnóstico da SM, estudos 

recentes evidenciam que a relação cintura/altura é uma medida antropométrica efetiva para o 

diagnóstico de SM, até mesmo quando se comparado a CC 

(BROWNING; HSIEH: ASHWELL, 2010; PAVANELLO et al., 2018; OLIVEIRA; 

GUEDES, 2018).  

Entretanto, ao analisar a literatura, não foram encontrados estudos que avaliassem a 

efetividade dessa medida antropométrica para a população indígena da etnia Xavante. Também, 

não há estudos que avaliaram o melhor ponto de corte desse indicador. Portanto, avaliar a 

efetividade dessa medida antropométrica e seu melhor ponto de corte como proxy para SM será 

de grande relevância clínica, econômica e logística para a saúde pública, visto que, o 

diagnóstico da SM tem um custo elevado, portanto, medidas antropométricas que identifiquem 

a SM precoce podem previr complicações e reduzir gastos do sistema público de saúde. Além 
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de serem práticas em termos de medição e interpretação, além de permitir a identificação rápida 

de risco cardiometabólicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

2. OBJETIVO 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar a acurácia de medidas antropométricas que melhor identificam a 

Síndrome Metabólica (SM) em população indígena Xavante, bem como, conhecer 

a prevalência de sobrepeso e obesidade na população indígena adulta no Brasil.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a acurácia do índice massa corporal, circunferência cintura e relação 

cintura/altura para a identificação da Síndrome Metabólica; 

 Determinar o melhor ponto de corte da relação cintura/altura em relação ao 

diagnóstico de Síndrome Metabólica; 

 Realizar uma revisão sistemática para identificar a prevalência de sobrepeso e 

obesidade na população indígena adulta no Brasil; 

 Discorrer sobre pesquisas com populações indígenas no Brasil, elencando suas 

particularidades e desafios. 
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RESUMO 

 

Objetivos: Avaliar a eficácia de medidas antropométricas na identificação do risco de 

síndrome metabólica, bem como determinar o melhor ponto de corte da relação 

cintura/altura para indígenas Xavante. Método: Foi conduzido um estudo transversal com 

indígenas Xavante, maiores de 20 anos, de ambos os sexos, residentes nas aldeias 

Sangradouro e São Marcos, ambas em Mato Grosso, Brasil. Para classificação da SM, 

considerou-se os pontos de corte estabelecidos pelo National Cholesterol Education 

Program Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III), International Diabetes Federation 

(IDF) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O desempenho dos três índices 

antropométricos (índice massa corporal, circunferência da cintura e a relação 

cintura/altura) na detecção de fatores de risco de SM foi observado a partir da curva 

Receiver Operating Characteristic (ROC). Para definir o melhor ponto de corte da relação 

cintura/altura para prever SM, utilizou-se o Índice de Youden. Resultados: A população 

de estudo totalizou 948 indivíduos. Com relação à SM, houve prevalência de 52,2%, 

56,8% e 66% de acordo com os critérios utilizados pela OMS, NCEP-ATP III e IDF, 

respectivamente. O indicador que apresentou melhor desempenho para prever a SM foi a 

relação cintura/altura. Quanto ao melhor ponto de corte para relação cintura/altura, 

observa-se que para todos os indivíduos foi 0,61; para os homens, 0,57 e para as mulheres 

0, 61. Conclusões: A avaliação da relação cintura/altura pode ser um proxy utilizado na 

prática clínica como forma de identificar a SM entre os indígenas Xavante.  

 

Palavras Chave: Síndrome Metabólica. Antropometria. Índio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome Metabólica (SM) é um transtorno complexo representado por um 

conjunto de fatores de risco cardiovasculares, usualmente relacionado à deposição central 

de gordura e à resistência à insulina1. Para o diagnóstico da SM, são analisados cinco 

componentes, sendo eles: circunferência abdominal, pressão arterial sistêmica, 

concentrações séricas de glicemia de jejum, triglicérides e HDL-c. Para o diagnóstico, é 

necessário a combinação de pelo menos três destes componentes2. 

Uma revisão sistemática avaliou a prevalência de SM no Brasil e evidenciou que 

a maior prevalência (65,3%) foi em uma população indígena, o que sugere que esses 

indivíduos estão em maior risco de doenças cardiovasculares e Diabetes Mellitus (DM)3. 

Tal prevalência pode ser justificada pelas mudanças no modo vida dos indígenas, pois no 

século passado os povos indígenas dependiam de recursos obtidos por meio da caça, pesca 

e da agricultura. Enquanto que nos dias atuais, existe uma maior dependência de 

alimentos do mercado que são ricos em energia e de baixo valor nutritivo, ou seja, uma 

alimentação associada ao risco de aumento da obesidade4-6. 

A obesidade é um dos principais fatores de risco para desencadear as doenças que 

estão relacionadas à SM e atinge uma em cada seis pessoas mundo7,8. Para o diagnóstico 

da obesidade, é necessária avaliação do estado nutricional, geralmente realizada por meio 

da análise da composição corporal. Dentre as formas de avaliar a composição corporal, a 

mais usada é a medida antropométrica, técnica que envolve baixo custo operacional e 

apresenta relativa simplicidade na sua aplicação9.  

A relação entre as diferentes medidas antropométricas e a SM já foi investigada 

por vários autores, em diferentes populações e faixas etárias10-14. No entanto, para a 

população indígena Xavante, não foram realizados estudos sobre medidas 

antropométricos para previsão de SM. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar 

a eficácia de medidas antropométricas na identificação do risco de SM, bem como 

determinar o melhor ponto de corte da relação cintura/altura para indígenas Xavante.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho é parte de um estudo maior, intitulado “Diabetes Mellitus e 

doenças associadas na população adulta Xavante de Sangradouro, MT”, cujo objetivo 

geral foi estimar a prevalência de diabetes mellitus, obesidade e hipertensão arterial 

sistêmica em indivíduos adultos da etnia Xavante, das áreas de Sangradouro e São 

Marcos, de Mato Grosso, Brasil, constituindo um estudo epidemiológico do tipo 

transversal.  

O período de coleta desse estudo foi de 2008 a 2012. Os critérios de inclusão 

foram indígenas maiores de 20 anos, de ambos os sexos e que residiam nas aldeias de 

Sangradouro e São Marcos no momento do estudo. A altura foi medida com estadiomêtro 

portátil (Alturexata®) com a precisão de 0,1 cm. O peso foi aferido com balança portátil 

e digital (Plenna®), com precisão de 0,1 Kg e capacidade de 150 Kg. Com os valores de 

peso e altura, foi calculado o índice de massa corporal (IMC) por meio da fórmula IMC 

= peso (Kg) /altura² (m). A partir do IMC, os indivíduos foram classificados de acordo 

com os escores da Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo considerado baixo peso: 

IMC ≤18,4 kg/m2; eutrofia: IMC entre 18,5 e 24,9 Kg/m2; sobrepeso: IMC de 25 a 29,9 

Kg/m2; obesidade: IMC ≥ 30 Kg/m2 15. 

Amostras de sangue foram obtidas por punção venosa colhidas de indivíduos em 

jejum de 8 a 12 horas, utilizando-se coletores a vácuo, estéreis e descartáveis da marca 

Vacuotainer® e os níveis séricos de HDL- colesterol e triglicérides foram medidos por 

métodos enzimáticos. Os participantes também foram submetidos à coleta de sangue 

capilar para dosagem de glicemia por meio da punção digital do dedo anelar direito, com 

ajuda de equipamento portátil (HemoCue Glucose Analyser 201+, HemoCue® AB). 

Mensurou-se a glicemia basal e a glicemia após 2 horas da ingestão de glicose anidra, 

constatando-se a presença de DM ou glicemia alterada em indivíduos com glicemia basal 

≥ 200 mg/dL ou glicemia na 2ª hora ≥ 140 mg/dL ou em uso de antidiabéticos. 

A pressão arterial foi aferida no braço esquerdo três vezes, sendo considerado 

valor final a média das duas últimas aferições. A CC foi medida no ponto médio entre a 

décima segunda costela e a borda superior da crista ilíaca anterior superior. A RCQ foi 

calculada pela razão entre a circunferência da cintura e circunferência do quadril. Os 

valores de referência utilizados para a CC e RCQ estão descritos na Tabela 1.  Para 

classificação da SM levou-se em consideração os pontos de corte estabelecidos pelo 
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National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP-ATPIII, 

2001), International Diabetes Federation (IDF, 2005) e pela Organização Mundial da 

Saúde (Tabela 1)2,16,17. 

Tabela 1: Critérios da National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III, 

International Diabetes Federation e pela Organização Mundial da Saúde para classificação 

da Síndrome Metabólica. 

Componentes NCEP-ATPIII IDF OMS 

 

Obesidade Cintura abdominal > 

102 cm em homens e 

> 88 cm em mulheres 

Cintura abdominal ≥ 94 

cm em homens e ≥ 

80 cm em mulheres 

Relação cintura/quadril > 

0,9 em homens e > 0,85 em 

mulheres e/ou IMC > 30 

Kg/m² 

Glicose 

plasmática 

≥ 110 mg/dL ≥ 100 mg/dL ou 

diagnóstico prévio de 

Diabetes 

Diabetes, intolerância 

glicídica ou resistência 

insulínica  

Triglicérides ≥ 150 mg/dL ≥ 150 mg/dL ou 

tratamento para 

dislipidemia 

≥ 150 mg/dL 

HDL < 40 mg/dL em 

homens e < 50 mg/dL 

em mulheres 

< 40 mg/dL em homens 

ou < 50 mg/dL em 

mulheres ou tratamento 

para dislipidemia 

< 35 mg/dL em homens e < 

39 mg/dL em mulheres 

Pressão arterial Pressão sistólica ≥ 

130 mmHg ou 

diastólica ≥ 85 

mmHg 

Pressão sistólica ≥ 130 

mmHg ou diastólica ≥ 85 

mmHg ou tratamento 

para hipertensão 

arterial 

Pressão sistólica ≥ 140 

mmHg ou diastólica 

≥ 90 mmHg, ou tratamento 

para hipertensão 

arterial 
IMC: Índice de Massa Corporal; CC: Circunferência da cintura; PA: Pressão arterial; HDL-C: Lipoproteína de 

baixa densidade; RCQ: Relação cintura-quadril; NCEP-ATP III: National Cholesterol Education Program 

Adult Treatment Panel III; IDF: International Diabetes Federation; OMS: Organização Mundial da Saúde 
 

 

Embora um dos parâmetros para SM seja a glicemia de jejum ≥ 110mg/dL (NCEP-

ATPIII) e ≥ 100mg/dL (IDF), neste estudo não se levou em consideração a glicemia de 

jejum dos indígenas, pois apesar de terem sidos orientados a ficarem de jejum para coleta 

de sangue, não foi possível garantir que o fizessem de maneira correta. Assim, 

considerou-se a glicemia alterada, os valores de glicemia casual indicativa de DM (≥ 200 

mg/dL), glicemia de 2° hora indicativa de tolerância diminuída de glicose (≥ 140 mg/dL) 

ou de DM (≥ 200 mg/dL) e com o uso de antidiabéticos. 

No que se refere à circunferência abdominal, na literatura não há dados sobre 

pontos de corte específico para população indígena brasileira, assim, para os critérios do 

IDF, utilizou-se parâmetro de circunferência abdominal considerado para indivíduos 

europeus, com os valores de ≥ 94 cm em homens e ≥ 80 cm em mulheres16.  
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Inicialmente, foi realizada uma análise descritiva dos dados com cálculo de média 

e desvio padrão para as variáveis quantitativas, e para as variáveis qualitativas, 

frequências absolutas e relativas. Para caracterização da população realizou-se a 

comparação entre os sexos, e para comparação entre as médias das variáveis contínuas 

realizou-se o Teste t de Student, e para comparação entre as variáveis categóricas utilizou-

se Qui-quadrado. 

Para calcular a concordância entre os critérios para o diagnóstico de SM, utilizou-

se o índice de Kappa. Para avaliar o desempenho dos três índices na detecção de fatores 

de risco de SM, foi proposta a curva Receiver Operating Characteristic (ROC), a qual 

também permite a identificação de um ponto de corte 18. Na definição do melhor ponto 

de corte da relação cintura/altura para prever SM, utilizou-se o Índice de Youden 

(Sensibilidade + Especificidade – 100). Por fim, a regressão logística foi realizada para 

avaliar a associação dos indicadores antropométricos e a SM. As análises estatísticas e os 

gráficos foram realizados com o auxílio dos Softwares SAS 9.2 (Inst., Cary, NC. 2011) e 

MedCalc v12 (MedCalc Software, Ostend, Belgium).  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética Pesquisa (CEP) da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP), registro 11170/2007, pelo Comitê de Ética do 

Conselho Nacional de Saúde (CONEP), sob o registro número 598/2008, e 

posteriormente, foi aprovado pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) (ANEXOS 1 e 

2). 

 

RESULTADOS 

 

A população de estudo, representada por 948 indivíduos, apresentou idade que 

variou de 20 a 99 anos, com média de 43,1 anos (DP=9,34). Ao avaliar as variáveis 

antropométricas e laboratoriais, observou-se que o peso, altura, pressão sistólica e 

diastólica apresentaram diferença significativa entre os sexos (Tabela 2). Com relação a 

SM, observou-se prevalência de 52,2%, 56,8% e 66% de acordo com os critérios 

utilizados pela OMS, NCEP-ATP III e IDF, respectivamente. Ainda, foi possível observar 

que a prevalência de SM entre os sexos foi maior entre as mulheres, quando comparado 

com os homens nos três diferentes critérios (Tabela 3). E o grau de concordância 

encontrado entre os três diferentes critérios para o diagnóstico de SM foi moderado (Teste 

kappa = 0,6813)19 
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Tabela 2: Variáveis antropométricas e características laboratoriais dos indígenas Xavante (n = 948), 

Mato Grosso, Brasil, 2012. 

Características 
Todos (n=948) 

Média (DP) 

Homens (n=463) 

Média (DP) 

Mulheres (n=485) 

Média (DP) 
p  

Idade 43,1 (19,34) 43,5 (19,2) 42,6 (19,5) 0,244 

Peso, Kg 78,8 (15,3) 83,8 (14,2) 74,1 (14,9) <0,001 

Altura, cm 160 (0,08) 167 (0.05) 1,54 (0.05) <0,001 

IMC, Kg/m² 30,3 (5,1) 29,8 (4,5) 30,8 (5,6) 0.997 

CC 97,4 (10,9) 95,9 (10,3) 98,7 (11,2) 1,000 

PA sistólica 122,3 (17,5) 125,1 (16,2) 119,7 (18,3) <0,001 

PA diastólica 72,7 (10,9) 74,0 (11,0) 71,4 (10,6) <0.001 

Triglicérides, mg/dL 202,3 (203,7) 201,1 (160,8) 203,5 (237,9) 0,572 

Glicemia de jejum, mg/dL 153,7 (106,7) 142,0 (97,3) 164,9 (111,9) 0.999 

HDL-C, mg/dL 38,9 (7,9) 37,1 (7,4) 40,6 (8,1) 1,000 

LDL-C, mg/dl 70,2 (24,5) 70,8 (25,9) 69,7 (23,2) 0.244 

Fatores de risco 

cardiovasculares NCP-

ATPIII 

Todos 

n (%) 

Homens 

n (%) 

Mulheres 

n (%) 
p  

Pressão Arterial elevada, % 289 (30,5) 161 (34,8) 128 (26,4) 0,005 

Alto, TG, % 492 (51,9) 244 (52,7) 248 (51,1) 0,630 

Baixo HDL-C, % 723 (76,3) 305 (65,9) 418 (86,2) <0.001 

Glicemia alterada 563 (59,4) 218 (47,1) 345 (71,1) <0.001 

CC 539 (56,8) 133 (28,7) 406 (83,7) <0.001 

Fatores de risco 

cardiovasculares IDF 

Todos 

n (%) 

Homens 

n (%) 

Mulheres 

n (%) 
p  

Pressão Arterial elevada, % 289 (30,5) 161 (34,8) 128 (26,4) 0,005 

Alto, TG, % 492 (51,9) 244 (52,7) 248 (51,1) 0,630 

Baixo HDL-C, % 723 (76,3) 305 (65,9) 418 (86,2) <0.001 

Glicemia alterada 563 (59,4) 218 (47,1) 345 (71,1) <0.001 

CC 737 (77,7) 272 (58,7) 465 (95,9) <0.001 

Fatores de risco 

cardiovasculares OMS 

Todos 

n (%) 

Homens 

n (%) 

Mulheres 

n (%) 
p  

Pressão Arterial elevada, % 151 (15,9) 79 (17,1) 72 (14,8) 0.373 

Alto, TG, % 492 (51,9) 244 (52,7) 248 (51,1) 0.630 

Baixo HDL-C, % 364 (38,4) 166 (35,8) 198 (40,8) 0.116 

Glicemia alterada 563 (59,4) 218 (47,1) 345 (71,1) <0.001 

RCQ 867 (91,4) 387 (83,6) 480 (99,0) <0.001 

Comparação de média para variáveis continuas (Teste t de Student); Comparação para variáveis categóricas (Qui-

Quadrado); IMC: Índice de Massa Corporal; CC: Circunferência da cintura; HDL-C: Lipoproteína de baixa densidade; 

RCQ: Relação Cintura-Quadril; NCEP-ATP III: National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III; IDF: 

International Diabetes Federation; OMS: Organização Mundial da Saúde. 
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Tabela 3: Agrupamento dos componentes da Síndrome Metabólica dos indígenas Xavante (n = 

948), Mato Grosso, Brasil, 2012. 

Fatores de risco - NCEP-ATPIII Todos 

n (%) 

Homens 

n (%) 

Mulheres 

n (%) 

Nenhum 31 (3,3) 28 (6,0) 3 (0,6) 

1 139 (14,7) 101 (21,4) 38 (7,8) 

2 239 (25,2) 148 (31,5) 91 (18,9) 

≥ 3 539 (56,8) 186 (40,0) 353 (72,7) 

Fatores de risco - IDF Todos 

n (%) 

Homens 

n (%) 

Mulheres 

n (%) 

Nenhum 21 (2,2) 21 (4,6) 0 (0,0) 

1 104 (11,0) 80 (17,3) 24 (4,9) 

2 197 (20,8) 107 (23,1) 90 (18,6) 

≥ 3 626 (66,0) 255 (55,0) 371 (76,5) 

Fatores de risco - OMS Todos 

n (%) 

Homens 

n (%) 

Mulheres 

n (%) 

Nenhum 18 (1,9) 18 (3,9) 0 (0,0) 

1 137 (14,5) 78 (16,8) 59 (12,2) 

2 293 (30,9) 154 (33,3) 139 (28,6) 

≥ 3 500 (52,7) 213 (46,0) 287 (59,2) 

NCEP-ATP III: National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III; IDF: International Diabetes 

Federation; OMS: Organização Mundial da Saúde. 

 

Em relação ao desempenho dos indicadores antropométricos (Tabela 4), nota-se 

que dentre os três indicadores (IMC, CC e relação cintura/altura) na categoria todos os 

indivíduos, o que apresentou melhor área sob a curva (AUC) foi a relação cintura/altura, 

0,80 (IC:0,77 - 0,82) seguida da CC, 0,75 (IC:0,72 - 0,78) para o critério do NCEP-

ATPIII.  Considerando a regressão logística, observa-se que quase todos os indicadores 

são significativos com capacidades de desempenho semelhantes para o desfecho de SM.  

Ao analisar o melhor ponto de corte para relação cintura/altura de todos os indígenas 

Xavante, observa-se uma variação de 0,57 para 0,61. A variação por sexo foi de 0,55 para 

0,60 para os homens e de 0,61 para 0,67 para as mulheres (Tabela 5 e Figura 1). De acordo 

com índice de Youden, o melhor ponto de corte para relação cintura/altura foi de 0,61, 

0,57 e 0,61 para todos, homens e mulheres, respectivamente.  
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Tabela 4: Desempenho do índice de massa corporal, circunferência da cintura, relação cintura quadril e relação cintura altura para prever a 

presença de SM em indígenas Xavante (n=948), Mato Grosso, Brasil, 2012. 

Grupo 

AUC (IC 95%)   Odds Ratio (IC 95%) 

IMC CC e RCQ* 
Relação   

IMC CC e RCQ 
Relação 

Cintura/Altura*   Cintura/Altura** 

NCEP-ATPIII               

Todos 0,70 (0,67 - 0,73) 0,75 (0,72 - 0,78) 0,80 (0,77 - 0,82)   1,17 (1,14 - 1,21) 1,10 (1,09 - 1,12) 1,20 (1,17 - 1,24) 

Homens 0,74 (0,69 - 0,78) 0,78 (0,74 - 0,82) 0,78 (0,74 - 0,81)   1,24 (1,18 - 1,31) 1,13 (1,10 - 1,16) 1,23 (1,17 - 1,28) 

Mulheres 0,68 (0,64 - 0,72) 0,72 (0,68 - 0,76) 0,72 (0,68 - 0,76)   1,14 (1,09 - 1,19) 1,09 (1,06 - 1,11) 1,14 (1,10 - 1,19) 

                

IDF               

Todos 0,71 (0,68 - 0,74) 0,75 (0,72 - 0,78) 0,77 (0,74 - 0,80)   1,18 (1,14 - 1,22) 1,10 (1,08 - 1,12) 1,18 (1,15 - 1,21) 

Homens 0,78 (0,74 - 0,81) 0,82 (0,78 - 0,85) 0,81 (0,78 - 0,85)   1,30 (1,23 - 1,38) 1,15 (1,12 - 1,18) 1,28 (1,22 - 1,34) 

Mulheres 0,63 (0,59 - 0,67) 0,66 (0,62 - 0,70) 0,66 (0,62 - 0,71)   1,10 (1,05 - 1,15) 1,06 (1,04 - 1,08) 1,10 (1,06 - 1,14) 

                

OMS               

Todos 0,64 (0,60 - 0,67) 0,62 (0,59 - 0,65) 0,68 (0,65 - 0,71)   1,11 (1,08 - 1,14) 1,10 (1,07 - 1,13) 1,10 (1,08 - 1,13) 

Homens 0,68 (0,63 - 0,72) 0,71 (0,66 - 0,75) 0,73 (0,68 - 0,77)   1,15 (1,10 - 1,21) 1,17 (1,12 - 1,22) 1,16 (1,12 - 1,21) 

Mulheres 0,60 (0,55 - 0,64) 0,54 (0,50 - 0,59) 0,61 (0,57 - 0,66)   1,07 (1,04 - 1,11) 1,04 (1,00 - 1,08) 1,07 (1,04 - 1,10) 
IMC: Índice de Massa Corporal; CC: Circunferência da cintura; RCQ: Relação Cintura Quadril. NCEP-ATP III: National Cholesterol Education Program Adult Treatment 

Panel III; IDF: International Diabetes Federation; OMS: Organização Mundial da Saúde; AUC: Area Under the Curve in ROC analysis; IC: Intervalo de Confiança *Em 

escala de 0 a 100. 
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Tabela 5: Pontos de corte da relação cintura altura com melhor capacidade preditiva para Síndrome Metabólica, 

em Xavante (n=948), Mato Grosso, Brasil, 2012. 

Grupos 
Melhor ponto      

de corte 

AUC                                     

(IC 95%) 

Sensibilidade               

(IC 95%) 

Especificidade             

(IC 95%) 

Youden 

(S+E-100) 

NCEP-ATPIII         

Todos 0,61 0,80 (0,77-0,82) 67,35 (63,2-71,3) 80,05 (75,8-83,8) 47,40% 

Homens 0,60 0,78 (0,74-0,81) 57,53 (50,1-64,7) 87,64 (83,2-91,3) 45,16% 

Mulheres 0,61 0,72 (0,68-0,76) 70,54 (65,5-75,2) 66,41 (57,6-74,4) 36,95% 

   
 

   
IDF  

 
   

Todos 0,57 0,77 (0,74-0,80) 80,19 (76,9-83,2) 63,95 (58,4-69,2) 44,14% 

Homens 0,57 0,81 (0,78-0,85) 71,76 (65,8-77,2) 79,61 (73,5-84,9) 51,38% 

Mulheres 0,61 0,66 (0,62 - 0,71) 67,12 (62,1 - 71,9) 61,06 (51,4 - 70,1) 28,18% 

   
 

   
OMS  

 
   

Todos 0,61 0,68 (0,65-0,71) 59,60 (55,2-63,9) 67,19 (62,6-71,5) 26,79% 

Homens 0,55 0,73 (0,68-0,77) 77,00 (70,8-82,5) 57,26 (50,8-63,5) 34,25% 

Mulheres 0,67 0,61 (0,57-0,66) 34,84 (29,3-40,7) 83,25 (77,3-88,2) 18,09% 
 NCEP-ATP III: National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III; IDF: International Diabetes Federation; OMS: 

Organização Mundial da Saúde; AUC: Area Under the Curve in ROC analysis.       
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(a) Todos indivíduos, NCEP-ATPIII 

 
(b) Homens, NCEP-ATPIII 

 
(c) Mulheres, NCEP-ATPIII 

 
(d) Todos indivíduos, IDF 

 
(e) Homens, IDF 

 
(f) Mulheres, IDF 

                      
(g) Todos  indivíduos, OMS 

 
(h) Homens, OMS 

 
(i) Mulheres, OMS 

Figura 1: Receiver Operating Characteristic (ROC) para as previsões de síndrome metabólica pelo indicador antropométrico, relação cintura/altura dos 

Xavante, Mato Grosso, Brasil 
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DISCUSSÃO 

 

Ao analisar a prevalência de SM de acordo com os três diferentes critérios, observa-se 

uma variação na prevalência de mais de 10% de um critério para outro. Além dos escores serem 

distintos, há referências que consideram componentes diferentes, como por exemplo, a 

Organização Mundial da Saúde utiliza para o diagnóstico a RCQ e não CC. Ao analisar os três 

diferentes indicadores para prever a SM, nota-se que a relação cintura/altura teve um melhor 

desempenho. Quanto ao ponto de corte da relação cintura/altura, o ideal seria 0,60.  

O diagnóstico da SM tem sido dificultado pela ausência de consenso na sua definição 

e nos pontos de corte dos seus componentes1. Tal fato pode acarretar no tratamento tardio da 

doença e, consequentemente, maiores custos para o serviço de saúde, além de uma menor 

qualidade de vida, devido à sua gravidade. Dados da literatura evidenciam a importância de se 

ter uma melhor definição e padronização dos escores para a SM para se realizar o tratamento 

precoce 20. Este estudo evidenciou elevada prevalência de SM entre os indígenas, independente 

do critério utilizado a prevalência foi superior a 50% (52,2%, 56,8% e 66%). Tais resultados 

corroboram com um estudo realizado com indígenas da etnia Cree do Canadá, que encontrou 

uma prevalência de 56,6% 21.  

Dentre os indicadores antropométricos, a relação cintura/altura apresenta-se como 

melhor indicador para SM, sendo uma evidência clínica importante por tratar-se de uma medida 

antropométrica de simples aferição e de baixo custo. Neste sentido, a triagem inicial da SM é 

um teste que pode ser adicionado na prática clínica22, visto que a avaliação dos cinco 

componentes no diagnóstico da SM gera um custo elevado para o sistema de saúde e que, na 

maioria das vezes, não é viável a avalição devido à localização das terras indígenas, o que 

impossibilita o acesso deste grupo populacional ao serviço de saúde. 

Estudos que analisaram a relação cintura/altura como proxy de riscos cardiovasculares 

são mais comuns na literatura, como apresentado na revisão sistemática realizada por 

Browning,  Hsieh; & Ashwell (2010)23. Entretanto, estudos realizados com a população 

indígena para avaliar o desempenho da relação cintura/altura são escassos e nos poucos 

trabalhos disponíveis na literatura, os resultados são controversos quanto ao desempenho desse 

indicador.   No trabalho de Chua e colaboradores (2017), os resultados evidenciaram que a 

relação cintura/altura é um bom indicador de risco cardiovascular 24. Já no trabalho de Li & 

Mcdermott (2010), realizado com indígenas australianos, no qual analisou o poder preditivo 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Lucy%20M.%20Browning&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Shiun%20Dong%20Hsieh&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Margaret%20Ashwell&eventCode=SE-AU


 

45 
 

dos índices antropométricos (IMC, CC, RCQ e relação cintura-estatura), o indicador com 

melhor desempenho foi a RCQ25.  

Com relação ao melhor ponto de corte da relação cintura/altura, observa-se uma 

variação para todos os indivíduos e entre homens e mulheres. Um estudo realizado com 

aborígenes australianos também encontrou pontos de cortes diferentes entre os sexos, sendo 0,5 

para homens e 0,6 para mulheres. Segundo os autores, de fato a relação cintura/altura é um 

indicador antropométrico que pode variar por gênero e etnia25. O ponto de corte utilizado para 

população não indígena é de < 0,5 para indivíduos normais e ≥ 0,5 são considerados elevados23. 

O fato pelo qual o ponto de corte da relação cintura/altura dos Xavante serem superior a 

população em geral pode estar relacionado com a CC dessa população Xavante, que a maioria 

apresenta CC aumentada, pelo critério do NCEP-ATP III, 56,8% e pelo IDF, 77,7%.   

Nosso estudo apresenta duas limitações. A primeira é a referência da medida 

antropométrica, CC, pois, utilizou-se a referência da CC de indivíduos europeus pelo fato de 

não existir na literatura, referência para indígenas Xavante que possui uma estrutura corporal 

diferenciada da população não indígena. Segunda, todos os Xavante foram orientados a ficar 

jejum para a coleta de sague, entretanto, não foi possível garantir que todos o fizeram 

adequadamente. Entretanto, é importante destacar o ponto forte desse estudo, que o tamanho 

amostral representativo de indivíduos da etnia Xavante brasileira, o que proporcionou para uma 

melhor precisão na estimativa da AUC.  

 

CONCLUSÃO 

 

Ao analisar os desempenhos dos três indicadores antropométricos, observa-se que a 

relação cintura/altura foi o melhor preditor da presença de SM. Quanto ao melhor ponto de 

corte para a relação cintura/altura, encontrou se diferentes pontos para a população em geral, 

homens e mulheres. Diante de tais evidências, pode-se concluir que a relação cintura/altura é 

uma ferramenta de fácil avaliação e pouco onerosa, podendo ser aplicada nos indígenas Xavante 

e na população em geral. Para isso, seria de grande relevância a padronização da definição da 

SM, dos seus componentes e dos seus respectivos scores para que o uso desse indicador se torne 

parte do protocolo clínico da SM.  
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I. INTRODUÇÃO 

 

Descrição e justificativa da Revisão Sistemática 

 

A obesidade tornou-se um importante problema de saúde em países desenvolvidos 

e em desenvolvimento, sendo descrita como uma pandemia global (SWINBURN et al., 

2011; NG et al., 2014). A obesidade e sobrepeso são os principais fatores de risco para 

uma série de doenças crônicas, incluindo diabetes mellitus, doenças cardiovasculares e 

câncer (WHO, 2016). A obesidade atinge também a população indígena. Foram 

evidenciadas a alta prevalência de obesidade e sobrepeso nas populações indígenas 

investigadas nos estudos de Nenets (PETRENYA et al., 2014), Kaiowá, Guarani, Terena 

(OLIVEIRA et al., 2015) Jah Hut, Temuan e Che Won (CHUA et al., 2017). 

Tal fato pode-se justificar devido a fatores culturais e comportamentais, tais como 

alto consumo de carboidratos, baixo nível de atividade física e redução das atividades 

tradicionais como a caça e a coleta. Ademais, deve-se levar em consideração o contato da 

população indígena com alimentos industrializados, que são ricos em gorduras e açúcares 

(COIMBRA; SANTOS, 2003; JOHNSON-DOWN et al., 2015).  

Os povos indígenas enfrentam grandes desvantagens sociais e de saúde quando 

comparados à população em geral (KING; SMITH; GRECEY, 2009). Segundo a 

Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), a falta de acesso aos serviços de saúde 

entre as populações indígenas é um problema generalizado que muitas vezes está 

associado a barreiras geográficas, discriminação e, principalmente, à falta de 

entendimento social e cultural sobre as necessidades particulares desses grupos e das 

práticas tradicionais incluídas como parte de seus cuidados (OPAS, 2016). 

Diante da crescente prevalência da obesidade e da vulnerabilidade da população 

indígena, evidências científicas abordando está temática são essenciais para o 

planejamento racional de ações, uma vez que essa população é afetada pela desigualdade 

no acesso aos serviços de saúde. Diante do exposto, o objetivo dessa revisão sistemática 

é estimar a prevalência de sobrepeso e obesidade entre as populações indígenas adultas 

do Brasil. 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Petrenya%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25147770
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Questões da Revisão Sistemática 

 

A seguinte pergunta guiou  o desenvolvimento desta revisão sistemática: 

 Qual a prevalência de sobrepeso e obesidade da população indígena adulta no 

Brasil? 

 

II. OBJETIVOS 

Objetivo geral: Reunir e analisar a literatura disponível referente a estudos que 

estimaram a prevalência de sobrepeso e obesidade na população indígena adulta no Brasil. 

 

Objetivo específico: Conhecer as principais morbidades associdas ao sobrepeso e 

obesidade em idade adulta. 

 

III. MÉTODOS  

 

Como não são conhecidos estudos anteriores realizados com o mesmo 

objetivo de sintetizar estimativas de prevalência de obesidade entre populações indígenas 

adultas, a presente revisão sistemática pretendeu aplicar uma estratégia de busca simples 

e objetiva para alcançar o maior número possível de títulos de estudos que tenham se 

proposto a conhecer o número de indígenas adultos atingidos pelo sobrepeso e/ou 

obesidade no Brasil.  

 

Critérios de inclusão e exclusão 

 

Fenômeno de interesse: 

Esta revisão sistemática analisou artigos científicos publicados que reportam 

dados originais que permitissem o cálculo da prevalência do sobrepeso e obesidade da 

população indígena brasileira.   

  

Cenário: 
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Esta revisão incluiu estudos que levem em consideração a avaliação do estado 

nutricional da população indígena residente no  meio rural, urbano ou aldeamentos. 

Perspectiva:  

Foram incluídos nesta revisão todos os atores envolvidos no sistema de saúde 

indígena, sejam os próprios indígenas de âmbito rural, urbano e de aldeamento, os 

profissionais de saúde, setor administrativo e ainda os gestores de políticas públicas em 

saúde que por ventura tenham produzido estudos quantitativos com o objetivo de 

conhecer e estimar a prevalência de sobrepeso e obesidade entre indígenas de todos as 

regiões do Brasil. 

 

Grupo de comparação: 

Não aplicável 

 

Os eventos considerados nesta revisão sistemática foram: 

 

 Prevalência de sobrepeso ((IMC ≥ 25 Kg/m² /≤ 29,9 Kg/m²); 

 Prevalência de obesidade (IMC ≥ 30 Kg/m²); 

 Prevalência de ambos (excesso de peso ) (IMC ≥ 25 Kg/m²); 

 Possível Relação de outras doenças encontradas além do sobrepeso e obesidade 

(Se for o caso); 

 Procurar comparações entre os dados disponíveis para as populações rural, urbano 

e aldeada (Se possível). 

 

Estudos com as seguintes características foram incluídos: 

 

 Estudos do tipo transversal e coorte; 

 As buscas foram realizadas considerando termos escritos em inglês, mas a leitura 

dos resumos e textos completos se deu sem a limitação de idioma; 

 Estudos cujo texto completo pudesse ser acessado; 

 Estudos publicados até 14/12/2017, sem restringir nenhuma data de início da 

coleta; 

 

Estudos com as seguintes características foram excluídos: 

 Estudos realizados com participantes que contemplem apenas um gênero; 

 Estudos realizados em uma população que já apresente alguma doença específica; 

 Estudos que não explicitassem seu aporte metodológico, análise e coleta de dados; 
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 Estudos que não pudessem ser acessados em sua integralidade; 

 Os artigos de revisão, os editoriais, as cartas ao editor, resumos, as notícias e os 

comentários. 

 

Fontes de Informação 

Esta revisão sistemática teve como estratégia de busca a localização de todo e 

qualquer estudo potencialmente relevante, ou seja, que pudesse colaborar na compreensão 

e/ou na resposta das perguntas norteadoras desta revisão. Os bancos listados abaixo 

serviram como fonte de dados: 

 PubMed 

 Scopus; 

 BVS (Biblioteca Virtual de Saúde);  

 Science Direct. 

 

A busca se deu de forma eletrônica e incluiu apenas documentos publicados.  

 

Dados adicionais de outras fontes  

Foi verificado a lista de referência dos estudos incluídos na revisão. 

 

Estratégia de Busca 

 

Um esboço da estratégia de busca que foi utilizada no PubMed, por exemplo, encontra-

se no Quadro 1. Para realizar a busca foi selecionada a opção “Advanced Search” e, após 

acrescentar as palavras chave, foi selecionada a opção “All Fields”. Estratégias 

semelhantes foram adaptadas para as outras Base de Dados. 

 

Quadro 1: Esboço da Estratégia de busca utilizada no PubMed (exemplo)  

 

((("overweight"[MeSH Terms] OR "overweight"[All Fields]) OR ("obesity"[MeSH 

Terms] OR "obesity"[All Fields])) AND indigenous[All Fields]) OR tribe[All Fields]) 

AND ("Brazil"[MeSH Terms] OR "brazil"[All Fields]) 

 

 

Regras de parada 
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Não aplicável 

 

Manejo de dados 

O armazenamento e a gestão das referências bibliográficas foram realizados usando o 

pacote  Excel® do Microsoft® Office (Microsoft Inc. Redmond, Washington, EUA).  

 

Processo de seleção: Triagem e extração de dados 

 

Dois membros da equipe de revisão fizeram a triagem independente dos títulos e 

resumos dos estudos encontrados pelas buscas, acessando os textos completos e 

verificando a qualidade dos mesmos – registrando as informações em formulários e 

planilhas do Excel®. As informações geradas separadamente por dois revisores (NRB e 

JA) quanto à inclusão e exclusão dos estudos encontrados foram confrontadas entre si. 

Em caso de discordância entre os revisores, outro membro da equipe (SM) foi acionado 

para gerar o consenso.  

A equipe seguiu um formulário padronizado para extrair os principais dados dos 

estudos encontrados: desenho do estudo, métodos, características dos participantes e 

resultados relevantes para as questões da revisão sistemática.  

 

Variáveis de interesse 

 

Abaixo estão listadas as variáveis de interesse desta revisão sistemática: 

 

 Autor (es); 

 Título do estudo (idioma original); 

 Local e ano do estudo; 

 Referência; 

 Idioma (s); 

 Área de cobertura; 

 Tamanho da amostra; 

 Etnia; 

 Localização (urbano, rural ou aldeamento); 

 Faixa etária da população em estudo; 

 Método utilizado para estimar excesso de peso e/ou obesidade; 

 Resultados principais. 
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Avaliação da qualidade dos estudos incluídos 

Para avaliação de qualidade dos estudos incluídos nesta revisão foi utilizado o 

escore de qualidade metodológica proposto por Downs e Black (1998). 

Síntese dos dados 

 

Apenas os dados comparáveis estiveram sujeitos à combinação (síntese de dados). 

Neste caso, os resultados que interessam a esta revisão foram a prevalência de excesso de 

peso, obesidade ou ambos.  

 

Para determinar se os estudos são combináveis, os seguintes critérios foram 

utilizados: 

 

 Desfechos comparáveis; 

 Definições de variáveis de interesse semelhantes (por exemplo, o método para 

diagnósticar o estado nutricioanl); 

 Populações ou grupos populacionais comparáveis; 

 Qualidade dos estudos. 

 

Avaliando a confiabilidade dos resultados 

 

Esta revisão sistemática seguiu os padrões do PRISMA-P - Preferred 

Reporting Items for Systematic review and Meta-Analysis Protocols (MOHER et al, 

2015). 
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RESUMO 

Objetivo: Realizar uma revisão sistemática para identificar a prevalência de sobrepeso e 

obesidade na população indígena adulta no Brasil. Método: A revisão foi realizada 

baseada nos critérios e recomendações do Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses guideline – PRISMA. Foram utilizadas as bases de dados: 

PubMed, Scopus, Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) e Science Direct com a seguinte 

estratégia de busca: “overweight” OR “obesity” AND “indigenous” OR “tribe” AND 

“Brazil”. Além disso, foi realizada uma análise da lista de referência dos artigos incluídos. 

Foram incluídos estudos, em todos os idiomas, de prevalência em indígenas adultos. Dois 

revisores independentes selecionaram os artigos elegíveis e extraíram os dados. Foi 

calculado Kappa para analisar a concordância entre os avaliadores. Para avaliação de 

qualidade dos estudos incluídos foi utilizado o escore proposto por Downs e Black. Para 

a metanálise foi utilizado o Software Rstudio®. Resultado: Um total de 1.327 artigos foi 

encontrado na pesquisa, sendo que 83 estavam duplicados, 1.244 foram excluídos a partir 

da leitura do título e resumo e 26 artigos foram lidos na integra. Destes 19 foram 

selecionados. Da análise da lista de referência foram incluídos três estudos, totalizando 

22 artigos. O grau de concordância entre os dois autores foi de 0.9150. O índice de Massa 

Corporal foi o método utilizado para estimar sobrepeso e obesidade em 100% dos estudos. 

As principais morbidades associadas ao sobrepeso foram hipertensão arterial sistêmica, 

diabetes mellitus e dislipidemia. Em relação à qualidade metodológica dos artigos, 68,2% 

(n=15) foram considerados estudos com alta qualidade metodológica. O efeito combinado 

dos estudos em metanálise evidenciou prevalência global de sobrepeso e obesidade de 

45%, e teste de Beggp = 0,8879. O sobrepeso esteve mais prevalente em duas etnias 

diferentes Parkatêjê (68%) e Aruák (52%) e as maiores prevalências de obesidade foram 

nas etnias Guarani, Kaiowá e Terena (31%). Conclusão: Aproximadamente metade 

(45%) dos indígenas adultos brasileiros possuem excesso de peso. Tais achados 

evidenciam a necessidade de implementação de políticas públicas para prevenção e 

tratamento destas morbidades. 

Palavras Chaves: Indígenas; Prevalência; Sobrepeso; Obesidade; Excesso de peso. 

Registro no PROSPERO: CRD4201705740 
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INTRODUÇÃO 

 

Sobrepeso e obesidade são reconhecidos como um problema de saúde pública em 

todo o mundo, sendo um fenômeno progressivo, tantos em áreas urbanas e rurais. 

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a obesidade mundial quase triplicou 

desde 1975. Em 2016, cerca de 39% dos adultos com idade igual ou superior a 18 anos 

apresentavam sobrepeso e 13% eram obesos [1]. Tecnicamente, são definidos como 

acúmulo excessivo de gordura corporal, sendo considerados fatores de risco para uma 

série de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), incluindo diabetes, doenças 

cardiovasculares e câncer [2].  

A prevalência de sobrepeso e obesidade também tem aumentado entre as 

populações indígenas, inclusive há estudos que evidenciam maiores taxas de obesidade 

entre os povos indígenas, quando comparado com a população geral [3,4,5]. Isso pode 

estar relacionado a transições socioeconômicas, em geral vinculadas às modificações nas 

atividades de subsistência e novas formas de trabalho, que podem provocar mudanças em 

hábitos alimentares e de prática de atividade física [6,7]. Nos últimos anos, houve uma 

redução nas atividades tradicionais de caça e cultivo e maior acesso a produtos 

industrializados [8]. Além disso, a alimentação indígena sofre variações devido à 

localização geográfica, etnia, escolaridade e condição socioeconômica [9]. 

Apesar dos povos indígenas constituírem menos de 5% da população mundial, 

eles representam quase 15% das pessoas pobres no mundo [10]. Com renda limitada, eles 

são mais propensos a ter escolhas alimentares restritas, particularmente em relação à 

escolha de alimentos nutritivos.   Além do aumento de sobrepeso e obesidade [3,11,12], 

em muitas tribos faltam serviços de saúde e ações específicas no campo da saúde dos 

povos indígenas voltadas para o controle das doenças crônicas não transmissíveis [6,13]. 

Os povos indígenas são reconhecidos por possuírem necessidades sociais, 

culturais e de saúde únicas, no entanto, há uma escassez de dados gerais sobre excesso de 

peso na população indígena [3]. No Brasil, a representatividade dos indígenas em 

inquéritos nacionais sobre estado nutricional é pequena, quando comparados ao restante 

da população [14]. O I Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas, 

realizado entre 2008-2009, avaliou o estado nutricional apenas de crianças com idade 

inferior a cinco anos e mulheres entre 14 a 49 anos [15]. Diante disso, o objetivo dessa 

revisão sistemática foi estimar a prevalência de sobrepeso e obesidade entre as populações 

indígenas do Brasil tendo como recorte etário sua população adulta. 
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MÉTODO 

 

Desenho do estudo– Realizou-se uma revisão sistemática de acordo com o 

guideline Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses – The 

PRISMA Statement [16]. 

Hipótese: A prevalência de sobrepeso e obesidade na população indígena é 

elevada. 

Pergunta norteadora: “Qual a prevalência de sobrepeso e obesidade da 

população indígena adulta no Brasil?” 

Critérios de elegibilidade–A partir da pergunta norteadora estabeleceu-se o 

“PVOT”: “P” (situação problema): População indígena brasileira “V” (condição): 

Sobrepeso ou Obesidade; “O” (Desfecho): Prevalência de excesso de peso da população 

indígena adulta; “T” (Período de tempo a ser estudado): Todos os estudos encontrados na 

literatura sem limite de tempo. Foram considerados elegíveis os artigos que descreveram 

a prevalência de sobrepeso e/ou obesidade em indígenas adultos, sem restrição de idioma.  

Foram excluídos os artigos de revisão, os editoriais, as cartas ao editor, as notícias, 

comentários, dissertações e teses. 

Fontes de informação – A revisão sistemática foi realizada nas bases de dados 

PubMed, Scopus, Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e Science Direct com estudos 

publicados até 14/12/2017, sem restringir data de início da coleta, uma vez que o objetivo 

era recuperar o máximo de artigos que estimaram a prevalência de sobrepeso e/ou 

obesidade na população indígena adulta, independente do ano de publicação. 

Estratégia de busca – Para realizar a busca selecionou-se a opção “advanced 

search” “All Fields”. Na base de dados Science Direct acrescentou as palavras no “Expert 

search”. Para a estratégia de busca utilizou-se as seguintes palavras chaves combinadas 

aos operadores boleanos: (overweight OR obesity) AND (indigenous OR tribe)  AND 

(Brazil). 

A busca foi realizada por dois pesquisadores (NRB e JAA) de forma independente 

para evitar a presença de vieses na seleção e na exclusão dos estudos. Após a seleção, em 

caso de desacordo entre os dois revisores, um terceiro avaliou o manuscrito e, por 

consenso, foi tomada a decisão final dos artigos a serem incluídos nesta revisão. 
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Seleção dos estudos – Após a seleção dos artigos em cada base de dados excluiu-

se as publicações duplicadas. Com a finalidade de detectar alguma evidência relevante 

que possa não ter sido recuperada pela estratégia de busca, realizou-se, também, uma 

busca de artigos na lista de referência dos estudos incluídos na revisão. 

Coleta de dados –Foi realizada a leitura na íntegra dos artigos que atenderam aos 

critérios de inclusão e durante essa fase, as variáveis coletadas foram: referência do 

estudo, local e ano da coleta, idiomas e área de cobertura (Tabela 1). As variáveis coletas 

referentes as características dos estudos foram: tipo de estudo, tamanho da amostra, etnia, 

local de moradia (rural, urbano ou aldeamento) faixa etária, método utilizado para estimar 

sobrepeso e obesidade e prevalência de excesso de peso e demais morbidades (Tabela 2).   

Análises adicionais – Para analisar o grau de concordância entre os dois 

avaliadores (NRB e JAA) foi calculado o índice de Kappa. Este teste foi realizado com 

intervalos de confiança de 95%, no programa Stata, versão 11.0. Essa revisão sistemática 

foi cadastrada no PROSPERO: CRD42017057409 

Avaliação de qualidade – Para avaliação de qualidade dos estudos incluídos 

nesta revisão foi utilizado o escore de qualidade metodológica proposto por Downs e 

Black (1998) [17]. Trata-se de uma ferramenta composta por 27 itens pontuáveis, que 

permite avaliar a validade interna, a validade externa e o poder de detecção do estudo. 

Desta forma foram excluídos cinco itens referentes a estudos experimentais.  

Ao final foram avaliados 22 itens, sendo considerados estudos elaborados com 

maior rigor metodológico aqueles com pontuações superiores a 16 pontos e classificados 

acima de 70% na avaliação metodológica. A avaliação de qualidade foi realizada de forma 

independente por dois pesquisadores (GCSA, NRB), e as divergências entre as avaliações 

foram resolvidas por meio de um consenso entre um terceiro pesquisador. 

Análise dos dados – Após a leitura na íntegra dos estudos, os dados foram 

extraídos de cada estudo e inseridos em uma planilha eletrônica (Microsoft Excel). Para 

aqueles estudos em que os dados de interesse para metanálise não estavam descritos nos 

estudos foram encaminhados e-mails para autores correspondentes. A metanálise foi 

calculada com modelo de efeito aleatório, intervalo de confiança (IC 95%) através do 

Software Rstudio®, utilizando o pacote meta e metafor e, comandos metaprop. A 

heterogeneidade estatística entre os estudos foi analisada pelo modelo de efeito 

randômico e inconsistência estimada pela estatística do I-quadrado (I²) considerando até 

50%. Avaliou-se, ainda, a existência de viés de publicação mediante a inspeção visual do 
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gráfico de funil e o teste de Begg. Os resultados da metaregressão foram apresentados em 

gráficos de bolhas. 

 

RESULTADOS 

 

Foram identificados 1.327 artigos, sendo que 83 estavam duplicados. Após a 

leitura dos títulos e resumos, ambos os pesquisadores (NRB e JAA) selecionaram 24 

artigos, sendo 22 artigos em comum. O grau de concordância entre os dois autores foi 

considerado Almost perfect agreement (kappa test = 0.9150) [18].  Após discussão entre 

os autores, 26 artigos foram selecionados para leitura integral. Após análise na íntegra 

destes artigos, 19 estudos preencheram os critérios de inclusão para serem incluídos na 

análise (Figura 1).   

Os motivos das exclusões dos sete artigos foram: ausência de dados sobre 

prevalência de sobrepeso e/ou obesidade (n=3), artigos diferentes com dados do mesmo 

estudo (n = 2), indígenas com idade superior a 40 anos (n = 1) e um artigo não aferiu o 

peso (peso estimado) (n = 1). A partir dos 19 artigos selecionados, foi realizado análise 

da lista de referências (712 artigos), e destes três foram selecionados, totalizando 22 

artigos incluídos. 

Os estudos foram organizados em ordem cronológica para facilitar a identificação 

da evolução histórica. Foi observado predomínio de estudos realizados nas seguintes 

regiões do Brasil: Centro-Oeste 45,4% (n = 10), Norte 27,3% (n = 6), Sul 18,2% (n = 4), 

Sudeste 4,5% (n = 1)  e Nordeste, 4,5% (n = 1). Os idiomas de publicação dos estudos 

foram Português 59,1% (n = 13), Inglês 31,8% (n = 7) e Português/Inglês 9,1% (n = 2). 

A maior parte dos estudos era local, 68,2% (n = 15), seguidos de regionais, 31,8% (n = 

7), incluíndo populações indígenas distintas (Tabela 1). 
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Figura 1: Fluxograma Preferred Reporting Items for Systematic review and Meta-Analysis 

(PRISMA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From:  Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and MetaAnalyses: The PRISMA Statement. PloS Med 6(7): e1000097. 

Doi:10.1371/journal.pmed1000097. For more information, visit: www.prisma-statement.org [16]. 
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Tabela 1: Informações e características dos estudos incluídos (n=22) 

 

Referência 

Título do estudo 

(Idioma Original) 

Local e Ano da 

Coleta 

Idioma(s) Área de Cobertura 

[

[19] 
Nascimento JRL, Miranda RA, Xavier 

FB, Menezes RC. Revista Paraense de 

Medicina. 1997; 11(2):21–25. 

Pressão arterial e índice de massa corporal 

de índios adultos da tribo Parakanã, 

Amazônia Oriental Brasileira. 

Amazonas. 

Realizado em 1997. 

Português Estudo local. Aldeias 

Paranatinga e Paranauaona.  

[

[20]  
Capelli JCS, Koifman S. Cad. Saúde 

Pública. 2001 Mar;17(2):433-437. 

Avaliação do estado nutricional da 

comunidade indígena Parkatêjê, Bom 

Jesus do Tocantins, Pará, Brasil. 

Bom Jesus do 

Tocantins, Pará. 

Realizado em 1994. 

Português Estudo local Comunidade 

indígena Parkatêjê. 

[

[21] 
Gugelmin S, Santos RV. Cad. Saúde 

Pública. 2001 Mar;17(2):313-322. 

Ecologia humana e antropometria 

nutricional de adultos Xavánte, Mato 

Grosso, Brasil.  

Mato Grosso. 

Realizado em 1994 e 

1999. 

Português Estudo local.  Aldeias Pimentel 

Barbosa (Etéñitépa) e São José. 

[

[22] 
Cardoso AM, Mattos IE, Koifman RJ. 

Cad. Saúde Pública. 2001 Mar; 

17(2):345-354. 

Prevalência de fatores de risco para 

doenças cardiovasculares na população 

Guaraní-Mbyá do Estado do Rio de 

Janeiro. 

Rio Janeiro Português três aldeias Guaraní-Mbyá 

[

[23] 
Tavares EF, Vieira-Filho JPB, Andriolo 

A, Sañudo A, Gimeno SGA, Franco LJ. 

Hum Biol. 2003 Feb;75(1):31-46. 

Metabolic Profile and Cardiovascular 

Risk Patterns of an Indian Tribe Living in 

the Amazon Region of Brazil. 

Sudeste do estado do 

Pará, parte da 

Amazônas. Ano de 

coleta NI 

Inglês Estudo local. Reserva Mãe 

Maria. 

[

[24] 
Leite MS, Santos R, Gugelmin AS, 

Coimbra-Jr. CEA Cad. Saúde Pública. 

2006  Feb; 22(2):265-276. 

Crescimento físico e perfil nutricional da 

população indígena Xavante de 

Sangradouro-Volta Grande, Mato Grosso, 

Brasil . 

Primavera do Leste, 

Mato Grosso. 

Realizado em 1997. 

Português Estudo local. Aldeia São José, 

situada na Terra Indígena 

Sangradouro-Volta Grande. 

[

[25] 
Gimeno SGA, Rodrigues D, PagliaroH,  

Cano AS, Lima EES,Baruzzi RG. Cad. 

Saúde Pública. 2007 Aug; 23(8): 1946-

1954. 

Perfi metabólico e antropométrico de 

índios Aruák: Mehináku, Waurá e 

Yawalapití, Alto Xingu, Brasil Central, 

2000/2002. 

Mato 

Grosso.Realizado 

entre 2000 a 2002. 

Português Estudo local. 

Alto do Xingu 

 

 

[

[26] 
Leite MS, Santos RV, Coimbra-Jr CEA. 

Cad. Saúde Pública. 2007 Nov; 23(11): 

2631-2642. 

Seasonality and nutritional status of 

indigenous peoples: the case of Wari’ in 

Rondônia State, Brazil. 

Rondônia. Realizado 

de 2002 a 2003. 

Português 

 

Estudo local 

Aldeia Santo André, na Terra. 

Indígena. Pacaás Novos. 
 

[

[27] 
Lourenço AE, Santos RV,Orellana JD, 

Coimbra Jr CEA. Am J Hum Biol. 2008 

Sep-Oct; 20(5):564-71. 

Nutrition transition in Amazonia: obesity 

and socioeconomic change in the Suruí 

Indians from Brazil. 

Região da Amazônia, 

entre os estados 

Rôndonia e Mato 

Grosso. Realizado 

em 2005. 

Inglês Estudo Regional 

9 aldeias da Reserva Indígena 

Sete de Setembro, Amazônia, 

Brasil. 
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[

[28]  
Welch JR, Ferreira AA, Santos RV, 

Gugelmin AS, Werneck G, Coimbra-Jr 

CEA. Hum Ecol. 2009; 37:13–26 

Nutrition Transition, Socioeconomic 

Differentiation, and Gender Among Adult 

Xavante Indians, Brazilian Amazon. 

Mato Grosso. Ano de 

coleta NI 

Inglês Estudo local 

Aldeias Pimentel Barbosa e 

Etênhiritipá. 

[

[29] 
Gimeno SGA, Rodrigues D,Canó AS, 

Lima EES,Schaper M,Pagliaro H, Lafer 

MM,Baruzzi RG. J Epidemiol 

Community Health. 2009 Apr;63(4):299-

304. 

Cardiovascular risk factors among 

Brazilian Karib indigenous peoples: 

Upper Xingu, Central Brazil, 2000-3. 

Alto Xingu, Mato 

Grosso. Realizado 

entre 2000 e 2003 

Inglês Estudo Regional 

Aldeias do Alto Xingu – Brasil 

[

[30] 
Salvo VLMA, Rodrigues D,Baruzzi 

RG,Pagliaro H,Gimeno SGA. As. Bras. 

Epidemiol. 2009 Sep; 12(3): 458-468. 

Perfil metabólico e antropométrico dos 

Suyá. Parque Indígena do Xingu, Brasil 

Central. 

Parque Xingu, Mato 

Grosso. Realizado 

em 1999. 

Português Estudo Regional. Parque 

Indígena do Xingu, Mato 

Grosso. 

[

[31] 
Castro TG, Schuch I, Conde WL, Veiga J, 

Leite MS, Dutra CLC, Zuchinali 

P,Barufaldi LA. Cad. Saúde Pública. 

2010; 26(9):1766-1776. 

Estado nutricional dos indígenas 

Kaingáng matriculados em escolas 

indígenas do Estado do Rio Grande do 

Sul, Brasil. 

Rio Grande do Sul. 

Realizado em 2008. 

Português Estudo Regional. Foi realizado 

em todas as escolas indígenas 

localizadas em terras indígenas 

Kaingán. 

[

[32] 
Anjos HNK, Toledo MJO, Mota LT, 

Previdelli ITS, Anjos AF, Saruhashi1 TR, 

Carrara MA, Batista MR. Braz. Arch. 

Biol.  Technol. 2011 Feb; 54(1): 81-89. 

Prevalence of Metabolic Syndrome 

among Kaingang Native Americans in 

Southern Brazil [32]. 

Cândido de Abreu, 

Paraná. Realizado em 

2008. 

Inglês Estudo Regional. Triibo 

Kaingang da Terra Indígena 

Faxinal. 

[

[33] 
Oliveira GF, Oliveira TRR, Rodrigues 

FF, Corrêa LF,Ikejiri AT, Casulari  

LA.Rev. panam. Salud pública. 2011 

May;29(5):315-321. 

Prevalência de diabetes melito e 

tolerância à glicose diminuída nos 

indígenas da Aldeia Jaguapiru, Brasil 

[33]. 

Mato Grosso do Sul. 

Realizado de 2007 a 

2008. 

Português Aldeia Jaguapiru, localizada na 

Reserva de Dourados.. 

[

[34] 
Tavares FG, Coimbra Jr CEA, Cardoso 

AM. Ciência & Saúde Coletiva, 

18(5):1399-1409, 2013 Ciênc. Saúde 

coletiva. 2013 May; 18(5): 1399-1409. 

Níveis tensionais de adultos indígenas 

Suruí, Rondônia, Brasil. 

Rondônia. Realizado. 

Realizado em 2005. 

Português Estudo Regional. Realizado em 

nove aldeias da Terra Indígena 

Sete de Setembro.  

[

[34] 
Mazzucchetti L, Galvão PPO, Tsutsui 

MLS, Santos KM, Rodrigues DA, 

Mendonça SB,Gimeno SGA. Cad. Saúde 

Pública. 2014 Nov; 30(11):2357-2367. 

Incidência de síndrome metabólica e 

doenças associadas na população 

indígena Khisêdjê do Xingu, Brasil 

Central, no período de 1999-2000 a 2010-

2011. 

Parque Indígena do 

Xingu. Realizado nos 

anos de 1999-2000 e 

2010-2011. 

Português 

Inglês 

Estudo local. Aldeia Ngôjwêre 

[

[36] 
Kuhn PC, Vieira Filho JP, Franco L, Dal 

Fabbro A, Franco L, Moises RS. Clin 

Nutr. 2014 Apr;33(2):287-90. 

Evaluation of body adiposity index (BAI) 

to estimate percent body fat in an 

indigenous population. 

Mato Grosso. 

Realizado de 2009 a 

2012. 

Inglês Estudo local. Aldeias 

Sangradouro e São Marcos  

[

[12] 
Boaretto JD, Molena-Fernandes CA, 

Pimentel GGA. Ciência & Saúde 

Coletiva. 2015 Aug; 20 (8):2323-2328 

Estado nutricional de indígenas Kaingang 

e Guarani no estado do Paraná, Brasil. 

Maringá, Paraná. 

Ano de coleta NI. 

Português Estudo Local 
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[

[6] 
Fávaro TR, Santos RV, Cunha GM, Leite 

IC, Coimbra Jr CEA. Cad. Saúde Pública. 

2015 Aug; 31 (8):1685-1697. 

Obesidade e excesso de peso em adultos 

indígenas Xukuru do Ororubá, 

Pernambuco, Brasil: magnitude, fatores 

socioeconômicos e demográficos 

associados. 

Pesqueira, 

Pernambuco. 

Realizado em 2010. 

 

Português Estudo Local 

 

[

[5] 
Oliveira GF, Oliveira TRR,Ikejiri AT, 

Galvão FT, Silva MT, Pereira 

MG.ObesFacts. 2015;8(5):302-10. 

 

Prevalence of Obesity and Overweight in 

an Indigenous Population in Central 

Brazil: A Population-Based Cross-

Sectional Stud. 

Mato Grosso do Sul, 

Dourados. Realizado 

de 2009 a 2011. 

Inglês Estudo local 

Aldeia Jaguapiru. 

 

[

[37] 
Bresan D, Bastos JL, Leite MS. Cad. 

Saúde Pública. 2015 Feb; 31(2):331-344. 

Epidemiologia da hipertensão arterial em 

indígenas Kaingang, Terra Indígena 

Xapecó, Santa Catarina, Brasil, 2013. 

Municípios de Ipuaçu 

e Entre Rios Santa 

Catarina. Realizado 

em 2013. 

Português 

Inglês 

Estudo local. Aldeia 

Pinhalzinho, Terra Indígena 

Xapecó. 
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No concernente à qualidade metodológica dos artigos, 68,2% (n = 15) 

apresentaram pontuações superiores a 16 pontos, com proporção de taxa de resposta 

superior a 70%, sendo considerados estudos com alta qualidade metodológica. Os demais 

31,8% (n = 7), foram considerados estudos bem elaborados, mas que não detalharam a 

distribuição dos principais fatores de confusão. Nenhum estudo foi excluído pela 

qualidade metodológica. Em relação aos delineamentos dos estudos, 50,0% (n = 11) eram 

transversais, seguido de estudos que não informaram o delineamento, 27,3% (n = 6), 

descritivos, 13,6% (n = 3), descritivo transversal, 4,5% (n = 1) e estudo de coorte, 4,5% 

(n = 1). O tamanho da amostra dos estudos variou de 45 a 1.608 [5,31] (Tabela 1) 

No que se refere à etnia, encontrou que 18,2% (n = 4) eram Xavante, 13,6% (n = 

3) Kaingang, 9,1% (n = 2) Parkatêjê, 9,1% (n = 2) Kaiowá, Guarani e Terena, 9,1% (n = 

2) Suruí, 4,5% (n = 1) Parakanã, 4,5% (n = 1) Guaraní-Mbyá, 4,5% (n = 1) Aruák, 4,5% 

(n = 1) Wari, 4,5% (n = 1) Karib, 4,5% (n = 1) Suyá, 4,5% (n = 1) Khisêdjê, 4,5% (n = 

1) Kaingang e Guarani e 4,5% (n = 1) Xukuru do Ororubá. 

No quesito local de moradia, a maioria vivia em aldeias, 90,9% (n = 20), seguido 

de urbanos 4,5% (n = 1) e não informado, 4,5% (n = 1). E ainda, apenas 18,2% (n = 4) 

dos estudos apresentaram a faixa etária dos participantes, os demais apenas citaram a 

partir de qual idade foram incluídos na amostra. A maioria dos estudos, 63,6% (n = 14) 

considerou população adulta com idade igual ou superior a 20 anos, seguido de 18 anos, 

22,7% (n = 5), 15 anos, 9,1% (n = 2) e 19,1 anos, 4,5% (n = 1). 

O IMC foi o método utilizado para estimar sobrepeso e obesidade em todos os 

estudos, sendo que sete deles utilizaram apenas o IMC. Os demais (n = 15) além do IMC, 

aferiram outras medidas antropométricas, sendo elas: circunferência da cintura (n = 11), 

relação cintura/quadril (n = 5), circunferência do braço (n = 5), circunferência do quadril 

(n = 3), prega cutâneas tricipital (n = 3), bioimpedância (n = 2), prega cutâneas 

subescapular (n = 2), bíceps (n = 1) e supra ilíaca (n = 1). 

Dos 22 artigos analisados, 12 (54,5%) apresentaram a descrição de algum tipo de 

morbidade, sendo: HAS (n = 10), DM (n = 5), dislipidemia (n = 5), hiperuricemia (n = 

1), tolerância à glicose (n = 2), glicemia de jejum alterada (n = 3), obesidade central (n = 

3), colesterol total (n = 3), triglicérides (n = 2), SM (n = 2), hipercolesterolemia, HDLc 

reduzido, LDLc elevado e anemia (n = 1). 
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Tabela 2: Variáveis dos estudos que identificaram prevalência de sobrepeso e obesidade em indígenas adultos (n=22). 

I Delineamento 

do estudo e 

qualidade 

metodológica* 

Tamanho 

da 

amostra 

Etnia/ 

Local de 

moradia (rural 

urbano ou 

aldeamento) 

 

F

Faixa 

etária 

Método utilizado 

para estimar 

sobrepeso e 

obesidade 

Prevalência de excesso de peso e demais morbidades. 

[

[19] 

Transversal 

15 pontos 

6

61 

Parakanã/ 

Aldeamento 

1

18 anos ou 

mais 

IMC A prevalência de sobrepeso e obesidade foi de 18,03% e 0% 

respectivamente. Não foi observado nenhum caso de hipertensão 

arterial.  

. 

[20] 

Descritivo 

15 pontos 

9

99 

Parkatêjê/ 

Aldeamento 

2

20 anos ou 

mais 

IMC A prevalência de sobrepeso e obesidade foi de 34,4% e 6,1 

respectivamente.  

[

[21] 

Descritivo 

16 pontos 

1

1.170 

Xavante/ 

Aldeamento 

2

20 anos ou 

mais 

IMC Em São José, a prevalências de sobrepeso e obesidade foi de 78%. 

Enquanto que na etnia Etéñitépa a prevalência de sobrepeso e 

obesidade foi de 48%.  

[

[22] 

NI 

17 pontos 

1

151 

Guaraní-Mbyá/ 

Aldeamento 

1

15 anos ou 

mais 

IMC 

CC 

CQ 

RCQ 

A prevalência de sobrepeso e obesidade foi de 21,9% e 4,8% 

respectivamente. A prevalência RCQ aumentada foi de 44,5%, HAS 

4,8%, alterações lipídicas do colesterol total 2,8%, e triglicerídios 

12,6%. 

[

[23] 

Transversal 

16 pontos 

9

90 

Parkatêjê/ 

Aldeamento 

2

20 anos ou 

mais 

IMC 

RCQ 
As prevalências foram: sobrepeso, 67,8%, obesidade 14,4%, 

obesidade central 72,2%, HAS 4,4%, dislipidemia 44,4%, 

hiperuricemia 5,6%, glicemia de jejum alterada 1,1% e DM 1,1%. 

[

[24] 

NI 

19 pontos 

2

206 

Xavante/ 

Aldeamento 

1

18 anos ou 

mais 

IMC 

CB 

 prega cutânea 

tricipital 

A prevalência de sobrepeso e obesidade foi de 69,9% e 19,2 

respectivamente. 

[

[25] 

NI 

 

2

201 

Aruák/ 

Aldeamento 

2

20 anos ou 

mais 

IMC 

CB 
A prevalência de sobrepeso e obesidade foram de 51,8 e 15,0 

respectivamente.As demais morbidades foram de:dislipidemia, 

77,1% e HAS 37,7%. 

. 

[26] 

NI 

19 pontos 

 

1

100 

Wari/ 

Aldeamento 

2

20 anos ou 

mais 

IMC A prevalência de obesidade foi 1%. A maioria da população 

(87,4%) eram eutróficos. 

9

[27] 

NI 

17 pontos 

 

2

252 

Suruí/ 

Aldeamento 

 

2

20 anos ou 

mais 

IMC 

  CC 

CQ 

A prevalência de sobrepeso e obesidade foi de 40,1% e 16,3 

respectivamente. 
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 CB    

 gordura corporal 

(bioimpedância) 

1

[28] 

Transversal 

17 pontos 

 

1

153 

Xavante/ 

Aldeamento 

2

20 anos ou 

mais 

(

Entre 20 e 

88) 

IMC 

CC 

CB 

prega cutânea 

tricipital e 

subescapular 

A prevalência de sobrepeso e obesidade foi de 69%. 

1

. 

[29] 

Descritivo 

15 pontos 

2

251 

Karib/ 

Aldeamento 

2

20 anos ou 

mais 

IMC A prevalência de sobrepeso e obesidade foi de 39,3% e 6,8 

respectivamente. A prevalência das demais morbidades foram de: 

Dislipidemia 68% e HAS 15,4% 

 

1

[30] 

NI 

16 pontos 

8

86 

Suyá/ 

Aldeamento 

2

20 anos ou 

mais 

IMC 

CC 

CB  

 Dobras cutâneas 

(tríceps, bíceps, 

subescapular e 

supra ilíaca) 

As prevalências de sobrepeso e obesidade foram, respectivamente, 

46,5% e 12,8%.A prevalência das demais morbidades foram de: 

obesidade central 38,4%, HAS 26,7%, glicemia de jejum alterada 4%, 

dislipidemia 63,9% e SM, 21,9%. 

[

[31] 

Transversal 

13 pontos 

4

45 

Kaingang/ 

NI 

2

20 anos ou 

mais 

IMC 

CC 
As prevalências de sobrepeso e obesidade foram, respectivamente, 

33,7% e 12,8%. 

. 

[32] 

Transversal 

16 pontos 

8

82 

Kaingang/ 

Aldeamento 

1

15 anos ou 

mais 

IMC 

CC 

 CQ 

RCQ 

As prevalências de sobrepeso e obesidade foram, respectivamente, 

37,8% e 26,8%. As prevalências das demais morbidades foram: 

hiperglicemia de jejum 9,8%, hipercolesterolemia 4,9%, colesterol 

HDL reduzido 13,4%, hipertrigliceridemia 11%, obesidade abdominal 

37,8%, HAS 26,8 % e anemia 46,3%. 

. 

[33] 

Transversal 

16 pontos 

6

606 

Guarani, Kaiowá 

e Terena/ 

Aldeamento 

1

18 a 69 

anos 

IMC 

CC 
As prevalências de sobrepeso e obesidade foram, respectivamente, 

23,4% e 39,6%. As prevalências das demais morbidades foram: DM 

4,5%, tolerância diminuída à glicose 2,2% e HAS foi de 29,7%. 

[

[34] 

Transversal 

16 pontos 

2

51 

Suruí/ 

Aldeamento 

2

20 anos ou 

mais. 

IMC 

CC 

RCQ 

As prevalências de sobrepeso e obesidade foram, respectivamente, 

40,2% e 15,9%. A prevalência de HAS foi de 2,8%. 

[

[35] 

Coorte 

13 pontos 

7

78 

Khisêdjê/ 

Aldeamento 

2

20 anos ou 

mais 

IMC 

CC 

A prevalência de excesso de peso foi de 30,4%. As prevalências das 

demais morbidades foram: SM 37,5%, hipertrigliceridemia 

47,4%,HAS 38,9%, hipercolesterolemia 29,1%; baixo HDLc25%; 

elevado LDLc 10,4% e DM 2,9%. 
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1 
[36] 

Transversal 

18 pontos 

9

974 

Xavante/ 

Aldeamento 

2

20 anos ou 

mais. 

IMC 

Bioimpedância 

eléctrica 

A prevalência de obesidade foi de 46%. 

1 
[12] 

Descritivo 

Transversal 

15 pontos 

 

1

178 

Kaingang e 

Guarani/ Urbano 

1

18 e 45 

anos. 

IMC A prevalência de sobrepeso em Guaraní e Kaingang foi de 32,3 e 

41,0%, respectivamente. A prevalência de obesidade 3,2% e12,8% 

respectivamente.  

2

[6] 

Transversal 

18 pontos 

7

794 

Xukuru do 

Ororubá/ 

Aldeamento 

1

19,1 a 59 

anos 

IMC As prevalências de sobrepeso e obesidade foram, respectivamente, 

33,6%   e 14,9%. A prevalência de desnutrido, 2,6%, eutrófico, 

48,9%. 

2

[5] 

Transversal 

18 pontos 

 

1

1.608 

Kaiowá, Guarani 

e Terena/ 

Aldeamento 

1

18 anos ou 

mais 

IMC 

CC 
 As prevalências de sobrepeso e obesidade foram, respectivamente, 

61,0% e 23,2%. A prevalência de DM foi de 5,8%. 

2

[37]

. 

Transversal 

18 pontos 

 

3

355 

Kaingang/ 

Aldeamento 

2

20 anos ou 

mais 

IMC 

CC 
As prevalências de sobrepeso e obesidade foram, respectivamente, 

34% e 33,1%. A prevalência de HAS foi de 46,2%. 

IMC: Índice de Massa Corporal; CC: Circunferência da cintura; CQ: Circunferência do quadril; RCQ: Relação cintura-quadril; CB: 

Circunferência braquial. 
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Como pode ser observado na Figura 2, os dados agrupados em metanálise combinando 

a prevalência da obesidade e sobrepeso em 22 estudos com 7.791 indígenas, não 

evidenciaram diferenças significativas na prevalência de obesidade e sobrepeso em 

populações indígenas. A prevalência do efeito combinado global foi de 45% (IC95% = 

0,36; 0,54); com heterogeneidade significativa (p < 0,01) e considerável de I2 = 98%. Para 

explorar esta heterogeneidade entre os estudos realizamos análises de subgrupos de 

obesidade e sobrepeso por região e etnia e por metarregressão. 

 

Figura 2 – Gráfico de floresta da prevalência de obesidade e sobrepeso em populações 

indígenas do Brasil 

 

 

 

A estimativa de efeito combinado nas análises de subgrupo por região e etnia pode 

ser observada nas figuras 3 a 6. O sobrepeso mostrou-se mais prevalente em duas etnias 

diferentes, Parkatêjê (68%) e Aruák (52%), sendo que na região Norte a prevalência foi 

de 48% (IC95% =0,36; 0,60). Já a prevalência de obesidade foi maior nas etnias Guarani, 

Kaiowá e Terena, contabilizando 31% de uma população de 2.214 indígenas incluídos 

em dois estudos, e na região Sul 27% (IC95% = 0,15; 0,44).  
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Figura 3: Gráfico de floresta da prevalência de sobrepeso em populações indígenas do Brasil 

por região 
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Figura 4: Gráfico de floresta da prevalência de sobrepeso em populações indígenas do Brasil 

por etnia 
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Figura 5: Gráfico de floresta da prevalência de obesidade em populações indígenas do 

Brasil por região 
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Figura 6: Gráfico de floresta da prevalência de obesidade em populações indígenas do 

Brasil por etnia 
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Os resultados da metaregressão são apresentados na Figura 7. Não foram 

encontras associações significativas entre a heterogeneidade encontrada com a média de 

idade, tamanho da amostra ou proporção de homens entre os estudos examinados. Em 

geral, observa-se ampla variação nas estimativas de prevalência de sobrepeso e 

obesidade, e um aumento progressivo da prevalência com o passar dos anos, 

predominantemente em 12 estudos (5-7,9-10,13-18,22), no entanto, esta variável explica 

apenas 5,56% da heterogeneidade encontrada entre os estudos. Tanto a heterogeneidade 

metodológica, quando estatística contribuíram para o aumento da inconsistência 

encontrada. 

 

 

Figura 7:  Metarregressão  

 

 

A Figura 8 evidencia assimetria entre as investigações, apontando a probabilidade 

de estudos pequenos ou com resultados negativos não terem sido publicados, teste de 

Begg p = 0,8879. 

 

 

 

 

(C) Idade (D) Proporção da linha de base 

(B) Tamanho da amostra (A) Ano de estudo 



 

79 
 

 

Figura 8: Gráfico de funil demonstrando a prevalência de sobrepeso e obesidade em 

populações indígenas. 
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DISCUSSÃO 

 

Esta revisão sistemática evidenciou índices elevados de sobrepeso e obesidade na 

população indígena brasileira, com a prevalência de 33% e 16% respectivamente, após a 

análise dos dados agrupados. O sobrepeso foi mais prevalente nas etnias Parkatêjê (68%) 

e Aruák (52%). A prevalência de obesidade foi mais elevada nas etnias Guarani, Kaiowá 

e Terena (31%) e Khisêdjê (31%). Estes resultados corroboram com o fato de que o 

sobrepeso e a obesidade são um desafio de saúde pública para toda a população, incluindo 

países em desenvolvimento e indígenas. 

O Brasil tem uma das menores frequências relativas de populações indígenas, no 

cenário mundial, visto que, os povos indígenas brasileiros representam 0,4% da 

população. Apesar do número reduzido, a população indígena no Brasil tem enorme 

diversidade étnica e linguística. Atualmente, mais de 300 grupos étnicos indígenas, com 

274 línguas distintas, estão presentes no país. De acordo os resultados, a etnia mais 

estudada foi dos Xavante, o que pode ser justificado em função de que no censo de 2010 

foram identificadas 305 etnias, sendo que, os Xavante, é uma das 15 etnias com maior 

número de indígenas no Brasil [38]. Ainda, pode ser justificado devido à localização das 

aldeias que pode favorecer o acesso pelos pesquisadores, ou ser uma etnia de fácil 

comunicação, como falar português. 

Quanto ao local de moradia, a maioria vivia em aldeias, o que pode ser um ponto 

positivo, visto que, nas aldeias os indígenas conservam mais os seus hábitos tradicionais, 

como a pesca, caça e plantio de alimentos, comparados com os indígenas que 

compartilham ambiente com a população não indígena. Entretanto, uma revisão 

sistemática realizada com indígenas da Austrália evidenciou que as comunidades remotas 

apresentaram menor nível de HDL-c, má nutrição, tabagismo excessivo e estilo de vida 

sedentário [39]. Portanto, o ideal é que os indígenas tenham uma equipe de saúde indígena 

que possa orientar essa população sobre questões de saúde, ou seja, profissionais que 

falem a mesma língua e que conheçam e respeitem a cultura dessa população.  

Observou-se que na população indígena não há um consenso sobre a idade adulta, 

haja visto que os autores de cada estudo consideraram uma idade diferente. A falta de 

padronização de uma idade adulta é um dos fatores que dificultam o diagnóstico 

nutricional acurado, pois os valores de referências de adolescente, adultos e idosos são 
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diferentes. Diante de tal observação, um estudo que padronize a idade da população 

indígena seria de grande relevância.  

A maioria dos estudos utilizou o IMC para estimar sobrepeso e obesidade, o que 

pode ser justificado pela simplicidade do método, baixo custo operacional e rapidez. 

Contudo, é uma técnica questionável por expressar apenas a massa corporal total, 

impossibilitando a diferenciação da massa magra e da massa gorda [40,41]. Portanto, 

indivíduos com a massa muscular mais desenvolvida podem ser considerados obesos, 

como por exemplo, os atletas e algumas populações supostamente mais ativas [42]. Este 

pode ser o caso de populações indígenas, nas quais muitas das suas atividades do 

cotidiano favorecem o maior desenvolvimento de massa magra, elevando seu IMC. De 

todo modo, é de grande importância discutir a adequação desse índice na avaliação do 

estado nutricional das populações indígenas, visto que, é um método muito utilizado pelos 

pesquisadores. 

Verificou-se uma elevada prevalência de HAS, DM e SM entre os indígenas, que 

são morbidades reconhecidamente relacionadas ao excesso de peso. Além da elevada 

prevalência de excesso de peso entre os indígenas, também se verificou uma profunda 

mudança em seus hábitos de vida nas últimas décadas, com a diminuição nas práticas 

tradicionais e acessos limitados a alimentos frescos e minimamente processados, que 

foram substituídos por alimentos de alta densidade energética, açúcares, gorduras 

saturadas e sódio e baixos teores de proteína, fibra e micronutrientes [43,44].  A questão 

de saúde dos indígenas não é um problema apenas do Brasil. Um estudo realizado por 

Morisako et al (2017) com os nativos havaianos, evidenciou que os indígenas são uma 

população que frequentemente experimenta marginalização social e discriminação racial 

no ambiente de saúde, o que leva a resultados de saúde desfavoráveis [45].  

Em relação às prevalências de sobrepeso e obesidade, estas chegaram a 33% e 16%, 

respectivamente. No Brasil, são poucos os estudos que avaliam o estado de saúde da 

população indígena devido às barreiras que ainda existem para realizar pesquisa com esta 

população. Estes achados corroboram com dados mundiais, na população não indígena 

adulta, na qual cerca de 39% dos adultos apresentavam sobrepeso e 13% obesidade [2]. 

Uma revisão sistemática realizada no Canadá, com o objetivo de avaliar a prevalência de 

excesso de peso, apresentou uma prevalência consideravelmente menor, 29,7% [46]. 
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CONCLUSÃO 

  

O sobrepeso é mais prevalente nas etnias Parkatêjê (68%) e Aruák (52%). As 

maiores prevalências de obesidade foram nas etnias Guarani, Kaiowá e Terena (31%). 

Considerando o efeito combinado global, a prevalência de sobrepeso e obesidade foi de 

45%. Diante de tal evidência, torna-se de grande importância a vigilância alimentar 

nutricional eficiente e duradoura.  Esta de ser incorporada nos serviços de saúde indígena 

e nos sistemas de informação em saúde. Evidências científicas sobre saúde indígenas são 

importantes para desenvolver respostas específicas e políticas adequadas para essas 

populações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 
 

REFERÊNCIAS 

1- World Health Organization. Obesity and overweight. Outubro, 2017. Disponível em: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ 

 

2-World Health Organization. Obesity. Disponível em: 

http://www.who.int/topics/obesity/en/ Acesso em 30/10/2017. 

 

 

3- Kuhnlein HV, Recevuer O, Soueida R, Egeland GM. Arctic Indigenous Peoples 

experience the nutrition transition with changing dietary patterns and obesity. J Nutr. 

2004 Jun;134(6):1447-53. 

 

4- Snodgrass JJ, Leonard WR, Sorensen MV, Tarskaia LA, Alekseev VP, Krivoshapkin 

V. The emergence of obesity amongst Indigenous Siberians. J 

PhysiolAnthropol. 2006;25(1):75–84. Doi: 10.2114/jpa2.25.75. 

 

5- Oliveira GF, Oliveira TR, Ikejiri AT, Galvao TF, Silva MT, Pereira MG. Prevalence 

of Obesity and Overweight in an Indigenous Population in Central Brazil: A Population-

Based Cross-Sectional Study. ObesFacts. 2015;8(5):302-10.  

 

6- Fávaro TR; Santos RV; Cunha GM; Leite IC; Coimbra Jr CEA. Obesidade e excesso 

de peso em adultos indígenas Xukuru do Ororubá, Pernambuco, Brasil: magnitude, 

fatores socioeconômicos e demográficos associados. Cad. Saúde Pública. 2015 Aug; 

31(8):1685-1697. 

 

7 – Leite MS, Santos RV, Coimbra Jr. CEA, Gugelmin AS. Alimentação e nutrição dos 

povos indígenas no Brasil. In: Kac G, Sichieri R, Gigante DP, organizadores. 

Epidemiologia nutricional. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz/Editora Atheneu; 2007. P. 

503-17. 

 

8 – Johnson-Down L, Labonte ME, Martin ID, Tsuji LJ, Nieboer E, Dewailly E, et al. 

Quality of diet is associated with insulin resistance in the Cree (Eeyouch) indigenous 

population of northern Québec. NutrMetabCardiovasc Dis. 2015 Jan;25(1):85-92. 

 

9- Obesity Working Group (OWG) for the National Preventative Health 

Taskforce. Australia: The Healthiest Country by 2020 – Technical Report 1 Obesity in 

Australia: a need for urgent action.Canberra: Commonwealth of Australia; 2009. 

 

10- United Nations Development Programme. Human Development Report 2014. 

Sustaining human progress: reducing vulnerability and building resilience. New York: 

United Nations; 2014. P. 2014. 

 

11- Esler D, Raulli A, Pratt R, Fagan P. Hypertension: high prevalence and a positive 

association with obesity among Aboriginal and Torres Strait Islander youth in far north 

Queensland. Aust N Z J Public Health. 2015; 40 (suppl 1):565-569. 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
http://www.who.int/topics/obesity/en/


 

84 
 

12 – Boaretto JD, Molena-Fernandes CA, Pimentel GGA. Estado nutricional de indígenas 

Kaingang e Guarani no estado do Paraná, Brasil. Ciência & Saúde Coletiva. 2015 Aug; 

20(8):2323-2328. 

 

13- Butler DC, Petterson S, Bazemore A, Douglas KA. Use of measures of 

socioeconomic deprivation in planning primary health care workforce and defining health 

care need in Australia. Aust J Rural Health. 2010. 

 

14 – Monteiro CA, Benício MHDA, Conde WL, Popkin BM. Shifting obesity trends in 

Brazil. Eur J ClinNutr 2000; 54:342-6. 

 

15-  Coimbra Jr. CEA, Santos RV, Welch JR, Cardoso AM, Souza MC, Garnelo L, et al. 

The First National Survey of Indigenous People’s Health and Nutrition in Brazil: 

rationale, methodology, and overview of results. BMC Public Health 2013;13:52. 

 

16- Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and MetaAnalyses: The PRISMA Statement. 

PloS Med 6(7): e1000097. Doi:10.1371/journal.pmed1000097. 

 

17- Downs SH, Black N. The feasibility of creating a checklist for the assessment of the 

methodological quality both of 84oil84ndomi and 84oil84ndomized studies of health care 

interventions. J Epidemiol Community Health. 1998;52(6):377-84.  

 

18- Landis JR, Koch GG. The measurement of observer agreement for categorical 

data. Biometrics 1977; 33: 159-174. 

 

19- Nascimento JRL, Miranda RA, Xavier FB, Menezes RC. Pressão arterial e índice de 

massa corporal de índios adultos da tribo Parakanã, Amazônia Oriental Brasileira. Revista 

Paraense de Medicina. 1997;11(2):21–25. 

 

20- Capelli JCS, Koifman S. Avaliação do estado nutricional da comunidade indígena 

Parkatêjê, Bom Jesus do Tocantins, Pará, Brasil. Cad. Saúde Pública. 2001 

Mar;17(2):433-437. 

 

21- Gugelmin S, Santos RV. Ecologia humana e antropometria nutricional de adultos 

Xavánte, Mato Grosso, Brasil.Cad. Saúde Pública. 2001 Mar;17(2):313-322. 

22- Cardoso AM, Mattos IE, Koifman RJ. Prevalência de fatores de risco para doenças 

cardiovasculares na população Guaraní-Mbyá do Estado do Rio de Janeiro. Cad. Saúde 

Pública. 2001 Mar; 17(2):345-354. 

 

23- Tavares EF, Vieira-Filho JP, Andriolo A, Sañudo A, Gimeno SG, Franco LJ. 

Metabolic Profile and Cardiovascular Risk Patterns of an Indian Tribe Living in the 

Amazon Region of Brazil. Hum Biol. 2003 Feb;75(1):31-46. 

 



 

85 
 

24- Leite MS, Santos R, Gugelmin AS, Coimbra-Jr. CEA. Crescimento físico e perfil 

nutricional da população indígena Xavánte de Sangradouro-Volta Grande, Mato Grosso, 

Brasil. Cad. Saúde Pública. 2006  Feb; 22(2):265-276. 

 

25- Gimeno SGA, Rodrigues D, Pagliaro H, Cano EM, Lima EES, Baruzzi RG. Perfi 

metabólico e antropométrico de índios Aruák: Mehináku, Waurá e Yawalapití, Alto 

Xingu, Brasil Central, 2000/2002. Cad. Saúde Pública. 2007 Aug; 23(8):1946-1954. 

 

26- Leite MS, Santos RV, Coimbra-Jr CEA. Seasonality and nutritional status of 

indigenous peoples: the case of Wari’ in Rondônia State, Brazil. Cad. Saúde Pública. 

2007 Nov; 23(11):2631-2642. 

 

27- Lourenço AE, Santos RV, Orellana JD, Coimbra Jr CEA. Nutrition transition in 

Amazonia: obesity and socioeconomic change in the Suruí Indians from Brazil. Am J 

Hum Biol. 2008 Sep-Oct;20(5):564-71.  

 

28- Welch JR, Ferreira AA, Santos RV, Gugelmi SA, Werneck G, Coimbra Jr CAE. 

Nutrition Transition, Socioeconomic Differentiation, and Gender Among Adult Xavante 

Indians, Brazilian Amazon.Hum Ecol. 2009; 37:13–26. 

 

29- Gimeno SGA, Rodrigues D, Canó EM, Lima EES, Schaper M, Pagliaro H, et al. 

Cardiovascular risk factors among Brazilian Karib indigenous peoples: Upper Xingu, 

Central Brazil, 2000-3.J EpidemiolCommunity Health. 2009 Apr;63(4):299-304. 

 

30- Salvo VLMA, Rodrigues D, Baruzzi RG, Pagliaro H, Gimeno SGA. Perfil metabólico 

e antropométrico dos Suyá. Parque Indígena do Xingu, Brasil Central. As. Bras. 

Epidemiol. 2009 Sep; 12(3):458-468.  

 

31- Castro TG, Schuch I, Conde WL, Veiga J, Leite MS, Dutra CLC, et al. Estado 

nutricional dos indígenas Kaingáng matriculados em escolas indígenas do Estado do Rio 

Grande do Sul, Brasil. Cad. Saúde Pública. 2010; 26(9):1766-1776. 

 

32- Anjos HNK, Toledo MJO, Mota LT, Previdelli ITS, Anjos AF, Saruhashi TR, et al. 

Prevalence of Metabolic Syndrome among Kaingang Native Americans in Southern 

Brazil. Braz. Arch. 85oil. Technol..2011 Feb; 54(1): 81-89. 

 

33- Oliveira GF, Oliveira TRR, Rodrigues FF, Corrêa LF, Ikejiri AT, Casulari LA. 

Prevalência de diabetes melito e tolerância à glicose diminuída nos indígenas da Aldeia 

Jaguapiru, Brasil. As. Panam. Salud pública. 2011 May;29(5):315-321. 

 

34- Tavares FG, Coimbra Jr CEA, Cardoso AM. Níveis tensionais de adultos indígenas 

Suruí, Rondônia, Brasil. Ciênc. Saúde coletiva. 2013 May; 18(5):1399-1409. 

 

35- Mazzucchetti L, Galvão PPO, Tsutsui MLS,  Santos KM,  Rodrigues DA, Mendonça 

SB, et al. Incidência de síndrome metabólica e doenças associadas na população indígena 



 

86 
 

Khisêdjê do Xingu, Brasil Central, no período de 1999-2000 a 2010-2011. Cad. Saúde 

Pública. 2014 Nov; 30(11):2357-2367. 

 

36- Kuhn PC, Vieira Filho JP, Franco L, Dal Fabbro A, Franco L, Moises RS. Evaluation 

of body adiposity index (BAI) to estimate percent body fat in an indigenous population. 

Clin Nutr. 2014 Apr;33(2):287-90.  

 

37- Bresan D, Bastos JL, Leite MS. Epidemiologia da hipertensão arterial em indígenas 

Kaingang, Terra Indígena Xapecó, Santa Catarina, Brasil, 2013. Cad. Saúde Pública. 

2015 Feb; 31(2):331-344. 

 

38-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em: 

>http://indigenas.ibge.gov.br/<. Acesso em 04 de fev. 2017. 

 

39-  Lyons JG, O’Dea K, Walker KZ. Evidence for low high-density lipoprotein 

cholesterol levels in Australian indigenous peoples: a systematic review. BMC Public 

Health. 2014 Jun2;14:545. Doi: 10.1186/1471-2458-14-545. 

 

40- Gugelmin AS, Santos RV. Uso do Índice de Massa Corporal na avaliação do estado 

nutricional de adultos indígenas Xavánte, Terra Indígena Sangradouro-Volta Grande, 

Mato Grosso, Brasil. Cad. Saúde Pública. 2006 Sep ;  22(9) 1865-1872. 

 

41- Ribeiro LC, Sartorelli DS. Métodos empregados em epidemiologia nutricional. In: 

Franco LJ, Passos ADC. Fundamentos de Epidemiologia, 2ª ed. Barueri: Editora Manole, 

2011, p. 300-318. 

 

42- Porto LG, Nogueira RM, Nogueira EC, Molina GE, Farioli A, Junqueira LF Jr, et al.  

Agreement between BMI and body fat obesity definitions in a physically active 

population. ArchEndocrinolMetab. 2016 Nov-Dec;60(6):515-525. Doi: 10.1590/2359-

3997000000220.  

 

43- Souza Filho ZA, Ferreira AA, Santos BS, Geraldo Pierin AMG. Prevalência de 

hipertensão arterial em indígenas do Brasil: uma revisão sistemática com meta-análise. 

RevEscEnferm USP. 2015; 49(6):1016-1026. 

 

44- Ferreira AA, Souza-Filho ZA, Gonçalves MJF, Santos J, Pierin AMG. Relationship 

between alcohol drinking and arterial hypertension in indigenous people of the Mura 

ethnics, Brazil. PloS One. 2017 Aug 4;12(8):e0182352. Doi: 

10.1371/journal.pone.0182352. 

 

45- Morisako AK, Tauali’I M, Ambrose AJH, Withy K. Beyond the Ability to Pay: The 

Health Status of Native Hawaiians and Other Pacific Islanders in Relationship to Health 

Insurance. Hawaii J Med Public Health. 2017 Mar; 76(3 Suppl 1): 36–41. 

 

46- Kolahdooz F, Sadeghirad B, Corriveau A, Sharma S. Prevalence of overweight and 

obesity among indigenous populations in Canada: A systematic review and meta-

analysis. CritRevFoodSci Nutr. 2017 May 3;57(7):1316-1327. Doi: 

10.1080/10408398.2014.913003. 

http://indigenas.ibge.gov.br/


 

87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO   4 

 

 



 

88 
 

 

 

Pesquisa com populações indígenas no Brasil: particularidades e 

desafios 

 

Nayara Ragi Baldoni*1; Jéssica Azevedo Aquino2; Sofia Pereira Madeira1, Daniela Saes 

Sartoreli 1, Laercio Joel Franco 1; Amaury Lelis Dal Fabbro1 

 

1 Ribeirão Preto Medical School, University of São Paulo (FMRP-USP), Department of 

Social Medicine. 

2 Campus Centro-Oeste Dona Lindu, Universidade Federal de São João Del-Rei. 

Corresponding author: nayarabaldoni@usp.br/nrbaldoni@gmail.com 

 

Estudos epidemiológicos que avaliam a saúde de populações indígenas brasileiros 

são escassos. Recentemente, o Instituto australiano Lowitja, em parceria com a revista 

inglesa The Lancet, divulgou um estudo que analisa o estado de saúde e condição social 

de povos indígenas e tribais em todo o mundo [1]. No Brasil, um único estudo nacional 

foi conduzido em 2009, o I Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos povos indígenas 

[2]. Exemplos de estudos pontuais sobre fatores de risco cardiovascular em povos 

indígenas foram publicados nas últimas décadas [3,4,5-7, 8, 9, 10]. 

Estudos sobre as populações indígenas são importantes para desenvolver respostas 

específicas e políticas adequadas para essas populações, além de melhorar o acesso a 

serviços de saúde e estimular a produção de informações sobre os povos indígenas no 

âmbito dos sistemas nacionais de vigilância em saúde [11]. A escassez de pesquisas com 

populações indígenas pode ser justificada por diversos fatores, tais como trâmites 

burocráticos necessários para aprovação da pesquisa, custos na execução, barreiras 

culturais e geográficas, bem como particularidades relativas às populações indígenas.  

No Brasil, as pesquisas envolvendo comunidades ou indivíduos indígenas, devem 

atender às exigências éticas e científicas indicadas na Resolução 466/2012 e Resolução 

304/2000 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde [12,13]. O primeiro 

passo é ter a concordância documentada das lideranças indígenas da comunidade que se 

deseja pesquisar, que pode ser obtida por intermédio das respectivas organizações 

indígenas ou conselhos locais. Após a autorização das lideranças da comunidade inicia-

se o processo seguindo a resolução 466/2012 para apreciação e aprovação do Comitê de 

mailto:nayarabaldoni@usp.br/nrbaldoni@gmail.com
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Ética e Pesquisa (CEP) da instituição onde estão vinculados os pesquisadores 

responsáveis pela pesquisa e que por se tratar de estudo com população indígena será 

enviado para a CONEP (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa).  

Após a aprovação pela CONEP, o processo deve ser encaminhado para as 

instâncias brasileiras responsáveis pela atenção ao indígena, sendo elas a Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI) e o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), esse último 

vinculado ao Ministério da Saúde. A FUNAI enviará o projeto de pesquisa ao CNPq, para 

análise de seu mérito científico, conforme Resolução Normativa-RN 009/1987 e 

Instrução Normativa da Funai nº 001/PRESI/1995 [14,15]. No encaminhamento do 

processo à FUNAI, além da solicitação de autorização para a realização da pesquisa, 

também deve-se solicitar a permissão para ingresso em terras indígenas. Existe uma série 

de documentos exigidos pela FUNAI, dos pesquisadores envolvidos na pesquisa, para 

autorizar o ingresso em território indígena, especificados na Instrução Normativa da 

FUNAI n° 001/PRESI/1995 [15]. O processo de submissão do projeto para o CEP e para 

o CONEP é realizado por meio da Plataforma Brasil 

(http://plataformabrasil.saude.gov.br). 

Após aprovação da pesquisa em tais instâncias responsáveis, o indígena só será 

considerado participante da pesquisa após a leitura e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Nesse documento é registrado o 

consentimento livre e esclarecido do participante e/ou de seu responsável legal, de forma 

escrita, após a leitura e compreensão de todas as informações relevantes a respeito da 

pesquisa, que devem ser escritas em linguagem clara, objetiva e de fácil entendimento 

para o mais completo esclarecimento sobre a pesquisa a qual se propõe participar [12]. 

Quando os indígenas não falarem ou compreenderem a língua portuguesa, é necessária 

uma pessoa para realizar a tradução como, por exemplo, o Agente Comunitário de Saúde 

Indígena (ACSI). Os ACSI são profissionais de saúde e membros das equipes de saúde 

que atuam no contexto indígena. Em casos de indígenas não alfabetizados, com 

impossibilidade de assinar o TCLE, deve-se obter sua impressão digital nas cópias do 

TCLE.  

Seguir todos esses passos para autorização da pesquisa é um processo que pode 

demorar, por isso é muito importante um planejamento antecipado para conseguir atingir 

o objetivo final da pesquisa. Além disso, pesquisas com indígenas normalmente são 

dispendiosas, porque demandam recursos para estadia, transporte, insumos, 

equipamentos, pois a maioria dos indígenas habitam comunidades afastadas dos grandes 

http://plataformabrasil.saude.gov.br/
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centros de pesquisas, necessitando de financiamento pelas agências governamentais de 

fomento.  

Diante do exposto, é possível observar que os direitos dos povos indígenas no 

Brasil, no que se refere ao desenvolvimento de pesquisa em seres humanos, estão bem 

representados pela legislação que ampara os indígenas como participantes individuais e 

coletivos da pesquisa. Tais normas reconhecem, ainda, o direito dos indígenas nas 

decisões de participarem ou não da pesquisa, sem que desta decisão decorra algum 

prejuízo ao indígena ao pleno acesso e exercício de seus direitos. 
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3. CONCLUSÃO 

 

Tendo em vista os objetivos apresentados e os resultados evidenciados no presente 

estudo, passa-se a discorrer sobre os achados: 

- Observou-se que dentre os indicadores antropométricos analisados (IMC, CC e relação 

cintura/altura) a relação cintura/altura foi o melhor preditor da presença de SM. 

- Quanto ao melhor ponto de corte para relação cintura/altura, observa-se uma variação 

de 0,57 a 0,61. A variação por sexo foi de 0,55 a 0,60 para os homens e de 0,61 a 0,67 

para as mulheres. 

- O sobrepeso foi mais prevalente na etnia Parkatêjê, 68%. A maior prevalência de 

obesidade foi nas etnias Guarani, Kaiowá e Terena, 31%. Considerando o efeito 

combinado global, a prevalência de sobrepeso e obesidade foi de 45%. 

- Pesquisas com população indígena no Brasil possui seus desafios, entretanto, são bem 

representadas pela legislação. 
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ANEXO 1: Aprovação do CEP/HCRP-USP/FMRP-US 
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ANEXO 2: Aprovação pelo CONEP/Conselho Nacional de Saúde 

 

 


