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Ferreira, AA. A influência da ingestão de bebida alcoólica e transtornos mentais 

comuns não psicóticos na pressão arterial dos indígenas Mura. [tese]. São Paulo: 

Universidade de São Paulo, Escola de Enfermagem, 2016.   

                                                      RESUMO 

 Introdução: A hipertensão arterial é de causa multifatorial, envolvendo hábitos de 

vida e estilos de vida inadequados como o consumo excessivo de bebida alcoólica 

que propiciam a elevação dos níveis pressóricos. Além disso, os sintomas 

relacionados ao transtorno mental comum também podem se associar ao estado de 

saúde, provocando mais danos ao sujeito com hipertensão arterial. Diante disso, o 

presente estudo teve como objetivo principal identificar associação entre a ocorrência 

de hipertensão arterial com o consumo de bebidas alcoólicas e a presença de 

transtorno mental comum em indígenas das aldeias Muras, residentes em região rural 

e urbana. Casuística e Métodos: Estudo transversal, de base populacional, com 455 

indígenas Mura residentes no município de Autazes, Amazonas, Brasil. Foi aplicada 

a entrevista semi-estruturada com questões referentes aos dados socioeconômicos e 

educacionais, hábitos de vida, história clínica, histórico familiar, além dos 

questionários Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) e Self-Reporting 

Questonnaire (SRQ-20), para avaliar o consumo de álcool e presença de transtorno 

mental, respectivamente. A pressão arterial foi medida com aparelho automático de 

braço validado. Foram realizadas três medidas e usada a média das duas últimas 

medidas. Realizaram-se ainda, medida do peso, altura, circunferência do pescoço, 

circunferência da cintura, avaliação de bioimpedância; glicemia, triglicérides e 

colesterol com medida capilar. Na análise bivariada, foi testada a associação entre 

hipertensos, separadamente, com os dois desfechos: consumo de bebidas alcoólicas 

e a presença de transtorno mental comum explorando especialmente, os aspectos 

relacionados à hipertensão arterial. Foi ajustada a regressão de Poisson com 

variância robusta, para ambos os desfechos, com modelagem em stepwise backward 

automatizado, tendo como critério de entrada, p<0,20 e de significância no modelo 

final, p≤0,05. Utilizou-se como estimativa, as razões de prevalência e respectivos 

intervalos de confiança de 95%. Resultados: A maioria dos participantes era do sexo 

feminino (57,8%), com 42,10 (16,74) anos, vivendo com companheiro (74,7%) e cerca 

de quatro filhos por família, baixo nível de escolaridade Analfabeto/Fundamental 

incompleto (41,1%) e renda até dois salários mínimos (85,0%). A prevalência de 

hipertensão arterial foi de 26,6%, tabagismo (20,4%) e ser sedentário/irregularmente 

ativo (52,8%). O consumo de bebida alcoólica foi de 40,2%, sendo 13,4% classificados 

como alto risco para dependência alcoólica, e maior na área rural em comparação à 

urbana (57,3% vs 22,2%) p<0,001. Destacam-se os seguintes aspectos do uso 

abusivo de álcool: sentimento de culpa/remorso (45,9%); amnésia repentina por não 

lembrar o ocorrido na noite em que bebeu (31,7%); além de machucar-se ou sentir-se 

prejudicado por causa da bebida (29,6%); preocupação por parte de parentes, amigos 

ou profissionais de saúde, que aconselharam o entrevistado a interromper o consumo 

(51,5%). Não houve associação entre a presença e consumo de  bebida alcoólica 



(23% e 26%). Os indígenas com diagnóstico de hipertensão referida, faziam menos 

uso de bebida alcoólica (14,2%vs 85,8%, p=0,009), porém nas ocasiões em que 

bebiam, ingeriam maior quantidade, comparado com os que não referiram hipertensão 

[55,3(72,2) vs 33,3(62,2) gramas de Etanol p=0,008]. A prevalência de transtorno 

mental comum foi de 45,7%, com destaque para os seguintes itens: referência de 

dores de cabeça frequentes (69,5%), sentir-se nervoso, tenso ou preocupado (66,2%), 

ter se sentido triste ultimamente (56,0%), dormir mal (55,2%) e ter sensações 

desagradáveis no estômago (42,9%). Além disso, destaca-se que 7,3% referiram ideia 

de acabar com a própria vida e 4,2% sentiram-se incapazes de desempenhar papel 

útil. Após análise ajustada a razão de prevalência após análise ajustada (Razão de 

prevalência, IC-95%), verificou-se associação positiva entre ingestão de bebida 

alcoólica e sexo masculino (2,72, IC-2,12-3,48), tabagismo (1,29, IC-1,06-1,56) e 

morar na zona rural (2,09, IC-1,61-2,72). Porém, a ação foi protetora para idade (0,98, 

IC-0,98-0,99), consumo de alimentos in natura (0,97, IC-0,95-0,99), e ausência de 

dislipidemias (0,75, IC-0,62-0,9). Entre os que apresentaram transtorno mental 

comum, a hipertensão arterial identificada esteve presente em 30,3% e o consumo de 

álcool uma vez ao mês em 22,1%. Após a análise ajustada (Razão de prevalência, IC-

95%) verificou-se associação positiva entre o transtorno mental comum e a zona de 

moradia urbana (1.25, IC-1,02-1,54), não sabia que tinham antecedentes para 

diabetes (1.56, IC-1,24-1,96) e a ingestão de bebida alcoólica (1.01, IC-1,00-1,02). 

Porém, foi ação protetora não ter antecedentes pessoais de cardiopatia (0.59, IC-0,48-

0,73). Conclusão: Observou-se que a presença de hipertensão arterial, consumo de 

bebida alcoólica e de transtorno mental comum  foram elevados nos indígenas da 

etnia Mura. Esses achados podem ser decorrentes da aproximação e convivência 

entre indígenas e não indígenas favorecendo mudanças culturais, especialmente de 

hábitos e estilos de vida, com aumento do risco de doenças crônicas não 

transmissíveis. 

Palavra-chave: Fatores de risco cardiovascular; Hipertensão arterial; Fatores de 

risco/associados; Saúde indígena; Consumo de álcool; Transtorno mental comum. 

 

 

 

 

 

 

  



Ferreira, AA. The influence of alcoholic beverages consumption and common mental 

disorder on arterial blood pressure of the Mura Indigenous. [Thesis]. Sao Paulo: 

University of Sao Paulo, School of Nursing, 2016.   

ABSTRACT 

Background: The arterial hypertension has a multifactorial disorder, including 

unappropriated habits and lifestyle as the excessive consumption of alcoholic 

beverages that may increase the blood pressure. Additionally, the symptoms related 

to the common mental disorder may be also associated with the health status, 

producing even more damages to the hypertensive subjects. Thus, this study aimed to 

identify the association of arterial hypertension occurrence with alcoholic beverages 

consumption and presence of common mental disorder in Indigenous from Mura 

villages, who live in rural and urban zones. Casuistic and Methods: It’s a cross-

sectional investigation, with demographic base, conducted with 455 Mura Indigenous 

from Autazes, Amazon, Brazil. Through a semi-structured interview, we gathered data 

about sociodemographic and educational profile, lifestyle, clinical records, family 

antecedents. In this occasion, the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) 

and the Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20) were applied to assess respectively 

the alcohol consumption and the presence of common mental disorder. The blood 

pressure was measured with an arm automatic device, validated for this goal, being 

three measures taken and, from the two last of them, a mean was obtained. 

Furthermore, we gathered weight, height, neck circumference, waist circumference, 

bioimpedance, glycemia, triglycerides and cholesterol, capillary measure for the last 

ones. In the bivariate analysis, we analyzed the association between hypertensive 

persons and the both outcomes- the alcohol consumption and the presence of 

common mental disorder, emphasizing the issues hypertension-related issues. The 

Poison regression, with robust variance, was adjusted for both outcomes, with a 

modelling in automatized stepwise backward, being p<0,20 the entrance criteria and 

p<0,05 the significance level for the final model. As estimative, we used the odds ratios 

and their respective confidence intervals of 95%. Results: Most were females (57,8%), 

with mean age of 42,2(16,74) years, living with a partner (74,7%), with about four 

children per family, poor educational level- Illiterate/Incomplete Basic (41,1%) and 

income of up  two minimum wages (85,0%). 26,6% of the sample had hypertension, 

20,4% were smokers and 52,8% were sedentary/irregularly active. Alcohol 

consumption was of 40,2%, with 13,4% showed high risk for alcohol addiction, and the 

consumption was higher in rural area in comparison with the urban one (57,3% vs 

22,2%) p<0,001. We emphasize the following aspects of alcohol abuse: feeling of guilty 

and remorse (45,9%); abrupt amnesia for not remembering what happened in the night 

that they had drunk (31,7%); feeling hurt or impaired due to the drink consumption 

(29,6%); concerns from relatives, friends or healthcare professionals who advised the 

interviewed to interrupt the consumption (51,5%). There was not association between 

presence and alcoholic beverages consumption (23% and 26%). Indigenous 

diagnosed with referred arterial hypertension drank less alcoholic beverages (14,2%vs 



85,8% p=0,009), but, when they drank, they had a larger amount than those with 

referred hypertension [55,3(72,2) vs 33,3(62,2) grams of Ethanol p=0,008]. The 

common mental disorder was identified in 45,7% of the individuals, being highlighted 

the following  items: reporting of frequent headaches (69,5%), feeling nervous, anxious 

or worried (66,2%), feeling sad in the last days (56,0%), sleeping badly (55,2%) and 

having upset stomach (42,9%). Additionally, 7.3% reported the idea of committing 

suicide, and 4,2% felt themselves unable to play a useful role. We verified positive 

association between alcoholic beverage consumption and male gender (2.72, CI-2,12-

3,48);  smoking (1.29, CI-1.06-1.56); and living in rural area (2.09, CI-1.61-2.72). 

However, the action was protective for the age (0.98, CI-0,98-0,99), intake of natural 

foods (0.97, CI-0,95-0,99), and absence of dyslipidemias (0.75, CI-0,62-0,9). Among 

those diagnosed with common mental disorder, the arterial hypertension was found in 

30,3% and the alcohol consumption once a month in 22,1%. We observed a positive 

association of common mental disorder and: living in the urban area (1.25, CI-1,02-

1,54); unknowing the antecedents for diabetes (1.56, CI-1,24-1,96); and the alcohol 

consumption (1.01,CI-1,00-1,02). However, the absence of personal background of 

heart diseases was not protective (0.59, CI-0,48-0,73). Conclusion: We observed that 

the presence of arterial hypertension, alcoholic beverages consumption and common 

mental disorder were high in the Mura ethnicity. This finding may be explained for the 

approach and interaction among  Indigenous and non-Indigenous, which favors 

cultural changes, especially in habits and lifestyle, increasing the risk of non-

transferable chronic diseases.  

 

Keywords: Cardiovascular Risk Factors, Arterial Hypertension, Risk Factors/ 

Associated, Indigenous Health, Alcohol Consumption, Common Mental Disorder. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente estudo teve como objetivo principal identificar a associação entre a 

ocorrência de hipertensão arterial com o consumo de bebidas alcoólicas e a presença 

de transtorno mental comum em indígenas das aldeias Muras, residentes em região 

rural e urbana. Para estabelecer essa associação, foi traçado, primeiramente, um 

histórico da evolução demográfica das diferentes etnias indígenas no Brasil assim 

como suas relevantes consequências no que diz respeito à saúde.  

Dados sobre as populações indígenas no Brasil revelam que o número total de 

nativos, estimado em cinco milhões no início da colonização, sofreu drásticas 

reduções no decorrer dos séculos. Essa queda demográfica se deu em virtude das 

doenças trazidas pelos brancos e por um longo período de conflitos entre esses povos 

e seus colonizadores caracterizados por disputas de terras, mão-de-obra escrava e 

imposição religiosa, resultando, dessa forma, em uma total depreciação em sua 

cultura. No entanto, nas últimas décadas, esse quadro vem mudando com a chamada 

“revolução demográfica” indígena no Brasil, que aponta alterações indicativas de um 

evidente crescimento desse grupo em ritmo superior à média nacional1,2.      

No campo da investigação das populações indígenas, apesar da carência e 

fragmentação de registros históricos, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

tem nas últimas décadas, aprimorado a sua investigação sobre as populações no país. 

A partir do censo demográfico de 1991, foi incluída a categoria ”indígena” no 

questionário da amostra, para a pergunta sobre a “cor/raça”. Já no Censo de 2010, o 

quesito da “cor/raça”, passou a ser pesquisado tanto no questionário da amostra bem 

como no básico. Além disso, passaram a ser feitas perguntas adicionais sobre 

pertencimento étnico e línguas faladas3.  Isso possibilitou obter informações um pouco 

mais específicas às condições de vida dessa população. Dessa forma, foi possível 

identificar os principais grupos indígenas brasileiros com a maior expressão 

demográfica: Tikuna, Tukano, Macuxi, Yanomami, Guajajara, Terena, Pankaruru, 

Kayapó, Kaingang, Guarani, Xavante, Xerente, Nambikwara, Munduruku, Mura e 

Sateré-Maué. Os grupos étnicos com maior contingente populacional estão 
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concentrados nas regiões norte, especificamente no estado do Amazonas, e centro-

oeste do país. A Amazônia legal comporta 98,7% das terras indígenas do Brasil.4   

Os dados indicam que o território com maior população indígena do país, da 

etnia Yanomami, está localizado nos estados do Amazonas e Roraima, representando 

5% do total das áreas indígenas e onde vivem 25,7 mil indígenas, dos quais mais de 

90% são possuidores do RNI- registro nacional do índio. Outro dado relevante é que 

a população indígena no Brasil apresenta altas taxas de fecundidade, sendo 

observado que há mais mulheres nas áreas urbanas, enquanto que os homens estão 

concentrados mais nas zonas rurais. Porém, percebe-se um declínio no predomínio 

masculino nas áreas rurais entre 1991 e 2010, especialmente no Sudeste (de 117,5 

homens para 106,9), Norte (de 113,2 para 108,1) e Centro-Oeste (de 107,4 para 

103,4) do país5 para cada 100 mulheres. Esses dados apontam que apesar do 

predomínio masculino em comunidades indígenas rurais, no período analisado, houve 

declínio quando comparados aos anos de 1991e 2010, tanto na região Sudeste como 

Norte e Nordeste.  

Essas estatísticas evidenciam uma elevada diversidade ecológica, 

sociocultural, política e econômica nas populações indígenas. Isso se deve, 

possivelmente, a um reflexo de constituições sociais e trajetórias históricas próprias 

desses grupos que podem estar contribuindo para um desequilíbrio ambiental e 

cultural6, 7. 

Nas populações indígenas observa-se o aumento tanto das doenças crônicas 

não transmissíveis quanto das transmissíveis, em especial as infecciosas e 

parasitárias. Assim sendo, é possível constatar que o aumento dos casos das doenças 

crônicas, entre as populações indígenas, tem difícil processo de transição 

epidemiológica vivenciado pelos mesmos8.  

Resultado disso é uma maior suscetibilidade às doenças endêmicas e outras 

enfermidades nas quais a introdução de novos hábitos socioculturais tem um papel 

fundamental, destacando a hipertensão arterial sistêmica6, 7. 

A principal justificativa dessa transformação pauta-se na adoção de hábitos e 

estilos de vida inadequados, como modificações na subsistência, alimentação e 

atividade física, além de alterações socioculturais e econômicas. Acrescenta-se ao 

aumento de doenças crônicas não transmissíveis, a ocorrência de depressão, 

suicídio, alcoolismo e drogadização9.  Crescimentos demográficos e geográficos das 
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populações indígenas, de acordo com IBGE3, 9  trouxeram mudanças culturais, junto 

com os problemas sociais e a falta de assistência à saúde. 

Os dados de mortalidade geral do Ministério da Saúde, disponibilizados através 

do Sistema de Informação de Mortalidade do Sistema Único de Saúde, no ano de 

2010, indicam que cerca de 30% do total de óbitos na população nacional foram 

relacionados às doenças do aparelho circulatório. Dentre essas mortes, a doença 

cerebrovascular e o infarto agudo do miocárdio foram em conjunto, responsáveis por 

62% das mortes10. As doenças cardiovasculares representam um problema crônico 

na saúde pública e secular não só no Brasil como no mundo todo. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde, as doenças cardiovasculares são responsáveis por 

aproximadamente 30% do total de mortes em todo o mundo11, sendo similar aos 

dados apresentados pelo Ministério da Saúde, já mencionados. 

Observa-se que mais de 80% dos casos de morte por doenças 

cardiovasculares nos países desenvolvidos12, estejam associados a fatores de riscos 

onde os mais importantes são os fatores que apresentam alta prevalência em muitas 

populações; os que têm impacto independente e significante no risco para doenças 

isquêmicas e acidente vascular encefálico; e os modificáveis ou passíveis de controle. 

Por apresentarem esses três critérios de relevância vem sendo enfatizado o controle 

do diabetes mellitus, da obesidade, da inatividade física, do uso do tabaco, da 

hiperlipidêmica e da hipertensão arterial. Dentre os fatores de risco modificáveis, a 

hipertensão arterial é considerada o mais relevante para a ocorrência de doenças 

isquêmicas e para o acidente vascular encefálico12. Considerando isso, outra questão 

importante de fator modificável é o consumo prejudicial de álcool, cuja dependência 

aumenta os riscos cardiovasculares direta ou indiretamente, e o seu consumo é 

prejudicial e contraindicado em pessoas que são portadoras e/ou as que possuem 

risco de alguma doença cardiovascular. 

A precariedade dos sistemas de informação sobre morbidade e mortalidade no 

Brasil tem dificultado a obtenção de dados que possibilitem realizar uma análise 

representativa sobre as condições das populações indígenas que vivem em território 

nacional1.  Em especial, os estudos sobre hipertensão arterial, ingestão de bebida 

alcoólica e transtorno mental comum não psicótico vêm crescendo nas últimas 

décadas, especialmente a partir do ano 2000. No entanto, apesar do aumento dos 

estudos ainda existem lacunas na produção científica sobre os referidos temas. 
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Dados nacionais mostram que as doenças infecciosas e parasitárias e os 

distúrbios de saúde materno-infantis são responsáveis por apenas 15% da 

mortalidade, já as doenças crônicas não transmissíveis alcançaram, em 2004, 66,3% 

dos óbitos no país, elevando-se para 72% em 200913,14. Em relação ao transtorno 

mental, destaca-se que no Amazonas a taxa de mortalidade por suicídio se apresenta 

em 19%, sendo cerca de quatro vezes maior do que a observada entre os não 

indígenas15. 

As doenças cardiovasculares aparecem como a principal causa de mortalidade 

no Brasil e o conjunto dessas doenças provocam o maior gasto em assistência à 

saúde, com consequências econômicas que poderiam ser melhor aplicadas e 

direcionadas para ações de prevenção e promoção da saúde14.    Entretanto, a saúde 

pública não se preparou para a transição demográfica e epidemiológica do Brasil e 

cada vez mais tem tido altos custos financeiros e sociais16, com uma qualidade de 

vida não satisfatória para o doente e para a família comprometendo a renda familiar e 

individual. Esse é um desafio a ser enfrentado no dia a dia dos brasileiros e pelos 

portadores de doenças cardiovasculares. Portanto, o Brasil tem mais esse grave 

desafio na saúde para ser resolvido. 

Outra situação relevante observada no Brasil, é que, no ano de 2009, quase 

um terço dos óbitos totais e 65% mortes na faixa etária de 30 a 69 anos de idade, 

atingiram a população adulta em plena fase produtiva. Essa questão indica a 

necessidade de políticas de saúde para esta faixa etária, por ter um número 

significativo de mortes precoces17, 18. 

Na VII Diretriz Brasileira de Hipertensão arterial, esta patologia é 

caracterizada por níveis elevados e sustentados da pressão arterial, onde considera-

se como níveis elevados a presença de valores de pressão sistólica maiores que 140 

mmHg e/ou valores de pressão diastólica maiores que 90 mmHg, caracterizando a 

condição de hipertensão19. 

Um Grupo de Especialistas dos países da América Latina publicou o Consenso 

Latino-Americano de Hipertensão em pacientes com diabetes tipo 2 e síndrome 

metabólica, apresentando taxas de prevalência de hipertensão na América Latina, em 

países como Argentina (25-36%), Uruguai (30%), Paraguai (21-30%) e o sul do Brasil 

(31-33%)20.    
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 Estudos têm avaliado a prevalência da hipertensão arterial em nosso meio, 

como o realizado em uma capital brasileira com 1.739 adultos entrevistados (65,4% 

do sexo feminino e 44,6% do masculino)21. Foram detectados 551(31,7%) indivíduos 

com pressão arterial igual a pressão sistólica ≥ 140 mmHg e/ou pressão diastólica 

≥90mmHg e 82 (4,7%) indivíduos em uso de medicamentos anti-hipertensivos; sem 

tratamento 1.106 (63,6%) totalizando 633 pessoas (36,4%) classificadas como 

hipertensas. A prevalência de hipertensão arterial foi de 41,8% (IC95%: 38,0% - 

45,7%) nos homens e 31,8% (IC95%: 28,1%- 35,7%) nas mulheres. A prevalência de 

hipertensão arterial foi maior entre os homens e aumentou com a idade (p<0, 001), 

sendo de 16,7% na faixa etária de 18 a 29 anos, aumentando progressivamente até 

73,9% naqueles acima de 60 anos. A escolaridade apresentou associação inversa 

com a hipertensão arterial, com prevalência de 47,5% entre aqueles com menos anos 

de estudo, e 28,0% naqueles com mais de nove anos de estudo (p<0, 001). A 

prevalência de sobrepeso foi 30,0% e de obesidade 13,6%. O sobrepeso foi maior 

entre as mulheres. O tabagismo teve prevalência de 20,1% sendo mais frequente 

entre homens (27,1%) do que entre mulheres (16,4%). O sedentarismo esteve 

presente em 62,3%, sem diferenças entre os sexos. O hábito da ingestão regular de 

bebidas alcoólicas foi de 44,4% com maior frequência entre homens. Na análise 

bivariada, os odd ratio brutos mostraram que o sexo masculino, a idade, a 

escolaridade, o abandono do tabagismo, o consumo de bebidas alcoólicas, o excesso 

de peso e a circunferência da cintura aumentada ou muito aumentada, apresentaram 

associação positiva (p<0,05) com a hipertensão arterial e indicadores de outros fatores 

de risco cardiovascular (em particular sobrepeso/obesidade) mostraram-se elevados. 

A hipertensão arterial sistêmica é referida como um dos maiores problemas de 

saúde pública global por ser uma doença multifatorial, silenciosa, de alta prevalência e 

um fator de risco para outras doenças cardiovasculares. De acordo com as VII 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, a hipertensão arterial sistêmica é o principal 

fator de risco modificável para doenças cardiovasculares19. 

O Ministério da Saúde no ano de 2006 divulgou que a hipertensão arterial é a 

mais frequente das doenças cardiovasculares. Estimativas decorrentes das diferentes 

pesquisas de caráter nacional e sistemas de informação em saúde apontavam a 

existência de cerca de 17milhões de portadores de hipertensão em todo o país, 

afetando principalmente indivíduos com idade superior a 40 anos (35%)22.   
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Com a finalidade de obter dados demográficos mais representativos da 

realidade brasileira, um estudo foi desenvolvido, em 2009, por meio do Projeto 

Corações do Brasil23. O objetivo foi traçar um perfil da distribuição de fatores de risco 

cardiovascular na população urbana de cidades brasileiras com mais de 100 mil 

habitantes. Os resultados apontaram que, dentre os participantes, 83% não 

realizavam atividade física, 13% faziam uso diário de bebida alcoólica, um terço dos 

indivíduos acima de 45 anos tinham hipertensão arterial e colesterol elevado e 13,9% 

apresentavam níveis de triglicérides acima de 200 mm/dl. Em relação aos fatores 

relacionados a gênero, raça e faixa etária, os homens, os negros e os sujeitos acima 

de 54 anos foram considerados mais susceptíveis aos fatores de risco para 

desenvolver as doenças cardiovasculares. Ao fazer um mapeamento sobre as 

diferenças e particularidades regionais, os resultados apontaram que a maior 

porcentagem de indivíduos com hipertensão arterial sistólica (31,8%) e diabetes 

mellitus (DM) (9,7%) estava na região Nordeste. Quanto aos níveis de triglicérides 

alterados, a região Nordeste também apresentou a maior porcentagem (15,9%), um 

pouco mais elevada que a das regiões Norte e Centro-Oeste (14,4%). 

Dados preocupantes revelam que a ocorrência de hipertensão arterial mundial 

no ano de 2000 foi contabilizada em 26,4% na população acima de 20 anos de idade 

e para o ano de 2025 foi estimada uma prevalência de 29,2%24. Já no Brasil, em 

2010, verificou-se que 23,3% dos adultos maiores que 18 anos de idade, residentes 

nas 26 capitais brasileiras e Distrito Federal, declararam- se hipertensos25. No ano de 

2008, a hipertensão foi a doença crônica mais referida, com um percentual de 14% do 

total26. 

Nesse sentido, um estudo de base populacional realizado em 2012, apontou 

achados na literatura, publicados ente 1980 e 2010, que revelaram conforme critérios da 

Organização Mundial de Saúde, a prevalência de hipertensão em 23,6% nos anos 80, 

cujo mesmo segmento avaliado na década de 90 identificou a redução para 19,6%. Já o 

Joint National Committee apresentou dados que revelam a prevalência dessa mesma 

doença crônica nos anos de 1980 em 36,1% (IC 95% 28,7-44,2%), em 1990 de 32,9% 

(29,9-36,0%) e nos anos 2000 o total de 28,7% (26,2-31,4%), com significância estatística 

(p<0,001) entre o período avaliado. Focando nesse último ano mencionado, inquéritos 

telefônicos e levantamentos domiciliares revelaram a prevalência de hipertensão 

autorreferida em 20,6% (19,0-22,4%) e 25,2% (23,3-27,2%)27. 
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Vários fatores vêm sendo associados à elevação da pressão arterial, como os 

biológicos e relacionados ao estilo de vida, dentre eles estão: idade, etnia, genética, 

excesso de peso, ingestão de sal, hábitos alimentares, etilismo, inatividade física, 

fatores socioeconômicos e estresse22. O diagnóstico quase sempre é feito 

tardiamente, o que favorece o aumento da morbimortalidade por doenças 

cardiovasculares como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico23, 28. 

Como já exposto, as populações indígenas no Brasil vêm experimentando um 

acelerado processo de transição em saúde e novos desafios e agravos caracterizados 

pela emergência de doenças crônicas não transmissíveis, dos transtornos mentais e 

comportamentais e das causas externas de adoecimento e morte, com destaque para 

a obesidade, diabetes mellitus e hipertensão arterial8, 29. Em 2008, estudo realizado 

para estimar as prevalências e analisar os diferenciais na prevalência de doenças 

crônicas específicas na população brasileira, em 2008, mostrou um dado relevante: 

mulheres, cor/raça preta ou indígena, apresentaram a ocorrência de ao menos uma 

doença crônica30.  Esse dado mostra a fragilidade dos indígenas, no contexto de 

saúde, visto que, há poucos estudos específicos que quantificam a prevalência de 

doenças crônicas em populações indígenas brasileiras. 

A hipertensão arterial tem sido relatada como um considerável problema de 

saúde recorrente em diversos povos indígenas ao redor do mundo, assumindo 

diferentes formas de acometimento a depender da região e das peculiaridades de 

cada povo 31, 32, 33,34.  

No que diz respeito ao Brasil estudos em algumas etnias têm identificado 

doenças cardiovasculares, com destaque para a hipertensão arterial, 

obesidade/sobrepeso, diabetes mellitus. Esses estudos mostram a prevalência da 

hipertensão arterial associada com as mudanças nos hábitos alimentares, sociais e 

culturais e o estilo de vida dos indígenas35, 36, 37,38.  

Com o objetivo de conhecer a produção científica a respeito dos fatores de risco 

cardiovasculares nas populações indígenas no Brasil, realizou-se levantamento 

bibliográfico, no período de agosto a outubro de 2014, sem restrição de tempo ou de 

idioma, nas bases de dados do PubMed, Biblioteca científica eletrônica online em 

Saúde, Scielo e Periódico CAPES. Foram encontrados 50 artigos publicados, com 41 

disponíveis em texto completo, sendo que 48% identificaram as prevalências da 
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hipertensão arterial entre indígenas de diferentes etnias e aldeias de vários estados 

do país, como pode ser observado no quadro 0139.   

 

Quadro 1 - Prevalência da hipertensão arterial em indígenas no Brasil  

(continua) 

Publicação 
 

Etnia, Local, 
Aldeia 

Período da 
Coleta dos 

Dados 

Número 
Participantes 

Prevalência de 
Hipertensão 

(%) 

Oliver JV et al. Circulation, 
1975; 52:146-151.40     

Ianomâmi 
(RR) 

1966 a 1968 506 -Inexistente 

Carvalho JJM et al. Arq. 
Bras. 
Cardiol.1983;40(2):1151204

1.  

Terena, 
Cidade de 
Miranda e 

Aquidauana 
(MT) 

1976 a 1978 151 7,2 

Carvalho JJM et al. Arq. 
Bras. Cardiol. 
1992;59(4):275-28342    

Ianomâmi, 
Rios 

Maturacá e 
Maiá 

(AM), Serra 
do 

Surucucu e 
Rios 

Catrimani e 
Ajarani, 

(RR) 

1982, 1985, 
1986 e 1987 

663 -Inexistente 

Mancilha-Carvalho JJ et al. 
Arq. Bras. Cardiol.1991; 
56(6):477-48243  

Ianomâmi 
(RR) 

1985 254 -Inexistente 

Mancilha-Carvalho JJ et al. 
J Hum Hypertens. 1989; 
3:309-31444   

Ianomâmi, 
Serra do 
Surucucu 

(RR) 

1986 2006 -Inexistente 

Fleming-Moran M et 
al.Hum Biol. 
1991:63(6):83586145     

Zoró, Parque 
indígena 
Aripuanã 

(MT) 
 

1988 

88 
 

 
-Inexistente 

Suruí, 
Parque 

indígena 
Aripuanã 

(RO) 

114 -Inexistente 
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(continuação) 

Publicação 
 

Etnia, Local, 
Aldeia 

Período da 
Coleta dos 

Dados 

Número 
Participantes 

Prevalência de 
Hipertensão (%) 

Bloch KV et al. Cad. Saúde 
Públ. 1993;9(4):428-43846 

Ianomâmi, 
Serra do 
Surucucu 

(RR) 

1992 51 -Inexistente 

Nascimento JRL etal.Rev. 
Para.Med.1998;12(3):4548
47  

Tembé, 
Aldeias 
Turé-

Mariquita, 
Acará–Mirim 

e 
Urumateua 

da 
Cidade de 

Tomé – Açú, 
(PA) 

1997 23 -Inexistente 

Pavan Let al. J Hum 
Hypertens. 1999,17:749- 
75648 

Amondava 
(RO) 

1997 30 -Inexistente 

Salvo VLMA et al. RevBras 
Epidemiol.2009, 12(3): 
458-6849 

Suyá, 
Parque do 

Xingu (Médio 
Rio 

Xingu) (MT) 

1999 86 16,2 

Cardoso AM et al. Cad. 
Saúde Públ. 
2001;17(2):345-35450    

GuaraníMby
á (RJ) 

2000 193 4,8 

Gimeno SGA et al. J 
Epidemiol Community 
Health, 2009;63:299– 
30451 

Kuikuro, 
Parque 

Indígena do 
Xingu (MT) 

2000 e 2003 

116 
 

5,6 
 

Nahukwá, 
Parque 

Indígena do 
Xingu 
(MT) 

27 15,4 

Gimeno SGA et al. Cad. 
Saúde Públ. 
2007;23(8):1946-195452 

Mehináku, 
Waurá e 

Yawalapití, 
Rio 

Xingu (MT) 

2000 a 2002 201 22,5 

Tavares EF et al. 
ArqBrasEndocrinolMetab.2
002, jun;46(3);260-26853. 

Parkatêjê, 
Área 

indígena 
Mãe Maria 

da Cidade de 
Bom Jesus 

do Tocantins, 
(PA) 

2002 90 4,4 
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(continuação) 

Publicação 
 

Etnia, Local 
Período da 
Coleta dos 

Dados 

Número 
Participantes 

Prevalência de 
Hipertensão (%) 

Mancilha-Carvalho JJ; 
Silva NAS. ArqBrasCardiol. 
2003;80(3):295-30054   

Ianomâmi 
(RR) 

2003 200 -Inexistente 

Meyerfreund D et al. J 
Hum 
Hypertens.2009;27(9):1753
-176055 

Guaraní, 
Reserva 

indígena de 
Aracruz (MT) 

2003 e 2004 

60 1,5 

Tupinikin, 
Reserva 

indígena de 
Aracruz (MT) 

610 20,8 

Tavares FG et al. Ciênc. 
saúde coletiva,2013; 
18(5):1399-140956.  

Suruí, Terra 
Indígena 
Sete de 

Setembro 
(RO e 
MT) 

2005 251 2,8 

Oliveira GF et al. Rev 
Panam Salud Publica. 
2011:29(5):315–32157. 

 

Aldeia 
Jaguapiru, 
Cidade de 
Dourados 

(MS) 

2007 a 2008 150 29,7 

Anjos HNK etal.Braz. 
arch. biol. technol.2011 jan-
fev;54(1):81-8958.   

Kaingangs, 
Terra 

indígena 
Faxinal, 

Cidade de 
Cândido de 
Abreu (PR) 

2008 82 26,8 

Oliveira GF et al. 
EthnDis.2011; 21:30130659.   

Aldeia 
Jaguapiru, 
Cidade de 
Dourados 

(MS) 

2008 a 2009 606 40,3 

Coimbra Jr CEA et al. 
BMC Public Health 
2013;13(52):1471-149060.  

Interétnico/1
23 

Aldeias da 
Região 
Norte, 

Nordeste, 
Centro-
Oeste, 

Sudeste e 
Sul (BR) 

2008 a 2009 6.692 13,2 

  

http://www.stockton-press.co.uk/jhh/index.html
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(continuação) 

Publicação 
 

Etnia, Local, 
Aldeia 

Período da 
Coleta dos 

Dados 

Número 
Participantes 

Prevalência de 
Hipertensão (%) 

Dal Fabbro AL et al. Ethn 
Dis. 2014; 24:35-4061. 

Xavantes/ 
Aldeia 

Sangradouro 
Volta 

Grande (MT) 
2008 a 2012 

318 17,5 

Xavantes/ 
Aldeia São 

Marcos (MT) 
630 17,2 

OliveiraGF et al. PlosOne. 
2014;9(1):e86278e8628462. 

Aldeia 
Jaguapiru, 
Cidade de 
Dourados 

(MS) 

2009 a 2011 1.608 29,5 

Santos KM et al. Cad. de 
SaúdePúbl.2012;28(12):23
27-3863. 

Khisêdjê, 
Parque 

Indígena do 
Xingu 
(MT) 

2010 e 2011 170 6,8 

(conclusão) 

 

Dentre os 24 artigos disponíveis nas bases de dados, acerca da prevalência da 

hipertensão arterial entre os indígenas do Brasil, foi possível identificar que os níveis 

de prevalência são variados, existindo etnias indígenas com nenhum caso de 

hipertensão detectada, como os Yanomâmis39, 41, 42, 43,45 Zoró e Suruí44, Tembé46 e 

Amondava47. Dentre os indígenas que apresentaram hipertensão arterial, as taxas de 

prevalência, variaram de 1,5%, entre os Guaranís da Reserva Indígena de Aracruz no 

Estado do Mato Grosso55, a 29,7%, entre os indígenas da Aldeia Jaguapiru no Estado 

do Mato Grosso do Sul61.  

Dentre as investigações listadas no Quadro 01, um artigo60 revela os resultados 

do Inquérito Nacional sobre Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas, trata-se do 

primeiro inquérito com populações indígenas de abrangência nacional, no qual 

mensurou a pressão arterial de mulheres na faixa etária de 14 a 49 anos, apontando 

que 13,2% das mulheres indígenas, de 123 aldeias distribuídas nas cinco regiões do 

Brasil, apresentaram hipertensão arterial. 

Os estudos apontam que três etnias (Yanomâmi, Suruí e Guaraní) e uma aldeia 

indígena (Jaguapiru) apresentaram mais de uma investigação sobre os níveis 

tensionais entre os indígenas, o que permite o comparativo dos níveis entre os 

indígenas da mesma etnia e aldeia. Entretanto, 10 estudos apresentaram as taxas de 
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prevalência da hipertensão arterial de 14 etnias indígenas (Terena, Zoró, Tembé, 

Amondava, Suyá, Kuikuro, Nahukwa, Parketêjê, Mehináku, Waurá, Yawalapití, 

Xavantes, Tupinikim e Khisêdjê) de maneira isolada, porém destacam-se as variações 

dos níveis pressóricos de acordo com o sexo. 

O estudo transversal mais antigo data de 197540, realizado com índios 

Yanomâmis, localizados na fronteira entre Brasil e Venezuela que avaliou níveis de 

pressão arterial, ingestão de sódio e hormônios relacionados ao consumo de sódio 

entre este grupo indígena, por meio de verificação da pressão arterial, análise 

sanguínea e do débito urinário. O estudo apontou aumento da pressão arterial, entre 

os homens, da faixa etária de 10-19 anos (PA média = 107,5/66,9 mmHg) para a de 

20-29 anos (PA média = 108,4/69,1 mmHg). No entanto, em contraste com as 

populações não indígenas o aumento da pressão não se deu de forma sistemática 

durante as faixas etárias seguintes. As concentrações de sódio (1,02 mEq; ±1,51) no 

débito urinário em 24 horas e no sangue (1,34 mEq; ±2.01) entre os Yanomâmis foram 

menores que no grupo controle quando analisado o débito urinário (104,35 mEq 

±64,11). À época do estudo, os Yanomâmis eram raramente obesos e não se 

observava ganho de peso com o avanço da idade, principalmente porque eram muito 

ativos fisicamente com as atividades cotidianas e não eram culturalmente adeptos ao 

uso do sal. Estudo com populações primitivas que sofreram processos de exposição 

ao modo de vida urbana demonstrou um aumento na prevalência de doenças 

cardiovasculares e diabetes46. 

Investigação51 que analisou o perfil metabólico e antropométrico dos índios 

Aruák de três etnias do Alto Xingu: Mehináku, Waurá e Yawalapití, totalizando uma 

amostra de 201 índios com idade igual a de 20 anos ou mais, de ambos os sexos, 

encontrou 37,7% de alteração nos níveis tensionais para o total de indivíduos 

examinados. Para as 82 pessoas acima de 40 anos, divididas em 43 homens e 39 

mulheres, identificou-se 10,8% e 7,9% de prevalência de hipertensão e 40,5% e 

15,8% de pré-hipertensão para homens e mulheres, respectivamente. Houve 

dislipidemia (RP = 1,42; IC95%: 1,17-1,71), sendo os níveis séricos diminuídos de 

HDL responsáveis, em ambos os sexos, em 82,2% dos casos de dislipidemia e 

alterações; na Pressão arterial verificou-se RP = 2,87; IC95%: 1,82-4,48 para pré-

hipertensão) e RP = 3,57; IC95%: 0,99-12,89 para hipertensão. As prevalências de 

sobrepeso (51,8%,), obesidade (15%), dislipidemia (77,1%) e níveis pressóricos 
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elevados (37,7%) foram maiores entre os homens enquanto que as mulheres 

apresentaram maior prevalência de obesidade abdominal (52,1%), 

independentemente da idade e da tribo de origem. Os autores concluíram que mais 

da metade dos índios tinham sobrepeso e que esses índios apresentam alto risco 

cardiovascular e a necessidade de prevenção da obesidade. 

No estudo 52 realizado no Alto Xingu com 116 Kuikuro, 95 Kalapato, 27 Nahkuiá 

e13 Matipus totalizando uma amostra de 251 indígenas acima de 20 anos de idade, 

de quatro sociedades falantes de línguas na família linguística Karib verificou-se 

prevalência de 15,4% de alteração nos níveis tensionais, principalmente entre os 

homens (23,2%), não sendo verificada correlação de aumento dos níveis tensionais 

com a idade. Dentre os fatores de risco cardiovascular investigados (níveis de 

colesterol HDL e LDL, triglicerídeos, ácido úrico e glicemia de jejum), encontrou-se a 

presença de pelo menos dois fatores em 29% dos indivíduos analisados. 

Estudos com os índios Guaraní-Mbyá na Região Sul do Brasil50 também 

avaliaram a prevalência de fatores de risco cardiovascular no total de 151 indígenas 

Guarani de ambos os sexos. Pela classificação de hipertensão do Joint National 

Committe (1988)64, identificaram-se 6 (4,8%) casos de hipertensão arterial em todos 

os indígenas, além de 26,7% de sobrepeso, 4,8% de obesidade, 2,8% de 

hipercolesterolemia e 12,6% de hipertrigliceridemia. Segundo critério da OMS1 as 

prevalências de hipertensão arterial global, para o sexo feminino foram, 

respectivamente, de 2,1% e 4,4%. Segundo esse parâmetro, nenhum indígena do 

sexo masculino foi classificado como hipertenso. A pressão arterial correlacionou-se 

positivamente com peso, IMC e lipídios, e teve aumento significativo com a idade 

somente para o sexo feminino. 

Estudos com populações indígenas como os destacados têm demonstrado a 

ocorrência de aumento das doenças cardiovasculares, diabetes, provavelmente em 

razão do processo de crise de identidade cultural e de mudanças de hábitos e estilos 

de vida.  

Uma das principais alterações na vida dos indígenas foi a introdução da 

alimentação baseada em comidas industrializadas que alcançou uma importância 

exacerbada em domicílios amazônicos. Houve troca de alimentos tradicionais dos 

povos da floresta como a sardinha ou o jaraqui, ricos em ômega 3, assim como o pacu, 

pirarucu, a matrinxã, o tambaqui e a farinha, que foram substituídos por 
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condimentados de carne e frango que possuem alto teor de sódio e portanto, é capaz 

de favorecer o aumento de pressão arterial e a incidência de doenças 

cardiovasculares66. 

Além disso, nota-se que a diminuição no cultivo e consumo de tubérculos (cará 

e mandioca/macaxeira), hortaliças e frutas, associados ao aumento na ingestão de 

carne de gado e inserção da comida industrializada (enlatados e alimentos com 

conservantes ou aditivos) na rotina alimentar das famílias, auxiliou na modificação da 

dieta de indígenas residentes da zona urbana65. 

Dessa forma, percebe-se que com esse descompasso a saúde do índio passa 

a ficar predisposta para a geração de doenças crônicas, sendo também o resultado 

das perdas tradicionais, culturais e sociais. 

Um exemplo de mudança entre as atividades cotidianas em algumas etnias nas 

últimas décadas foi o uso de barcos a motor que reduziu a frequência de longas 

viagens fluviais em embarcações indígenas impulsionadas a remo ou nado ou as 

longas caminhadas na beira do rio, com consequente redução na atividade física 

habitual tornando o índio dessa maneira, sedentário51. 

Estudo com 88.940 mulheres inseridas na primeira avaliação do Nurses' Health 

Study II acompanhadas por 20 anos, mostrou que o índice de massa corporal (IMC) 

normal foi associado a menor risco para doença arterial coronariana67. Do mesmo 

modo, estudo anterior de mesma linha de pesquisa, apontou que o IMC aumentado 

esteve diretamente associado a todas as causas de morte (câncer, tabagismo e 

doenças cardiovasculares) 68. 

No Brasil, dados do VIGITEL (Vigilância de Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico) mostraram que entre 2006 e 2009 a prevalência de sobrepeso/obesidade 

aumentou de 54,2% para 60,5%69,70. 

Já em 2010, a prevalência de excesso de peso no país era de 48,2%, sendo 

maior entre os homens do que em mulheres (57,0% vs. 43,0%)71. 

Em 2013, essa frequência foi de 50,8% e em 2014 foi de 52,5%, sendo 

estimada para 2050 uma prevalência de 95,0% entre os homens e 52,0% nas 

mulheres72, 73,69.  

Nesse sentido, estudo66 que avaliou a associação entre o grau de atividade 

física e a presença de síndrome metabólica em 181 indígenas Khisêdjê, encontrou 

obesidade central de 37,4%, maior entre as mulheres (67,2%) quando comparadas 
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aos homens (18,2%), (p˂0, 001), assim como a prevalência de síndrome metabólica 

em 27,8%, associada à hipertensão em 6,8% com maiores índices na pressão arterial 

sistólica (p<0,001). Diante disso, percebe-se que a obesidade é um elevado agravo à 

saúde, com um grande potencial no aumento de patologias metabólicas e 

cardiovasculares.  

Em outro estudo74 também observou-se entre os indígenas Kaingáng no Rio 

Grande do Sul, que 8,9% apresentavam excesso de peso e/ou obesidade. Da mesma 

forma, estudo75 na Terra Indígena Sangra-Douro-Volta Grande, Mato Grosso, mostrou 

que 78% dos adultos tinham índice de massa corporal elevado, sendo este achado 

atribuído à transição cultural e alimentar, na qual essas populações foram submetidas 

ao longo do tempo. Portanto, o contexto singular vivido pelos indígenas é um grande 

desafio a ser enfrentado no que se refere à obesidade e ao aumento de peso na 

saúde.  

Diante disso, considera-se que essa situação contribuiu para a “substituição” 

de parte da massa muscular corporal por tecido adiposo, refletida na elevada 

prevalência de excesso de peso (sobrepeso e obesidade) e outras doenças, com 

reflexo nos padrões de adoecimento e no perfil epidemiológico, propiciando dessa 

forma, a oportunização às doenças crônicas como a hipertensão arterial. 

Com todo o sistema fragilizado e mais vulneráveis, várias doenças continuam 

a atingir esses grupos e novas ameaças e exposições são recorrentes, como o 

aumento da prevalência de transtornos mentais, do alcoolismo, do suicídio e da 

violência interpessoal76. 

A ingestão de bebida alcoólica também tem contribuído para problemas sociais 

e mudanças nos hábitos culturais nas comunidades indígenas, quando o seu consumo 

é prejudicial. Especialistas no assunto77  apontam que o contato interétnico que há 

mais de três séculos, propiciou a introdução da bebida destilada nas comunidades 

indígenas, ocasionou mudanças na organização dessas sociedades, com 

modificações mais amplas na sua cultura e por ser uma bebida com grande 

variabilidade cultural. A bebida destilada também contribuiu para os processos de 

pacificação e aproximação entre os europeus e os índios, exemplo disso são os Muras 

da Amazônia que em fins do século XVIII, envoltos na finalização de um conflito 

secular com os portugueses, trocavam 10 alqueires de farinha, quatro dúzias de facas, 
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duas ditas de arpões1 de todo o peixe, seis ditas sararacas (aparelho de pesca, usado, 

para fisgar a tartaruga, o peixe-boi, o pirarucu, dentre outros) duas ditas tartarugas e 

um milheiro de anzóis brancos por quatro frascos de aguardente de cana78. 

Hoje, o consumo de bebida alcoólica foge ao estilo tradicional e soma-se a 

múltiplos fatores. Os indígenas estão bebendo outras substâncias alcoólicas e o 

fazem, frequentemente, em novos contextos sociais, influenciando de forma negativa 

a sua identidade, tanto individual como coletiva1, 9. Além do caxiri (bebida indígena 

artesanal, fermentada a base de mandioca e frutas), a cachaça, o álcool de uso 

doméstico, o desodorante e o perfume também são utilizados pela população 

indígena77. Isso demonstra que, a comunidade indígena já está se distanciado da 

cultura e dos rituais, tendo hoje um consumo prejudicial de bebida alcoólica, com todas 

as consequências que seu uso excessivo acarreta. O consumo de álcool é 

considerado um grande problema nas populações indígenas, segundo a Fundação 

Nacional de Saúde79,80. 

Estudo81 com o objetivo de comparar a taxa de prevalência de alcoolismo, por 

meio do instrumento CAGE, entre a população indígena aldeada e não aldeada 

localizada na cidade de Sidrolândia mostrou que na população aldeada, acima de 15 

anos, a prevalência de alcoolismo foi de 17,6% (31,0% nos homens e 1,6% nas 

mulheres), já na população não aldeada a prevalência foi 19,7% (22,4% nos homens 

e 17,1% nas mulheres). Assim, a bebida alcoólica ocupa lugar cada vez mais 

destacado no campo psíquico dos índios, tanto no âmbito intragrupal, quanto no 

aspecto intergrupal. 

As VII Diretrizes Brasileiras de Hipertensão19 apontam que há associação entre 

ingestão de bebida alcoólica e alterações de pressão arterial dependentes da 

quantidade ingerida. Em indivíduos hipertensos, a ingestão de bebida alcoólica, 

agudamente e dependentemente da dose, reduz a pressão, porém ocorre elevação 

algumas horas após o seu consumo. Ocorre um aumento da pressão arterial em 2 

mmHg a cada 30ml de álcool etílico ingerido82. Pelo fato de a sociedade brasileira ser 

culturalmente adepta às bebidas alcoólicas, seu consumo deve ser minuciosamente 

                                                           
1 Arpão: “conjunto formado por um ferro afiado colocado em um cabo, usado na pesca de peixes 

grandes”. 
Teixeira FA. O universo amazônico contextualizado nas oficinas de produção textual. Revista Ensino & 
Pesquisa. 2015;13(1)(suplemento):65-78. 
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monitorado nos hipertensos83. Destaca-se ainda, estudo84 que analisou a prevalência 

e os fatores relacionados ao consumo de álcool em indivíduos residentes em Pelotas 

(RS), em 2000, o qual mostrou que a relação entre os indivíduos com uso abusivo de 

álcool e o mau controle da hipertensão apresentou odd ratio de 1,73 (p<0,001), tanto 

na análise global como na estratificada por sexo, além de os indivíduos apresentarem 

associação ao um menor número de consultas médicas.   

Atualmente, o uso de bebida alcoólica entre os indígenas vai além das 

mudanças nos seus hábitos culturais. Esse uso é multideterminado, envolve fatores 

biopsicossociais, com destaque para a abrangente comercialização da bebida e por 

essa ser uma droga lícita8. O estatuto do índio, de197385, definiu no seu artigo 58, 

inciso 3º: "a proibição da aquisição, do uso e da disseminação de bebidas alcoólicas 

nos grupos tribais ou entre índios não integrados”. É crime contra os índios e a cultura 

indígena. Entretanto, na prática ainda é uma questão negligenciada, pelas entidades 

competentes em muitos aspectos, principalmente no que se refere à fiscalização 

sistemática. 

O consumo prejudicial do álcool no organismo acarreta vários distúrbios 

fisiológicos, tais como: doenças cardiovasculares, gastrite, pancreatite, hepatite, 

hipertensão, fraqueza em membros inferiores, quedas frequentes, convulsões e 

tremores matinais; distúrbios psicológicos como irritabilidade, alterações do humor, 

nervosismo, insônia, falta de concentração, prejuízo de memória; e problemas 

econômicos além de problemas sociais, como perda da produtividade, faltas no 

trabalho, uso de violência com amigos e familiares, perda de responsabilidade, entre 

outros. Dessa forma, as consequências do consumo prejudicial de bebida alcoólica 

são danosas à saúde em todos os seus aspectos, físico, mental e social. 

Especialistas86 afirmam que tem ocorrido, nas etnias indígenas brasileiras, um 

aumento de casos das chamadas “doenças sociais” como o alcoolismo e a depressão 

e que essas ocorrências têm elevado a taxa de mortalidade dos índios brasileiros, três 

a quatro vezes maior do que a média nacional (sociedade nacional envolvente), 

dependendo do Estado da Federação. Os dados sobre os indígenas brasileiros em 11 

comunidades de sete diferentes etnias, com 1.455 entrevistados, indicaram que 

38,4% consomem álcool e desse total, 49,7% gostariam de parar de beber, mas não 

conseguem, 46% chegaram a pedir ajuda, sem sucesso, à família, ao médico, à igreja 

ou a amigos 81.  O alcoolismo tem sido, portanto, considerado uma das principais 
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causas de mortalidade, seja pelo aumento da ocorrência de doenças como cirrose, 

diabetes, hipertensão arterial, doenças do coração, do aparelho digestivo, depressão 

e estresse ou como causa de morte por fatores externos como acidentes, brigas, 

quedas, atropelamentos, entre outros. Na declaração de óbito, o alcoolismo na maioria 

das vezes não aparece como causa básica de morte.  

A questão do alcoolismo em comunidades indígenas é uma problemática que 

pode ser encontrada em muitas aldeias, porém os estudos que registram esse fato 

ainda são escassos. 

 Guimarães e Grubits, em 2007, revisaram as taxas de prevalência de uso de 

bebidas alcoólicas em comunidades indígenas. Entre os Terena do Mato Grosso do 

Sul, destacaram prevalência de 10,1%, com índice maior entre os índios acima de 15 

anos, cuja proporção de alcoolista se elevou para 17,6% na população aldeada. Entre 

os Kaingáng no Rio Tibagi (PR), encontraram uma prevalência de 29,9% de indígenas 

que fizeram uso de bebidas alcoólicas no último ano, sendo a maior proporção entre 

homens (40,1%) do que nas mulheres foi de (14,2%). Os autores sinalizam que 

algumas das prevalências encontradas na revisão são bem maiores do que as de 

consumo de bebidas em populações não indígenas75,76. 

Outro achado na literatura87 mostrou que há diferenças entre os grupos étnicos 

quanto à maneira e momento de beber, bem como a variação de quantidades 

consumidas de acordo com as particularidades, as especificidades e o contexto 

sociocultural e histórico de cada povo.  

Nesse ponto, ressalta-se que o consumo excessivo de bebida alcoólica além 

da dependência crônica, pode provocar alterações no sentido psíquico e emocional 

do indivíduo favorecendo a ocorrência de transtornos mentais que são prejudiciais à 

saúde da pessoa e da coletividade88. 

Dessa forma, esse assunto deve ser visto não apenas sobre o ponto de vista 

biológico, mas também pelas questões de ordem social e psíquica, para o bem estar 

geral dos indivíduos e da sociedade, pois a saúde mental é essencial para a 

manutenção da saúde biológica. 

Os transtornos mentais representam algo em torno de 13% da sobrecarga de 

doenças no mundo, provocando consequências na vida do individuo. Apesar dessas 

constatações, a lacuna entre oferta e demanda de assistência em saúde mental é 

robusta, com estimativas de até 70% para transtornos de humor e 90% para 
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transtornos por uso de bebida alcoólica em países desenvolvidos. Os dados para 

países em desenvolvimento são escassos.  Entretanto, ressalta-se que os transtornos 

mentais têm se tornado mais severos e persistentes atingindo cerca de 450 milhões 

de pessoas no mundo, sendo resultante de múltiplas associações, tanto de fatores 

genéticos quanto de fatores comportamentais. As projeções mundiais para 2030 são 

no sentido de incluírem essas perturbações entre as mais incapacitantes do ser 

humano89. É importante destacar, que no Brasil, a prevalência de transtorno mental 

comum (TMC) oscila entre 28,7% a 50%, sendo considerada alta para os estudiosos 

da área, em especial entre o sexo feminino90, 91. 

O TMC também tem sido consistentemente associado a piores condições 

socioeconômicas em diferentes países, por serem consideradas sintomatologias 

depressivas e ansiosas que podem inclusive ter manifestações somáticas.  

Nesse ponto, investigação92 realizada com 607 indivíduos mostrou a 

prevalência de transtorno mental comum e fatores associados em um serviço de 

atenção primária e 31,47% apresentaram probabilidade para Transtorno Mental 

Comum, revelando alta prevalência. Entre os 191 indivíduos que apresentaram score 

≥7com o uso do instrumento Self Report Questionnaire, (SRQ-20) prevaleceram as 

respostas sim para: sentir-se nervoso (a), tenso (a) ou preocupado (a) (41,4%) e dores 

de cabeça frequentes (39,4%). Em estudos realizados em diferentes regiões do Brasil 

usando o mesmo instrumento de avaliação, o predomínio dos transtornos mentais não 

psicóticos, foi maior no município de São João Del Rei (MG), 43,70%93; em Blumenau 

(SC)39,44%94 e Feira de Santana 29,9%95. Em outro estudo96, também na cidade de 

Feira de Santana (BA) com a amostra de 1.311 trabalhadores, a prevalência global foi 

de 25,2%.  

 Estudo multicêntrico sobre transtornos mentais comuns na atenção básica 

realizado em quatro capitais brasileiras (Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza e Porto 

Alegre), com 1.857 indivíduos, também revelou taxas de prevalências altas. A maior 

prevalência encontrada foi em Fortaleza (64,3%; IC95%: 57,1 – 71,2), seguida por 

Porto Alegre (57,7%; IC95%: 51,2 – 64,3), São Paulo (53,3%; IC95%: 49,2% - 57,5) e 

Rio de Janeiro (51,9%; IC95%: 48,7 – 55,2) 97. 

O transtorno mental comum tem um impacto significativo na saúde tanto na 

população geral como entre grupos tradicionais que passaram, nas últimas décadas, 

por transformações políticas, econômicas e culturais. Os transtornos mentais 
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observados em indígenas na Amazônia brasileira tendem a ser decorrentes de inter-

relações e contingências múltiplas, associadas a características especificas do 

individuo (fatores biológicos, genéticos e psicológicos), características ambientais 

(cuidado parental, relacionamentos interpessoais, exposição a eventos estressores) e 

sociais (rede de apoio social, vizinhança, nível socioeconômico), dentro de uma 

cadeia de fatores98, 99,100. 

É perceptível que a nossa sociedade está pouco preparada e amparada para 

acolher o portador de sofrimento psíquico, dependentes do álcool e monitorar as 

doenças cardiovasculares, havendo ainda uma falha entre o cuidado que se tem e o 

que se deseja ter. Essa situação se torna mais expressiva entre as populações 

indígenas, em virtude do pouco conhecimento sobre como essa população tem 

reagido frente a essas questões.  

A questão indígena está inserida na sociedade contemporânea, e as políticas 

de saúde dirigidas a essa população indígena merecem atenção. O indígena, assim 

como todos os cidadãos, destacando suas particularidades, está amparado na 

Constituição Federal de 1988 que estabeleceu a saúde como direito de todos101. Esta 

Constituição representa um marco na relação entre Estado e populações indígenas 

ao declarar nos artigos 231 e 232 que são reconhecidos aos índios sua organização 

social, línguas, costumes, crenças, tradições e os direitos originários sobre as terras 

que tradicionalmente ocupam. Esta Constituição definiu elementos que 

posteriormente resultaram em mudanças nas ações indigenistas de saúde: a 

descentralização das ações da Fundação Nacional do índio/ FUNAI, Ministério da 

Justiça, para a Fundação Nacional de Saúde/ FUNASA, subordinada ao Ministério da 

Saúde, através da criação dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas/ DSEI.  

A lei nº 4.681 que propôs a criação de um subsistema de saúde indígena foi 

sancionada pela Lei nº 9.836, de 23 de setembro de 1999, criando, então, o 

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena102. Com o decorrer dos anos, a força 

indígena crescia e a atenção à saúde das populações indígenas requereu um modelo 

de atenção à saúde diferenciada com especificidades culturais, epidemiológicas e 

operacionais. Assim, o Decreto nº 156, de 27 de setembro de 1999, definiu o Distrito 

Sanitário Especial Indígena (DSEI) como modelo de gestão da saúde dos indígenas. 

O Subsistema de Saúde Indígena é constituído a partir dos Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas (DSEI) caracterizados por uma rede de serviços instalados nas 
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terras indígenas a fim de atender à primeira esfera de atenção integrada ao SUS, ou 

seja, a atenção básica à saúde. O modelo adotado pela FUNASA (figura 1) para 

cumprir essa responsabilidade foi o estabelecimento de convênios com organizações 

não governamentais, organizações indígenas, universidades e prefeituras, nos 34 

(DSEI), atualmente existentes no país103. 

Observa-se, também, a mudança contínua dos índios da zona rural para zona 

urbana tendo uma maior aproximação com a cultura ocidental transformando o 

panorama entre os índios com a intensificação do contato com a sociedade não 

indígena, com a incorporação de novos hábitos e costumes, aumentando o número 

de índios com atividade profissional remunerada e o abandono de atividades do 

cotidiano de subsistência tradicionais como a agricultura, caça, pesca ou nado; 

perdendo as características tradicionais do passado, tendo maior acesso a produtos 

de bens e consumo, como alimentos industrializados, eletrônicos. Um exemplo são as 

danças, que têm um fim lucrativo, dança para o turismo e no passado o objetivo era 

para recreação e tradição. Para Gimeno et al. a possível redução de atividades físicas 

habituais teria, então, relação com os males crônicos. Assim, “o estímulo e a garantia 

da preservação dos hábitos e costumes desses povos seriam medidas preventivas de 

grande valia”62.  

Figura 1– Modelo de Gestão do Subsistema de Saúde Indígena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendas: SAS – Secretaria de Assistência a Saúde; SESAI – Secretaria Especial de Saúde Indígena; 
DSEI – Distrito Sanitário Especial Indígena.Fonte: Garnelo (2012) 104    
 
 

As propostas de organização dos DSEI pressupõem agregar as condições 

necessárias para melhorar a situação de saúde dos indígenas através de 

planejamento, execução e avaliação das ações assistenciais, visando garantir o 

atendimento às reais necessidades dessa população. Embora o acesso do indígena 
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ao SUS seja universal, a capacitação dos profissionais, assim como a adequação dos 

serviços de saúde, até o momento, são destinadas somente aos indígenas aldeados. 

No entanto, a FUNASA propõe ações articuladas aos órgãos e instituições 

competentes, buscando possibilitar ações contextualizadas com a realidade 

intercultural dos diferentes grupos indígenas. 

Desde a implantação dos DSEIs o enfermeiro tem importante papel nas 

equipes de saúde que atuam em área indígena como na prevenção e no controle das 

doenças, porém sua atuação é cercada por inúmeros desafios, tais como os longos 

percursos dos rios e as extensas caminhadas na floresta para chegar às aldeias. 

Trabalhar de acordo com a realidade local exige do enfermeiro conhecimentos 

específicos da região e da população indígena e a capacitação acontece no dia a dia 

do trabalho. 

Frente aos aspectos destacados, o presente estudo pretende responder à 

seguinte pergunta: Existe associação entre hipertensão arterial/nível da pressão 

arterial e ingestão de bebida alcoólica e transtorno mental comum em indígenas Mura 

residentes na região rural e urbana? 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Objetivos



Objetivos 43 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

Identificar associação entre a presença de hipertensão arterial e o consumo de 

bebida alcoólica e a presença de transtorno mental comum, em indígenas das aldeias 

Mura. 

2.2 ESPECÍFICOS 

1- Caracterizar os indígenas, quanto às variáveis descritas a seguir: 

a. Sociodemográficas (sexo, idade, escolaridade, estado civil, número de 

filhos e renda mensal);  

b. Características do domicilio; piso, parede, banheiro, despesas 

administrativas (empregado mensalista, acesso à internet), procedência 

da água, tipo de rua;  

c. Caracterização socioeconômica do domicilio (bens de consumo 

duráveis e eletrodomésticos); 

d. Relacionadas ao trabalho (renda mensal familiar, responsável pela 

renda, tipo de atividade, renda-própria, procedência da renda dos 

moradores do domicílio); 

e. Hábitos e estilos de vida (alimentação, tabagista, atividade física);  

f. Valores da pressão arterial; 

g.  Avaliação Antropométrica (peso, altura, índice de massa corpórea 

(IMC), índice de conicidade, circunferência do pescoço, circunferência 

da cintura, relação cintura quadril, gordura corporal, músculo 

esquelético, idade corporal e gordura visceral);  

h. Valores da Glicemia capilar, perfil lipídico (triglicérides, colesterol total). 
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2- Caracterizar nos indígenas Mura, da região urbana e rural, o consumo de 

bebida alcoólica quanto à frequência, quantidade de doses, com o uso do 

instrumento Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT).  

3- Identificar nos indígenas, da região urbana e rural, a presença de transtornos 

mentais comuns, com o uso do instrumento Self Reporting Questionnaire 

(SRQ-20). 

4- Identificar associação entre hipertensão arterial nos indígenas:  

a. O consumo de bebida alcoólica; e 

b. A presença de transtornos mentais comuns.  

5- Identificar associação entre o consumo de bebida alcoólica e as variáveis: 

sociodemográficas, socioeconômicas, hábitos alimentares, medidas 

antropométricas, glicemia capilar, perfil lipídico, hábitos e estilos de vida, 

hipertensão arterial, antecedentes para a hipertensão arterial, doenças 

cardiovasculares e condições de saúde. 

6- Identificar associação entre a presença de transtornos mentais comuns e as 

variáveis: sociodemográficas, socioeconômicas, hábitos alimentares, medidas 

antropométricas, glicemia capilar, perfil lipídico, hábitos e estilos de vida, 

hipertensão arterial, antecedentes para a hipertensão arterial, doenças 

cardiovasculares e condições de saúde. 
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3  CASUÍSTICA E MÉTODOS  

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Estudo transversal, comparativo, com abordagem quantitativa.  

A caracterização dos participantes indígenas Mura foi feita mediante 

preenchimento de instrumentos que identificaram os dados sócioeconômicos, hábitos 

alimentares, hábitos de vida e atividade física, avaliação antropométrica, medida 

casual da pressão arterial, avaliação de antecedentes para hipertensão arterial, 

doenças cardiovasculares e condições de saúde, glicemia capilar, perfil lipídico 

(triglicérides, colesterol total), presença de transtornos mentais comuns, consumo de 

bebidas alcóolicas. Foi solicitado o preenchimento de duas vias do termo de 

consentimento livre e esclarecido (APÊNDICES), ficando uma via com o participante 

e outra com os pesquisadores.  

3.2 LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

Este estudo foi realizado no Município de Autazes, localizado no centro 

amazonense, ao sul da capital, e distante 110 km em linha reta e 218 Km via fluvial. 

Primeiramente habitado pelos índios Mura, Situado na convergência dos rios Madeira, 

Amazonas, Solimões, e Baixo Purus, sendo chamado de Autazes desde o século XVII. 

A área total do município de Autazes é de 7.599 Km2, com 154 Km2 de área urbana e 

7.445 Km2 de árearural105. 

 A cidade de Autazes é conhecida por sediar a maior festa bovina da Amazônia 

Ocidental, destaca-se na produção agropecuária baseada na criação de gado. 

Portanto, é conhecida como a cidade do leite e do queijo105.  

 Dentre os municípios que fazem parte dos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas (DSEI) Manaus, Autazes é o que possui maior quantitativo populacional de 

indígenas, sendo 8.103, divididos em três etnias: Apurinã, Mura e Mundukuru.  No 

Brasil, os indígenas Mura foram classificados como a décima terceira maior etnia do 
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país, com o maior quantitativo populacional de 12.479 indígenas no ano de 20105.  A 

etnia Mura no estado do Amazonas corresponde a 60% da população atendida pelo 

Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus (DSEI–Manaus), e encontram-se no 

município distribuídos em 24 aldeias distribuídas no município de Autazes106. Em 

decorrência da expressividade populacional dos indígenas dessa etnia, os pólos-base 

do município o Pantaleão e o Murutinga foram o local deste estudo. 

  O DSEI-Manaus, em Autazes, é organizado a partir de dois pólos-base: 

Pantaleão e Murutinga. O pólo-base Pantaleão, sediado no perímetro urbano da 

cidade de Autazes, abrange um total de 19 aldeias. O polo-base Murutinga, situado 

na zona rural, aldeia Murutinga, administrativamente vinculado ao pólo-base 

Pantaleão, abrangem 13 aldeias (Quadro 1).  

A Aldeia Pantaleão abrange vários bairros da cidade e, embora a aldeia seja, 

às vezes, identificada com os bairros Mutirão e São José, os extrapola. Isso implica 

em uma interessante situação: o bairro Mutirão é tido como bairro indígena; o bairro 

São José é quase todo indígena; grandes levas de migrantes indígenas estão se 

instalando em bairros novos, como Olinda e Cidade Nova e há indígenas que moram 

no centro da cidade de Autazes. Esse afluxo de indígenas para a cidade tem o 

potencial de contribuir para o risco de doenças cardiovasculares e doenças sociais, já 

que as pessoas se expõem ao modo de vida urbana, refletindo também nas mudanças 

dos hábitos culturais.  

 Foi selecionada uma aldeia em cada Polo-base, o contingente urbano presente 

do estudo contou com os indígenas residentes na área urbana de Autazes, 

cadastrados e acompanhados pela equipe de saúde que atua no Pólo-base do 

Pantaleão, situado no bairro Mutirão, e os indígenas da área rural, foram compostos 

pelos residentes na aldeia Murutinga, local onde se situa o Polo-base Murutinga.    

No século XVIII, Autazes era uma região bastante conhecida pela sua 

habitação dos índios Mura famosos por resistirem ao sistema colonizador dos 

portugueses105. A origem do nome “Autazes” vem dos rios Autaz-Açú e Autaz-Mirim, 

ambos penetram e cortam o município de norte a sul. A exploração de suas terras 

iniciou-se por volta de 1.637, através do Rio Madeira, pelos produtores de cacau e 

demais trabalhadores de produtos naturais. Porém, a ocupação definitiva de Autazes 

só aconteceu por volta de 1.860. 
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Quadro 2 - Quantitativo populacional dos indígenas cadastrados nos Pólos Base 
Pantaleão e Murutinga da Região de Saúde Entorno Manaus. SIASI, 2013.  

DSEI  
Pólo base 

Aldeia Etnia Município 
População 

total 

Pantaleão 

Pantaleão Mura Autazes 1.059 

Muratuba Mura Autazes 324 

Tucuxi Mura Autazes 209 

Moiray Mura Autazes 115 

Ferro Quente Mura Autazes 106 

Igarapé Açu Mura Autazes 278 

Soares Mura Autazes 499 

Sampaio Mura Autazes 571 

Jauari* Mura Autazes 331 

São Félix Mura Autazes 223 

Josefa 
Munduruku Autazes 1 

Mura Autazes 543 

Trincheira Mura Autazes 497 

Guapenú Mura Autazes 466 

Natal Mura Autazes 157 

Paracuuba Mura Autazes 210 

Miguel Mura Autazes 69 

Padre Mura Autazes 77 

Capivara Mura Autazes 150 

Cuia Mura Autazes 281 

     

Murutinga 

Santo 
Antonio 

Mura Careiro da Várzea 320 

Gavião Mura Careiro da Várzea 70 

Jacaré Mura Careiro da Várzea 73 

Sissaima Mura Careiro da Várzea 291 

Bom futuro Mura Careiro da Várzea 227 

Karanai Mura Autazes 117 

Poronga* 
Apurinã Autazes 64 

Mura Autazes 33 

Tawary Mura Autazes 115 

Jabuti Mura Careiro da Várzea 103 

Jutaí Mura Careiro da Várzea 133 

Ponciano Mura Autazes 240 

Boa Vista Mura Careiro da Várzea 242 

Murutinga Mura Autazes 1.617 
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3.3 ACESSIBILIDADES DO LOCAL DO ESTUDO 

 O acesso à Autazes pode ser via fluvial, terrestre ou aéreo. Por via 

terrestre, a rodovia de acesso é a BR 319. O trajeto mais viável é sair de Manaus 

do porto da Ceasa, situado no bairro Vila Buriti da cidade de Manaus, atravessar 

o rio Negro até o município de Careiro da Várzea, onde se tem acesso á BR, e 

logo depois à estrada de Autazes. A Br interliga os municípios de Careiro, 

Manaquiri, Autazes e Careiro da Várzea. A travessia fluvial pode ser por balsa 

com tempo de duração de aproximadamente uma hora ou de quinze a vinte e 

cinco minutos se utiliza embarcação de pequeno porte, chamada de “voadeira”. 

Os rios trafegados neste trecho iniciam-se pelo Rio Negro, perpassa pelo 

encontro das águas e finda no Rio Amazonas. A partir deste ponto, inicia-se o 

deslocamento por via terrestre de 26 quilômetros através da rodovia federal BR 

319, até o entroncamento com a rodovia estadual AM 254.  

Para ter acessibilidade à Aldeia e Pólo Base Murutinga, localizada na área 

rural do município de Autazes, deve-se percorrer até o quilômetro 84 da rodovia 

AM 254, para ter acesso ao Ramal Pedro São Penalber, com 19 quilômetros de 

extensão, chegando à comunidade do Novo Céu. O tempo de deslocamento do 

Ponto da Vila do Zero até a comunidade do Novo Céu é de uma hora e trinta 

minutos. Deste ponto até a aldeia, uma nova via fluvial deverá ser trafegada pelo 

rio Mutuca, com tempo de deslocamento de dez a quinze minutos.  

Já para a Aldeia e Pólo Base do Pantaleão, situada na área urbana de 

Autazes, todos os 94 quilômetros da rodovia AM 254 são percorridos até chegar 

à “Boca da Estrada”, este local dá acesso às margens do Paraná Madeirinha e 

do Rio Autaz Mirim. Outro deslocamento fluvial torna-se necessário para chegar 

ao Porto de Autazes, este tráfego pode ser por balsa, com tempo de duração de 

cinquenta minutos à uma hora e trinta minutos, a depender do período de cheia 

ou seca do rio, ou por voadeira cujo percurso ocorre de dez a vinte minutos.             
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3.4 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

A população da pesquisa foi constituída por indígenas da etnia Mura, que 

residam na área de abrangência do município de Autazes- Amazonas zona 

urbana e rural. Esse grupo indígena Mura é originário da região compreendida 

pelo baixo Amazonas, Solimões, Madeira, Autazes, Baetas, Marmelos, Matuará, 

Aripuanã e Canumã107. Atualmente os Mura estão localizados na área 

“Amazônia Centro-Meridional”, que é de intensa relação interétnica, seja de 

índios com os brancos, seja de relações inter-tribais (mapa1 figura 2). Os Muras 

ocupam o complexo hídrico dos rios Madeira, Solimões e Purus. 

A etnia Mura é uma população expressiva e faz parte dos principais 

grupos indígenas brasileiros em expressão demográfica. No período de 1991 a 

2010 houve crescimento demográfico na população de Autazes de 3,37%, sendo 

que a maior concentração populacional geral do município, 56,8%, encontrou-se 

fixada na área rural em 2010105. A população total de indígenas inclusos para o 

calculo amostral deste estudo foram 2.676 distribuídos em 1.059 na área urbana 

e 1.617 na área rural, conforme demonstrado no quadro 2. 

A amostra de indígenas deste estudo foi calculada considerando a 

prevalência da hipertensão arterial sistêmica de 30%. Dessa forma, o número  de 

indígenas adultos estudados foi de 235 em cada área, selecionados por 

amostragem aleatória por sorteio (Fluxograma). 

 Essa amostra também é válida, para prevalências menores que 30% e 

acima de 70%. A prevalência presumida de 30% foi escolhida porque esta 

proporção maximiza o tamanho da amostra conforme o estudo de Oliveira et al57. 
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Mapa 1 – Mapa do Brasil e mapa do Amazoanas, com destaque para Autazes. 

 

 

 
 

 
Disponível:http://www.combitrans.com.br/assets/images/mapa-brasil-amazonas.jpg; 
www.silascamara.com.br 

 

 

Figura 2 - Área Etnográfica Amazônia Centro-Meridional 

 

Fonte: Adaptado de Mellati (2006). 

 

O grupo indígena Mura pertence a uma família linguística menor do sul do 

Amazonas integrada pelas línguas Mura e Pirahã. Falante da língua portuguesa 

conjugam a miscigenação e a territorialidade em suas formas atuais de 

autodenominação.  

http://www.combitrans.com.br/assets/images/mapa-brasil-amazonas.jpg
http://www.silascamara.com.br/
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Os Muras, em seu longo histórico de contato, sofreram diversos estigmas, 

massacres e perdas demográficas, linguísticas e culturais. A tribo indígena Mura 

possui ampla participação na história brasileira, remontando ao período da 

colônia, quando já eram citados em documentos nos quais ficavam visíveis a sua 

personalidade arredia e seu espírito de resistência frente ao domínio da 

civilização portuguesa. Os Muras como todas as outras etnias do Amazonas 

sofreram grandes devassas tanto em seus territórios quanto nos seus usos e 

costumes culturais.  

Existem poucos dados disponíveis na bibliografia etnológica sobre a 

população Mura. No passado, os Mura ocuparam grande extensão dos rios 

amazônicos, sempre se estabelecendo nas margens. Foram reiteradamente 

caracterizados como povo canoeiro e de subsistência baseada na pesca. 

 

 

 

 



 

Fluxograma 1 - Fluxo da seleção por amostragem aleatória dos indígenas Mura rurais e urbanos, de acordo com o cadastro da 
família no Sistema de Informação de Saúde Indígena (SIASI). 

 

  

 

 

 

 

 

  

Fonte: Elaboração dos pesquisadores 

248 famílias cadastradas e 
acompanhadas pela equipe de saúde 

do Pólo Base Murutinga

235 famílias receberam 
visita domiciliar dos 

pesquisadores 

234 famílias 
concordaram participar 

do sorteio para a 
escolha de 01 membro

01 família recusou 
participar (todos os 

membros)

234 famílias participantes

(01 indígena/sorteado)

N = 234 indígenas

353 famílias 
cadastradas 

260 famílias acompanhadas 
pela equipe de saúde do Pólo 

Base Pantaleão

235 famílias receberam 
visita domiciliar dos 

pesquisadores 

216 famílias concordaram 
participar do sorteio para a 

escolha de 01 membro

19 famílias - participaram do 
sorteio, porém sem o 

comparecimento do indígena 
sorteado

05 famílias foram 
revisitadas para a 

realização de novo sorteio 
para a substituição do 

indígena

221 famílias participantes

(01 indígena/sorteado)

N = 221 indígenas

14 famílias 
recusaram

participar (todos 
os membros)

93 famílias ausentes

(viagem, mudança de endereço 
ou domicílio fechado)

Área Urbana  

 

Área Rural 

601 famílias indígenas 
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3.5 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

3.5.1 Critérios de inclusão para os sujeitos indígenas: 

- Declarar-se indígena. 

- Indígenas que pertenciam as aldeias selecionadas 

- Possuir idade ≥18 anos. 

- Ser falante da Língua Portuguesa. 

- Possuir o Registro Administrativo de Nascimento indígena (RANI) emitido pela 

Fundação Nacional do índio (FUNAI) 

- Concordância do indígena Mura em participar do estudo, por meio da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias 

(Apêndices). 

3.5.2 Critérios de exclusão para os indígenas: 

- Gestantes 

- Apresentar problemas que dificultem a comunicação verbal. 

- Não residir nas aldeias selecionadas. 

3.5.3 Período de coleta de dados 

 Os dados foram coletados no período de janeiro de 2016 a março de 

2016. 

3.5.4 Variáveis do estudo, instrumentos e procedimentos utilizados para 
a coleta de dados. 

A coleta dos dados foi realizada por dois pesquisadores, enfermeiros 

alunos de doutorado através de sorteio nas visitas domiciliares, com o uso de 
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instrumentos, de acordo com os objetivos do estudo e que serão descritos a 

seguir. 

Na coleta dos dados, para caracterização sóciodemográfica dos 

indígenas Mura, elaborou-se um instrumento que foi adaptado do Inquérito 

Nacional de Saúde e Nutrição das Populações Indígenas (2008-2009)108 e do 

Critério de Classificação Econômica Brasil109. O instrumento era composto por 

91 itens, com as variáveis que permitiram realizar a avaliação socioeconômica, 

caracterização do domicilio e identificação pessoal. As variáveis do instrumento 

incluíram: dados sociodemográficos (sexo, idade, escolaridade, estado civil, 

número de filhos e renda mensal individual e familiar, número de moradores 

residentes no domicilio, responsável pela renda e a origem da renda mensal e 

familiar, dependentes da renda); avaliação dos hábitos alimentares, hábitos e 

estilos de vida (tabagismo, atividade física), relacionadas à caraterização do 

domicílio (estrutura do piso e paredes, cobertura, banheiro no domicílio, 

procedência da água, tipo de pavimentação da rua onde o domicílio estava 

situado, despesas administrativas com empregados mensalistas, acesso à 

internet e animal de carga); questões relativas à descrição de bens de consumo 

(quantidade de bens de consumo duráveis, eletrodomésticos e 

eletroeletrônicos), avaliação de antecedentes para hipertensão arterial, doenças 

cardiovasculares e condições de saúde (Quadro 03 Apêndice 02).  
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Quadro 3 - Pontuação e ponto de corte Critério de Classificação Econômica Brasil 
(2008). 

Itens Quantidade 

 0 1 2 3 ≥4 

Banheiros 0 3 7 10 14 

Empregados domésticos 0 3 7 10 13 

Automóveis 0 3 5 8 11 

Microcomputador 0 3 6 8 11 

Lava louça 0 3 6 6 6 

Geladeira 0 2 3 5 5 

Freezer 0 2 4 6 6 

Lavadoura de roupas 0 2 4 6 6 

Dvd 0 1 3 4 6 

Micro-ondas 0 2 4 4 4 

Motocicleta 0 1 3 3 3 

Secadorade roupas 0 2 2 2 2 

Escolaridade da pessoa de referência   

Analfabeto/ Fundamental incompleto 0 

Fundamental I completo/ Fundamental II 
incompleto 

1 

Fundamental II completo/ Médio incompleto 2 

Médio completo/ Superior incompleto 4 

Superior completo 7 

Serviços públicos    Não Sim 

Água encanada    0 4 

Rua pavimentada    0 2 

Classe    Pontos 

A    45-100 

B1    38-44 

B2    29-37 

C1    23-28 

C2    17-22 

D-E    0-16 
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3.6 RASTREAMENTO DO TRANSTORNO MENTAL COMUM 

O instrumento Self Reporting Questionnaire (SRQ-20) foi usado com o 

objetivo de rastrear os transtornos mentais comuns (não psicóticos) (Anexos). 

Esse instrumento foi desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde, para 

rastreamento e a detecção precoce de sinais e sintomas de comprometimento 

da saúde mental nos serviços de atenção primária a saúde e para estudos 

comunitários principalmente nos países em desenvolvimento110. 

Foi validado no Brasil por Mari JJ a partir do estudo realizado em três 

centros de Saúde da cidade de São Paulo111. Assim, recomenda os pontos de 

corte 6 para homens e 8 para mulheres. Para ponto de corte para o sexo 

masculino de 5 (negativo)/ 6 (positivo), a sensibilidade foi de 89% e uma 

especificidade de 81%. Para o sexo feminino, com ponto de corte determinado 

em 7 (negativo)/ 8 (positivo), a sensibilidade foi de 89% e uma especificidade de 

77%. 

O SRQ-20 tem sido largamente utilizado em inquéritos populacionais uma 

vez que pode ser aplicado por entrevistadores leigos, a partir de treinamento. É 

composto por 20 questões sobre sintomas físicos e emocionais, com respostas 

dicotômicas (sim/não). A cada questão é atribuído o valor 1ponto (1) indicando 

que os sintomas estavam presentes no último mês e zero (0) quando estavam 

ausentes. Para compor o escore final por meio da somatória dos valores, os 

escores obtidos estão relacionados com a probabilidade de presença de 

transtorno mental comum, variando de 0 (nenhuma probabilidade) a 20 (extrema 

probabilidade). As 20 questões dicotômicas (sim/ não) são sobre sintomas e 

problemas que tenham ocorrido nos últimos 30 dias anteriores à resposta, sendo 

quatro sintomas físicos e 16 psicoemocionais110.  

3.7 RASTREAMENTO DE INGESTÃO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS 

Para avaliar o hábito de ingerir bebida alcoólica, foi utilizado o instrumento 

- Alcohol Use Disorders Identification Test, conhecido pela sigla AUDIT (Anexos), 

objetiva a detecção precoce e identificação de grupos de risco e rastreamento 
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do uso inadequado de álcool. Sua aplicação foi feita oralmente durante a 

entrevista dos participantes. É um método para investigação de uso disfuncional 

de alcoólicos no último ano e possibilita fazer intervenções preventivas, em 

amostras clínicas e da população geral. Foi desenvolvido por um grupo 

internacional de pesquisadores originalmente desenvolvido pela Organização 

Mundial de Saúde no final da década de 1980, a partir de um projeto que 

envolveu seis países (Austrália, Bulgária, Kênia, México, Noruega e Estados 

Unidos) incentivados pela OMS112. O AUDIT é um instrumento para a 

identificação de transtornos pelo uso de álcool em cuidados primários.  

Bem como suas consequências nos últimos doze meses. É constituído 

por 10 questões que exploram o uso, a dependência e os problemas 

relacionados ao álcool. A pontuação vai de 0 a 40, sendo que uma pontuação 

até sete o consumo é de baixo risco, de oito até quinze pontos consumo de risco 

e uso nocivo ou consumo de alto risco, igual ou maior que dezesseis indica 

provável dependência. O AUDIT não faz o diagnóstico, mas indica os prováveis 

casos de dependência112, 113. Os dez itens abrangem três domínios teóricos: 1) 

Frequência do consumo de álcool (por exemplo, "Com que frequência você 

consome alguma bebida alcoólica?"), 2) dependência do consumo de álcool (por 

exemplo, "Com que frequência você achou que não seria capaz de controlar a 

quantidade de bebida depois de começar?") e 3) consequências negativas do 

consumo de álcool (por exemplo, "Com que frequência você sentiu culpa ou 

remorso depois de beber?"). Inicialmente, o participante é convidado a pensar 

sobre seu consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 12 meses, respondendo 

aos itens por meio de diferentes escalas de respostas. O primeiro item envolve 

a frequência do consumo e é respondido em uma escala de cinco pontos, 

variando entre 0 (Nunca) e 4 (Quatro ou mais vezes por semana). O item 2, que 

mensura a quantidade de bebida alcoólica consumida, inclui quatro opções de 

respostas que se distribuem entre as opções: (0); 1 ou 2 "doses" (1); 3 ou 4 

"doses" (2); 5 ou 6 "doses" (3); 7 a 9 "doses" (4); e 10 ou mais "doses".  Para os 

itens 3, 4, 5, 6, 7 e 8 as respostas podem variar entre os seguintes extremos: 

Nunca (0) e Todos os dias ou quase todos (4). As questões 9 e 10 apresentam 

três alternativas de resposta, a saber: Não (0); Sim, mas não no último ano (2); 

e Sim, durante o último ano (4). Para o cálculo da pontuação total, somam-se os 
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valores referentes a cada resposta, sendo 40 a pontuação máxima da escala112, 

113.  

Autores114, 115,116 apontam a dificuldade de se investigar a temática do uso 

de bebida alcoólica mediante um enfoque monodisciplinar. Na saúde indígena, 

essa dificuldade acentua-se, uma vez que a categoria “alcoolismo” pode ser 

usada com propósitos diversos, inclusive como meio de discriminação e 

estigmatização social. Nessas populações é necessário contextualizar histórica 

e culturalmente o uso de bebidas alcoólicas, pois há dificuldade em definir 

quando a ingestão de bebidas se torna um problema.  

O cálculo do etanol consumido considerou a recomendação da VI Diretriz 

de Hipertensão com seguinte fórmula: (625÷(30x350))= gramas de etanol/dose 

consumida. Onde o valor de 30 equivale ao número de gramas de etanol 

permitida/dia para consumo dos homens e a metade para as mulheres; 625ml 

ao volume para 30 gramas de etanol e 350 ml corresponde ao volume 

aproximado de uma lata de cerveja117. 

3.8 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA  

Todos os indígenas participantes do estudo foram submetidos à avaliação 

antropométrica, para que fossem aferidas as medidas de peso e estatura, a fim 

de obter o Índice de Massa Corporal (IMC). A massa gordurosa corporal foi 

verificada a partir da circunferência do pescoço (CP), da circunferência da cintura 

(CC), do quadril (CQ), da relação cintura quadril (RCQ), percentual de gordura 

corporal, percentual de músculo esquelético, idade corporal, gordura visceral e 

o índice de conicidade. Os resultados encontrados foram registrados por dois 

pesquisadores na ficha de exame físico do caderno de entrevista (Apêndice). 

3.8.1 Medidas do Peso e Estatura 

 Para as aferições do peso corporal e estatura, os indígenas foram 

medidos com vestuário habituais leves, com os pés descalços, para evitar 
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interferência na pesagem. O peso foi medido com uma balança de 

bioimpedância digital portátil, com capacidade máxima de 150 kg (Balança 

OMRON®HBF 514 calibrada). Nas aferições da estatura foi utilizado um 

estadiômetro (Sanny) com escala de 20 cm a 200 cm e a precisão de 0,1 cm, 

fixado sobre uma parede rígida, mantendo o corpo ereto olhando para o 

horizonte.  

Diante dos resultados obtidos, foi realizadada a identificação com os 

dados de cada indígena (idade, sexo e altura) no monitor da balança de 

bioimpedância para o cálculo do IMC118. 

O IMC dos indígenas foi classificado utilizando os pontos de corte 

recomendados pela World Health Organization (WHO, 2000)118, apresentado no 

(Quadro 4), baseia-se em padrões internacionais desenvolvidos para pessoas 

adultas. 

Quadro 4 - Classificação de peso pelo Índice de Massa Corporal, WHO, 2000. 

CATEGORIA IMC (kg/m²) 

Baixo peso <18,5 

Eutrófico  18,5 – 24,9 

Sobrepeso    25,0 a 29,9 

Obesidade  ≥30,0 

3.8.2 Massa Gordurosa Corporal  

 A circunferência do pescoço foi medida utilizando uma fita métrica 

inelástica com 2,00 m, graduada de 0,5 em 0,5 cm. O indígena foi orientado a 

ficar em posição ereta, com a cabeça posicionada no plano horizontal de 

Frankfort119. A borda superior da fita métrica foi colocada logo abaixo da 

proeminência da laringe e aplicada perpendicularmente ao longo do eixo do 

pescoço120. Quanto à classificação da circunferência do pescoço, o ponto de 
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corte utilizado é de risco aumentado se a circunferência do pescoço for maior ou 

igual 37 cm para os homens e maior ou igual a 34 cm para as mulheres121, 122. 

A medida da circunferência de cintura foi realizada com uma fita métrica 

inelástica. O indígena foi orientado a posicionar-se de pé e a respirar 

normalmente. O local de medida da circunferência da cintura utilizado foi a partir 

do ponto médio entre o rebordo costal e a crista ilíaca na linha axilar média120. 

Foram utilizados os pontos de corte recomendados pela World Health 

Organization (WHO, 2000)118, que considerou a seguinte classificação (Quadro 

5). 

Quadro 5 - Classificação de circunferência da cintura, WHO, 2000. 

Classificação Homem Mulher 

Normal < 94 cm < 80 cm 

Aumentado ≥ 94 cm ≥ 80 cm 

Aumentado substancialmente ≥ 102 cm ≥ 88 cm 

 

A circunferência do quadril foi medida no ponto mais largo em torno do 

trocânter maior sobre a região glútea com a fita métrica inelástica mantida em 

plano horizontal, sem pressionar os tecidos moles. A relação cintura-quadril 

(RCQ) foi calculada dividindo a circunferência da cintura (cm) pela circunferência 

do quadril (cm).  

 O índice de conicidade foi determinado através das medidas de peso, 

estatura e circunferência da cintura utilizando a seguinte equação matemática123. 

 

                                      

 Quanto a classificação do índice C, o ponto de corte utilizado é para o 

risco coronariano elevado se o resultado da equação acima, for 1,25 para os 

homens e 1,18 para as mulheres123. 
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A bioimpedância foi realizada (Balança OMRON®HBF 514 calibrada) com 

a finalidade de mensurar o percentual de gordura corporal, o percentual de 

músculo esquelético, a idade corporal e a gordura visceral.  A técnica da 

bioimpedância consiste em avaliar a densidade corporal, através da velocidade 

pelo corpo124. Para a classificação do percentual de gordura corporal foi utilizado 

o seguinte ponto de corte recomendado por Gallagher et al (2000), apresentado 

(Quadro 6). 

Quadro 6 - Classificação do percentual de gordura corporal. 

 

    

 

 

 

   

 

Para a classificação do percentual de músculo esquelético utilizou-se o 

ponto de corte recomendado pela balança de bioimpedância (Omron Healthcare, 

2014)125, apresentado no (Quadro 7).  

Quadro 7- Classificação do percentual de músculo esquelético. 

 

 

 

 

A avaliação da idade corporal foi classificada de acordo com a idade dos 

indígenas participantes, obtida pela data de nascimento. O ponto de corte 

adotado foram: acima, igual ou abaixo da idade real. Já classificação da gordura 

Idade 

(anos) 

Homem Mulher 

Baixo Normal Alto 
Muito 

Alto 
Baixo Normal Alto 

Muito 

Alto 

18-39 < 33,3 33,3-39,3 39,4-44,0 ≥ 44,1 < 24,3 24,3-30,3 30,4-35,3 ≥ 35,4 

40-59 < 33,1 33,1-39,1 39,2-43,8 ≥ 43,9 < 24,1 24,1-30,1 30,2-35,1 ≥ 35,2 

≥ 60 < 32,9 32,9-38,9 39,0-43,6 ≥ 43,7 < 23,9 23,9-29,9 30,0-34,9 ≥ 35,0 

 

 

 

 

 

  

Idade 

(anos) 

Homem Mulher 

Baixo Normal Alto 
Muito 

Alto 
Baixo Normal Alto 

Muito 

Alto 

18-39 < 8,0 8,0-19,9 20,0-24,9 ≥ 25,0 < 21,0 21,0-32,9 33,0-38,9 ≥ 39,0 

40-59 < 11,0 11,0-21,9 22,0-27,9 ≥ 28,0 < 23,0 23,0-33,9 34,0-39,9 ≥ 40,0 

≥ 60 
 

< 13,0 13,0-24,9 25,0-29,9 ≥ 30,0 < 24,0 24,0-35,9 36,0-41,9 ≥ 42,0 
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visceral utilizou-se como ponto de corte a recomendação da Omron Health 

(2014): normal ≤ 9, alto ≤ 14 e muito alto ≥ 15125. 

3.9 MEDIDA CASUAL DA PRESSÃO ARTERIAL 

As aferições da pressão arterial ocorreram através da técnica 

oscilométrica, por meio do aparelho automático digital de braço validado126 

estando também calibrado (OMRON HEM 705CP). Foram realizadas três 

medidas da pressão arterial dos indígenas, com intervalo de cinco minutos entre 

as medidas. Os valores da pressão sistólica e diastólica foram registrados na 

ficha do exame físico de cada participante (Apêndices). 

Foram seguidas as recomendações da VI Diretrizes Brasileira de 

Hipertensão (2010)117 quanto aos seguintes passos: o indígena esteve sentado 

confortavelmente, os pés retos apoiados no chão e as costas e braço 

devidamente apoiados, o braço foi mantido ao nível do coração. Os indígenas 

eram questionados quanto a estarem com a bexiga cheia. Em respostas 

positivas os mesmos eram orientados para o seu esvaziamento. As orientações 

da não ingestão de bebida alcoólica, café, fumo até 30 minutos antes foram 

realizadas após o sorteio no domicilio e reforçadas antes da realização do 

exame.  

O manguito foi posicionado e ajustado no membro superior esquerdo, sem 

pressionar fortemente os músculos do bíceps e tríceps do braço para facilitar o 

mecanismo de inflação do aparelho e o tamanho do manguito foi levado em 

consideração, quando necessário era realizada a sua troca. Foi utilizado 

manguito adequado ao tamanho do braço. 

A pressão arterial foi classificada de acordo com as VII Diretrizes 

Brasileira de Hipertensão do ano de 201619. A linha demarcatória que define 

hipertensão considera valores de pressão sistólica ≥ 140 mmHg e/ou de 

diastólica ≥ 90 mmHg (Quadro 8).  A hipertensão identificada neste estudo foi 

definida para valores ≥140 e/ou ≥90 mmHg ou diagnóstico de hipertensão dado 

por um profissional de saúde. 
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Quadro 8 - Classificação da pressão arterial de acordo com a medida casual, 
segundo as VII Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. São Paulo, 2016.  

Classificação Pressão  

Sistólica  

(mmHg) 

Pressão  

Diastólica 

(mmHg) 

Normal ≤ 120 ≤ 80 

Pré-hipertensão 121 - 139 81 – 89 

Hipertensão estágio 1 140 – 159 90– 99 

Hipertensão estágio 2 160 – 179 100–109 

Hipertensão estágio 3 ≥ 180 ≥ 110 

3.10 MEDIDA DA GLICEMIA CAPILAR 

Os indígenas foram orientados, para esta medição, a estarem em jejum, 

através da falta de ingestão calórica por 08 horas. A dosagem de glicose foi 

realizada utilizando-se um aparelho portátil digital (Accutrend Plus da Roche 

Diagnóstica). A amostra de sangue para dosagem de glicose foi obtida através 

do uso de um dispositivo de punção (lanceta), descartável de uso individual, 

lançadas na popa digital do dedo indicador.  

A gota espessa de sangue foi colocada no local apropriado da fita 

reagente. Em seguida, a fita foi inserida na parte inferior do aparelho portátil. O 

valor da dosagem de glicose foi registrado na ficha do exame físico do 

participante (Apêndices). Utilizou-se o critério diagnóstico recomendado pela 

Sociedade Brasileira de Diabetes Mellitus (2007)127  (Quadro 9). 
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Quadro 9 - Classificação da glicose plasmática (mg/dl) em jejum para 
diagnóstico de Diabetes Mellitus e seus estágios pré-clínicos, segundo a 
Sociedade Brasileira de Diabetes. São Paulo, 2007.  

Categorias Jejum 

Glicemia normal  < 100 mg/dL  

Tolerância à glicose 

diminuída 

> 100 a < 126 mg/dL 

Diabetes Mellitus  ≥ 126 mg/dL  

3.11 MEDIDA DO PERFIL LIPÍDICO 

 Para a realização desta medida, foi colhida outra amostra de 

sangue em jejum, da popa digital do indicador, para dosar a concentração de 

lipoproteínas séricas. Os níveis de triglicérides e colesterol total foram 

processados em analisador automático digital (Accutrend Plus da Roche 

Diagnóstica). Os valores encontrados foram registrados na ficha do exame físico 

do participante (Apêndice B). Os valores de referência para identificação da 

hipertrigliceridemia e dislipidemias, estão de acordo com a V Diretriz Brasileira 

Sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose128 (Quadro 10). 

Quadro 10 - Valores referenciais do perfil lipídico para adultos 

Classificação Triglicérides Colesterol total 

Desejável <150 mg/dL < 200 mg/dL 

Limítrofe 150-200 mg/dL 200-239 mg/dL 

Alto 200-499 mg/dL ≥ 240 mg/dL 

Muito Alto ≥ 500 mg/dL - 
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3.12 AVALIAÇÃO DE ATIVIDADE FÍSICA 

O nível de atividade física dos indígenas foi avaliado mediante a aplicação 

do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ, versão curta). O IPAQ 

é um questionário proposto pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para 

avaliação da atividade física em nível mundial. É composto por questões 

relativas a realizações de atividades físicas no decorrer da última semana 

(frequência e intensidade da caminhada semanal, quantidade de dias e tempo 

de realização de atividades moderadas, quantidade de dias e tempo de 

realização de atividades vigorosas durante a semana e descrição das atividades 

sedentárias). As perguntas do questionário estão relacionadas às atividades 

realizadas na semana anterior à aplicação do questionário. O nível de atividade 

física dos indígenas foi classificado de acordo com a orientação do próprio 

IPAQ129, como se vê no (Quadro 11).  

Quadro 11 - Classificação do Nível de Atividade Física IPAQ, 2002. 

Nível de Atividade Física  Critérios Classificatórios e Escores 

Sedentário  
Não realiza nenhuma atividade física por pelo menos 10 

minutos contínuos durante a semana.  

Irregularmente ativo  

Aquele que realiza atividade física, porém, de forma 

insuficiente para ser classificado como ativo, pois não 

cumpre as recomendações quanto à frequência ou 

duração. Para realizar essa classificação soma-se a 

frequência e a duração dos diferentes tipos de atividades 

(caminhada + moderada + vigorosa). 

 

Ativo  

Cumpre as seguintes recomendações: a) atividade física 

vigorosa: ≥ 3 dias/semana e ≥ 20 minutos/sessão ou; b) 

moderada ou caminhada: ≥ 5 dias/semana e ≥ 30 

minutos/sessão; c) qualquer atividade somada: ≥ 5 

dias/sem e ≥ 150 minutos/sem (caminhada + moderada 

+ vigorosa). 

 

Muito Ativo  

Cumpre as seguintes recomendações: a) vigorosa:  ≥  5 

dias/semana e ≥ 30 min/sessão ou; b) vigorosa: ≥ 3 

dias/semana e ≥ 20 min/sessão + moderada ou 

caminhada ≥ 5 dias/semana e ≥ 30 min/sessão. 
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3.13 AVALIAÇÃO DOS HÁBITOS ALIMENTARES E FREQUÊNCIA 
DE CONSUMO  

 Os hábitos alimentares dos indígenas foram avaliados através de um 

instrumento elaborado a partir da adaptação do Inquérito Nacional de Saúde e 

Nutrição dos Povos Indígenas de (2009)108. Os alimentos foram classificados de 

acordo com os estudos da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação 

(ABIA, 2013)130 e para a distribuição das frequências do consumo dos alimentos 

utilizou-se o do relatório da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 

Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL, 2014)73  (Apêndices).

  O instrumento foi composto de questões relativas à caracterização da 

origem dos alimentos, utilização de gordura no preparo dos alimentos, tipo de 

gordura utilizada, costume de consumo de sal e açúcar no preparo dos 

alimentos, itens alimentícios consumidos semanalmente no cotidiano 

indígena). O escore da frequência do consumo de alimentos dos indígenas foi 

calculado, atribuindo a seguinte pontuação: 1 ponto (Quase nunca/nunca); 2 

pontos (1 a 2 dias); 3 pontos (3 a 4 dias) 4 pontos (5 a 6 dias) e 5 pontos (Todos 

os dias) somando ao total de 15 pontos. 

3.14 AVALIAÇÃO DE ANTECEDENTES PARA HIPERTENSÃO 
ARTERIAL, DOENÇAS CARDIOVASCULARES E CONDIÇÕES DE 
SAÚDE.  

 Para a avaliação da Hipertensão Arterial foi usado instrumento já testado 

em estudos anteriores e antecedentes para os fatores de risco de enfermidades 

cardiovasculares. Os dados foram coletados mediante instrumentos aplicados 

em entrevistas personalizadas e a partir de dados clínicos (Apêndices).  É 

composto por questões relativas à hipertensão arterial: conhecimento dos 

problemas ocasionados pela hipertensão arterial, formas de tratamento, acesso 

aos serviços de saúde, acompanhamento dos valores pressóricos a partir das 

aferições da pressão arterial, hábitos de fumo e consumo de bebidas alcoólicas, 

gravidade e severidade da hipertensão arterial e investigação dos antecedentes 

familiares e genéticos.  
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Relacionadas aos antecedentes para doenças cardiovasculares e 

condições de saúde: conhecimento de ser portador de Diabetes Mellitus, 

utilização de medicamentos para controle da glicemia capilar (nome dos 

medicamentos), aferições e controle da glicemia capilar e frequência da aferição 

da glicemia capilar, conhecimento de ser portador de Dislipidemias, utilização de 

medicamentos para controle dos níveis séricos dos lipídios (nome dos 

medicamentos) aferições e controle do perfil lipídico, frequência da aferição do 

perfil lipídico (Apêndices).  

3.15 PROCEDIMENTOS DA COLETA DE DADOS 

Para esta etapa do estudo, foram seguidas algumas recomendações do 

Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas, a saber:  

Trabalhar em uma aldeia/comunidade indígena é uma experiência particular, 

trata-se de outra cultura, na qual - valores, costumes, comportamentos e práticas 

podem ser bastante distintos dos nossos. Mas vale aqui enfatizar um aspecto 

muito importante: não cabe ao pesquisador emitir julgamento de valor sobre 

costumes ou práticas que considere “erradas”, segundo seus padrões, ou cujo 

sentido ignora;  

 Antes de se deslocar para realizar o trabalho de campo, os 

pesquisadores entraram em contato com a equipe do DSEI Manaus e dos 

respectivos Polo-base de Autazes para saber se o período de coleta de dados 

planejado era o adequado, e se os moradores não estavam temporariamente 

ausentes;  

 Ao chegar nas aldeias, os pesquisadores procuraram as lideranças 

indígenas para as devidas apresentações, colocando claramente os objetivos e 

procedimentos do estudo.  

A busca ativa dos indígenas adultos no local do estudo, contou com a 

colaboração voluntária dos Agentes Indígenas de Saúde dos Polos-base, para a 

visita domiciliar e realização do sorteio e convite de participação aos indígenas, 

e recebimento das orientações necessárias à coleta de dados. 
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O estudo piloto dos instrumentos foi aplicado em 20 indígenas que 

estavam acompanhando um familiar indígena ou internado na Casa de Saúde 

do Índio (CASAI) de Manaus, a fim de avaliar a adequação do tempo de 

aplicação, as instruções para o preenchimento e a linguagem empregada. Após 

a aplicação do piloto, percebeu-se que seria preciso realizar alguns ajustes na 

adequação da linguagem. Esse piloto permitiu ainda uma avaliação crítica 

acerca de aspectos que deveriam ser melhorados. Após a organização das 

etapas, verificou-se que os instrumentos foram bem compreendidos pelos 

indígenas. 

Foi elaborado um cartão de saúde para que os respectivos valores das 

aferições realizadas fossem anotados e entregues para cada indígena 

participante. Os indígenas com alterações em qualquer marcador mensurado 

pelos pesquisadores eram encaminhados para a equipe de saúde do Polo-base 

para acompanhamento, controle, tratamento e intervenção. 

3.16   ANÁLISE DOS DADOS 

 Após coleta, o banco de dados foi elaborado e armazenado no programa 

Excel e as análises feitas com auxílio de assessoria estatística, com uso do 

programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 21. As 

variáveis categóricas foram descritas com números para representar as 

frequências absolutas (n) e em percentuais para as frequências relativas. Para 

as variáveis contínuas utilizou-se a média e o desvio padrão. 

A associação entre medidas qualitativas e os diagnósticos foi avaliada por 

meio do teste qui-quadrado de Pearson ou exato de Fisher. A associação entre 

medidas quantitativas e os diagnósticos foi avaliada por Análise de Variância 

(ANOVA), bem como pelo teste T-Student.  

O modelo de Poisson multivariado foi ajustado seguindo o método 

stepwise backward automatizado, com critério para entrar na modelagem, o niv́el 

crit́ico de p≤0,20. Partiu-se do modelo cheio contendo todas as variáveis 

significativas na análise de poisson bivariada. No modelo final foram 

consideradas as variáveis com nível de significância p≤ 0,05 e aquelas utilizadas 
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como variáveis de controle. Utilizou-se a Razão de Prevalência (RP) como 

medida de associação, acompanhada do intervalo de confiança de 95%. O ajuste 

do modelo (goodness-of-fit) foi avaliado pela Deviance. Durante o procedimento 

de ajuste do modelo foram testadas interações e potenciais confundidores como 

sexo, idade e escolaridade dos sujeitos.  

3.17 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS  

 Para atender a Resolução - CNS 466/2012 e Resolução Nº 304 de 09 de 

agosto de 2000, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o estudo seguiu os 

respectivos fluxos de tramitações das anuências, aprovações e autorização:  

Fluxograma 2 - Fluxo das tramitações éticas das anuências, aprovações e 
autorização para ingresso em terra indígena Mura, Autazes. 
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No Processo de Consentimento Livre e Esclarecido foram atendidas as 

seguintes etapas:  

a) Identificação do momento, condição e local mais adequados para os 

esclarecimentos sobre o estudo.  

b) Fornecimento de informações em linguagem clara e acessível. 

c) Permissão do tempo adequado para que o indígena a participar da 

pesquisa pudesse emitir decisão livre e esclarecida.  

Somente após essas etapas é que foi oferecido, para leitura e 

compreensão, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndices), 

realizado antes da concessão do consentimento. Os indígenas participantes 

foram convidados a participar do estudo, e aqueles que concordaram, assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.Resultados
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4 RESULTADOS  

Os resultados apresentados a seguir foram divididos em três partes, e 

apresentados na forma de tabelas, conforme os objetivos estabelecidos no 

estudo. Inicialmente, são apresentados dados de caracterização dos 

participantes da pesquisa, sucedidos dos valores da média e desvio padrão, 

quando pertinentes.  

Subsequente apresentam–se as análises bivariadas conforme a 

estratificação da hipertensão, o rastreamento do uso do álcool através do 

instrumento de pesquisa Alcohol Use Disorders Identification Test, (AUDIT) e o 

transtorno mental comum não psicótico através do instrumento Self Reporting 

Questionnaire (SRQ-20). Por último são apresentados os resultados das 

análises multivariadas, conforme as temáticas descritas. 
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4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS INDÍGENAS MURA PARTICIPANTES DO 
ESTUDO. 

 

Tabela 1 - Caracterização dos aspectos biossociais, educacionais e econômicos 
dos indígenas Mura. Município de Autazes (AM), Brasil, 2016. 

 

Características Sociodemográficas 
 

Total 
(n=455) 

 

       n % Média (DP) 

Sexo    
Feminino 263 57,8  
Masculino 192 42,2  

Idade (anos)  42,10 (16,74) 
Estado Civil    

Solteiro 71 15,6  
Casado 124 27,5  
Viúvo 17   3,7  

Amasiado 210 46,2  
Separado 33   7,0  
Número de filhos  4,29 (3,18) 
Escolaridade    
Analfabeto/Fundamental (1º ao 5º ano) 187 41,1  
Fundamental I Completo/Fundamental Incompleto (6º 
ao 9º ano) 

77 16,9 
 

Fundamental Completo/Médio Incompleto 49 10,8  
Médio Completo/Superior Incompleto 124 27,3  

Superior Completo 16 3,5  
Pós-Graduação 2 0,4  
Renda Mensal Individual (Salário Mínimo)*    
<1 250 59,4  
1 a 2 144 34,2  
≥ 3 27    6,4  

Renda Mensal Familiar (Salário Mínimo)*    
<1 171 37,5  
1 a 2 216 47,5  
≥ 3 68 15,0   

Dependentes da renda familiar  5,05(4,50) 
Responsável pela Renda Familiar    

Participante 276 60,7  
Cônjuge 132 29,0  
Outros 47 10,3  

  * Salário mínimo vigente de R$ 880,00 
 

 

Os dados referentes à tabela 1 apresentam a caracterização dos dados 

biossociais, educacionais e econômicos dos indígenas Mura participantes do 

estudo. A maioria era do sexo feminino, com idade média de 42,10 (16,74) anos, 

amasiada, com média de 4,29 filhos, com baixo grau de escolaridade. Em 
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relação à renda, os participantes em sua maioria ganhavam menos de um salário 

mínimo, com renda mensal familiar inferior a dois salários, sendo o participante 

do estudo o principal responsável pela renda familiar (60,7%), com média de 

5,05 dependentes financeiros.  

Tabela 2 - Caracterização do estrato socioeconômico segundo o Critério Brasil 
e origem da fonte de renda dos indígenas Mura. Autazes, AM, Brasil, 2016. 

Estrato socioeconômico e a  
Origem da renda 

Total 
(n=455) 

n % 

Estrato Sócioeconômico   
B2 6 1,3 
C1/C2 56 12,3 
D-E 393 86,4 
   
Origem da fonte de renda    
Trabalho remunerado o ano todo    
Sim 130 28,6 
Não 325 71,4 

Trabalho remunerado temporário    
Sim 248 54,5 
Não 207 45,5 

Venda de produtos agropecuários e da pesca  
Sim 192 42,2 
Não 263 57,8 

Venda de produtos de artesanato e/ou produção cultural  

Sim 15   3,3 
Não 440 96,7 
Recebe aposentadoria   

Sim 120 26,4 
Não 335 73,6 
Recebe benefício de programa social   

Sim 274 60,2 
Não 181 39,8 
Tipo de Benefício*   
Bolsa Família 263  97,7 

Auxílio Doença 1    0,5 
Pensão 5    1,8 

  * Os participantes podiam assinalar mais de uma alternativa 

 

De acordo com os dados da tabela 2 sobre a caracterização 

socioeconômica e a fonte de renda dos indígenas Mura, a grande maioria 

(86,4%) dos entrevistados, foi classificada no estrato socioeconômico D- E 

segundo o critério Brasil. Em relação ao trabalho remunerado observou-se que 

este era majoritariamente temporário (54,5%) e apenas 28,6% dos indígenas 

afirmaram possuir trabalho remunerado o ano todo. Em relação ao trabalho com 

venda de produtos agropecuários e da pesca, 42,2% utilizavam essa fonte de 
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renda e somente 3,3% trabalhavam com vendas de produtos de artesanato/e ou 

produção cultural. Entre outras fontes de renda destacou-se o recebimento de 

algum benefício social do governo, sendo a bolsa família o principal tipo de 

benefício relatado (97,7%). 

Tabela 3 - Caracterização da estrutura dos domicílios dos indígenas Mura, 
Autazes, AM, Brasil, 2016. 

Caracterização do domicilio 
Total 

(n=455) 

 n % 

Estrutura física do domicílio   

Piso do domicílio    

Chão de terra 3 0,7 

Madeira 278 61,1 

Cerâmica 52 11,4 

Cimento 110 24,2 

Flutuante 12 2,6 

Parede do domicílio    

Palha 5 1,0 

Madeira 348 76,5 

Tijolo 102 22,5 

Cobertura do domicílio    

Palha 9 2,0 

Madeira 9 2,0 

Laje 1 0,2 

Telha de barro 8 1,8 

Telha de zinco/amianto 428 94,0 
Banheiro   

Sim 407 89,5 

Não 48 10,5 

Despesas administrativas   

Empregados mensalistas   

Sim 2 0,4 

Não 453 99,6 

Acesso à internet   

Sim 7 1,5 

Não 448 98,5 

Distribuição de água   

Procedência da água utilizada    

Rede geral 139 30,5 

Poço ou nascente 312 68,6 

Outro meio 4 0,9 

Estrutura dos logradouros   

Tipo de rua    

Asfaltada/pavimentada 180 39,6 

Terra/cascalho 267 58,7 
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Não possui rua/flutuante 8   1,7 

 

Os dados da tabela 3 mostram a estrutura dos domicílios dos indígenas 

Mura. As características predominantes encontradas nos domicílios eram de 

madeira, tanto no piso quanto na parede, 61,1% e 76,5%, respectivamente, e 

com cobertura de telha de zinco ou amianto (94%). Destaca-se que apenas 

10,5% dos entrevistados relataram que não havia banheiro no domicílio. Os 

domicílios encontravam-se, na sua maioria, em ruas de terra/cascalho (58,7%) 

ou rua asfaltada/pavimentada (39,6%), o poço como principal fonte de água e, 

em menor frequência, a nascente (68,9%). Apenas 30,5% dos domicílios 

possuíam rede geral de distribuição de água. Em relação às despesas 

administrativas, quase a totalidade dos participantes afirmou não comprometer 

a renda familiar com empregados mensalistas (99,6%) ou acesso à internet 

(98,5%).  
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Tabela 4 -Caracterização dos bens de consumo duráveis, eletrodomésticos e 
eletrônico dos indígenas Mura, Autazes, AM, Brasil, 2016. 

Caracterização dos bens de consumo duráveis 
Total 

(n=455) 

 n % 

Bens de consumo duráveis   
Automóvel    
Sim 10 2,2 
Não 445 97,8 
Motocicleta    
Sim 75 16,5 
Não 380 83,5 
Motor de popa/Rabeta    
Sim 251 55,3 
Não  204 44,7 
Motosserra   
Sim 37 8,1 
Não 418 91,9 
Ralador de Mandioca    
Sim 95 20,9 
Não 360 79,1 
Eletrodomésticos   
Televisão    
Sim 391 85,9 
Não 64 14,1 
Antena Parabólica    
Sim 292 64,5 
Não 163 35,5 
DVD Player    
Sim 242 53,2 
Não 213 46,8 
Ar-condicionado    
Sim 85 18,7 
Não 370 81,3 
Computador    
Sim 30 6,6 
Não 425 93,4 
Fogão   
Sim 441 96,9 
Não 14 3,1 
Micro-ondas    
Sim 21 4,6 
Não 434 95,4 
Geladeira    
Sim 367 80,7 
Não 88 19,3 
Freezer   
Sim 132 29,0 
Não 323 71,0 
Máquina de Lavar Louça   
Sim 1 0,2 
Não 454 99,8 
Máquina de Lavar Roupa   
Sim 37 8,1 
Não 418 91,9 
Máquina de Secar Roupa   
Sim - - 
Não 455 100 
Aparelho de telefonia móvel   
Sim 319 70,1 
Não 136 29,9 
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Os dados da tabela 4 referem-se aos bens de consumo duráveis e 

eletrodomésticos dos indígenas Mura. Entre os bens de consumo duráveis 

pesquisados, o motor de polpa/rabeta (55,3%), ralador de mandioca (20,9%) e a 

motocicleta (16,5%) foram os que apresentaram maior presença entre os 

indígenas, evidenciando formas de vida e trabalho. Apenas 8,1% dos 

entrevistados relataram possuir motosserra. Quanto aos aparelhos 

eletrodomésticos e eletrônicos, observa-se, na maioria dos domicílios, a 

presença dos seguintes bens: fogão (96,9%), televisão (85,9%), geladeira 

(80,7%), aparelho de telefonia móvel (70,1%), antena parabólica (64,5%) e DVD 

player (53,2%). Bens como ar-condicionado, computador, micro-ondas e 

máquinas de lavar roupa, louça e de secar roupa não foram predominantes nesta 

população. 

Tabela 5 - Caracterização dos hábitos de vida dos indígenas Mura, Autazes, AM, 
Brasil, 2016. 

 

Caracterização dos hábitos e estilo de vida 

Total 
(n=455) 

n % 

Tabagista   
Não 252 55,4 
Sim 93 20,4 
Ex-tabagista 110 24,2 
Tempo que fuma   
< 1 ano 1 1,1 
1 a 5 anos 25 26,9 
6 a 10 anos 16 17,2 
≥11 anos 51 54,8 
Maço(s) de cigarro que fuma por dia 
< 1 31 33,3 
1 16 10,7 
≥ 2 48 51,6 
Não sabe informar 4   4,4 
Tempo que deixou de fumar   
< 1 ano 7 6,5 
1 a 5 anos 34 31,5 
6 a 10 anos 31 28,7 
≥ 11 anos 36 33,3 
Atividade Física   
Sedentário 65 14,3 
Irregularmente ativo 175 38,5 
Ativo/Muito ativo 215 47,2 

 
Os dados da tabela 6 mostram os hábitos de vida dos indígenas Mura. 

Um quinto dos indígenas participantes do estudo assumiu ser tabagista, e 24,2% 
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relataram que eram ex-tabagistas. Os tabagistas consumiam, em sua maioria 

(52,3%), dois ou mais maços de cigarros por dia, sendo que 53,% relataram o 

uso do cigarro há mais de 11 anos. Entre os ex-tabagistas, 33,3% deixaram de 

fumar há mais de onze anos. Quanto à prática de atividades físicas, pouco mais 

da metade 52,8% revelou ser sedentário ou praticava alguma atividade física de 

forma eventual, porém nota-se que 47,2% consideram-se ativo ou muito ativo 

em relação à atividade física. 

Tabela 6 - Caracterização dos indígenas Mura em relação à origem dos 
alimentos, Autazes, AM, Brasil, 2016. 

A origem dos alimentos de consumo 
Total 

(n=455) 

 n % 

Cultivo de alimentos/criação de animais domiciliar  

Sim 223 49,0 

Não 232 51,0 

Caça ou pesca   

Sim 287 63,1 

Não 168 36,9 

Colheita de alimentos domiciliar 

Sim 96 21,1 

Não 359 78,9 

Compra de alimentos 

Sim 452 99,3 

Não 3 0,7 

Recebe cesta básica 

Sim 25 5,5 

Não 430 94,5 

   
Os resultados apresentados na tabela 6, em relação à origem dos 

alimentos, evidenciaram que quase a totalidade dos alimentos consumidos, 

pelos indígenas Mura, eram provenientes exclusivamente da compra de 

alimentos (99,3%), seguidos de caça ou pesca (63,1%) e, em escala bem menor 

do cultivo de alimentos/criação domiciliar de animais (49,0%), mostrando, dessa 

maneira, que apesar da aquisição de alimentos por meio de compras, a utilização 

da agricultura, caça e pesca como fornecedoras de alimentos, ainda era presente 

nesta população. No entanto, registrou-se que 5,5% dos entrevistados recebiam 

cesta básica de alimentos para apoio à alimentação no domicílio. 
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Tabela 7 - Caracterização dos indígenas Mura em relação ao modo de preparo 
dos alimentos, Autazes, AM, Brasil, 2016. 

Modo de preparo dos alimentos Total (n=455) 

 n % 

Preparo dos alimentos 
Fritos 89 19,6 
Fervidos e/ou cozidos 351 77,1 
Assados 15 3,3 
Utiliza gordura no preparo dos alimentos 
Sim 452 99,3 
Não 3 0,7 
Tipo de gordura * 
Azeite 14 3,1 
Gordura animal ou banha 32 7,0 
Margarina 153 33,6 
Manteiga 38 8,4 
Óleo vegetal 450 98,9 

Utiliza sal no preparo dos alimentos 
Sim 453 99,6 
Não 2   0,4 
Adiciona sal na hora do consumo das refeições 
Sim 233 51,2 
Não 222 48,8 
Tempo de uso de 1 kg de sal 
≤1 mês 137 30,1 
>1 mês 318 69,9 
Utiliza temperos prontos (caldos em tabletes, sachês, entre outros) no preparo dos 
alimentos 
Sim 187 41,1 
Não 268 58,9 
Utiliza açúcar no preparo dos alimentos 
Sim 450 98,9 
Não 5 1,1 

* Os participantes podiam assinalar mais de uma alternativa 

 
Os dados da tabela 7 mostram o modo de preparo dos alimentos nos 

domicílios dos indígenas Mura. Os alimentos fervidos e/ou cozidos (77,1%) foi o 

modo de preparo preferencial da maioria do grupo de indígenas estudado 

seguido em frequência bem menor dos alimentos fritos (19,6%). Quase a 

totalidade dos participantes referiu utilizar gordura no preparo dos alimentos, 

sendo o óleo vegetal (98,9%) o principal. No entanto, um terço dos participantes 

também utilizava gordura do tipo margarina. Apesar de quase a totalidade dos 

alimentos serem preparados com sal (99,6%), cerca da metade (51,2%) dos 

participantes tinha o hábito de adicionar sal na hora do consumo dos alimentos, 

e 41,1% utilizavam temperos prontos no preparo dos alimentos. Em 30,1% dos 

domicílios o quilo do sal durava um mês ou menos. Outro aspecto importante a 
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ser destacado foi o percentual expressivo dos indígenas Mura que utilizam 

açúcar (98,9%). 

Tabela 8 – Características antropométricas dos indígenas Mura Autazes, AM, 
Brasil, 2016. 

Características antropométricas Total 
(n=455) 

Média (Desvio-
Padrão) 

 n %  

Peso (kg)    64,37(12,69) 
Altura (cm)   155,29(7,91) 
IMC* (kg/m²)   26,65(4,77) 
Baixo peso: <18,5 5 1,0  
Eutrófico: 18,5 a 24,9 190 41,8  
Sobrepeso: 25,0 a 29,9 145 32,0  
Obesidade: ≥30 115 25,2  
Circunferência Pescoço (cm)    36,68(3,47) 
Homem   39,14 (2,91) 
Mulher   34,89 (2,66) 
Normal: H < 37; M < 34 181 39,8  
Aumentada: H > 37; M > 34 274 60,2  
Índice de Conicidade    
Média (Desvio-Padrão)  1,27 (0,08) 
Homem 
Mulher 

 1,26 (0,07) 
1,28(0,08) 

Circunferência Cintura (cm)   89,55(11,30) 
Homem   89,87(11,40) 
Mulher   89,31(11,23) 
Normal: H < 94; M < 80 234 51,5  
Aumentada: H ≥ 94; M ≥ 80 108 23,5  
Aumentada substancialmente:  
H ≥ 102; M ≥ 88 

113 25,0  

Relação Cintura-Quadril (cm)   0,91(0,06) 
Homem    0,92(0,06) 
Mulher   0,90(0,05) 
Normal: H ≤ 0,90; M ≤ 0,85 68 15,0  
Aumentada: H > 0,90; M > 0,85 387 85,0  
Percentual de Gordura Corporal   32,64(10,92) 
Baixo 12 2,5  
Normal                     128 28,0  
Alto 132 29,0  
Muito Alto 183 40,5  
Músculo Esquelético (%)   30,05(6,97) 
Baixo 139 30,5  
Normal 248 54,5  
Alto 
Muito alto 

54 
14 

12,0 
  3,0 

 

Idade Corporal   45,00(16,82) 
Acima da idade real 270 59,5  
Igual da idade real 32 7,0  
Abaixo da idade real 153 33,5  
Gordura Visceral   8,56(4,26) 
Normal: ≤ 9 313 69,0  
Alto: >9 e  ≤ 14 96 21,0  
Muito Alto: ≥ 15 46 10,0  

* IMC índice de massa corporal 
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Os dados da tabela 8 apresentam as características antropométricas dos 

participantes do estudo. A configuração corporal dos indígenas Mura era: altura 

média de 155,29 cm, com peso de 64,37 kg e IMC de 26,65 kg/m², com presença 

de sobrepeso e obesidade. Foram identificados sobrepeso e obesidade em 

pouco mais da metade dos indígenas, sendo que obesidade foi verificada em um 

quarto dos participantes. Em relação à circunferência do pescoço os homens 

apresentaram circunferência média maior que a normalidade [39,14 (2,91) cm] 

assim como nas mulheres [34,89 (2,66) cm]; índice de conicidade elevado para 

ambos os sexos [homens 1,26(0,07); mulheres 1,28(0,08)].  

Quanto à circunferência da cintura, 51,5% dos participantes foram 

classificados com medidas dentro do padrão de normalidade. No entanto, 

quando categorizadas por sexo, observa-se média entre as mulheres superiores 

ao ideal [89,31 (11,23) cm], ao contrário dos homens [89,87 (11,40) cm]. Já, a 

relação cintura quadril apresentou-se aumentada em 85% dos indígenas, com 

médias superiores ao padrão de normalidade em ambos os sexos. Verificou-se 

o índice de conicidade elevado para os sexos [homens 1,26(0,07); mulheres 

1,28(0,08)]. Em 69,5% dos participantes o percentual de gordura corporal foi 

classificado como alto ou muito alto. Mais da metade dos indígenas 

apresentaram, em relação à idade corporal, valor acima da idade real (59,5%).  
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Tabela 9 - Caracterização dos indígenas Mura segundo a hipertensão arterial, 
Autazes, AM, Brasil, 2016. 

Hipertensão arterial  

Total 
 

n % 

Hipertensão arterial identificada 
Sim 121 26,6 
Não 334 73,4 
Hipertensão arterial pela medida casual   
Sim 73 16,0 
Não  382 84,0 
Hipertensão referida diagnosticada por profissional de saúde 
Não 363 79,8 
Sim 92 20,2 
Profissional de saúde que identificou   
Médico 69 75,0 
Enfermeiro 15 16,3 
Técnico de Enfermagem 3 3,3 
Agente Indígena de Saúde (AIS) 5 5,4 
Classificação da pressão arterial   
Normal: ≤120 x ≤80 mmHg 250 54,9 
Pré-Hipertensão: 121 e 139 x 81-89 mmHg 132 29,0 
Hipertensão estágio 1: 140-159 x 90-99 mmHg 42 9,2 
Hipertensão estágio 2: 160-179 x 100-109 mmHg 20 4,4 
Hipertensão estágio 3: ≥ 180 x ≥ 110 mmHg 11 2,4 
Possui o hábito de mensurar a pressão arterial   
Sim 236 51,8 
Não      219 48,2 
Frequência da mensuração da pressão arterial   
Semanalmente 46 19,4 
Mensalmente  143 60,6 
Semestralmente 47 20,0 
Local onde costuma mensurar a pressão arterial 
Pólo-Base/Unidade Básica de Saúde 197 83,4 
Outros (Farmácia/ Hospital/ Casa) 39 16,6 
Última vez que realizou a medida da pressão arterial 
< 1 mês 100 47,4 
1 a 6 meses 94 44,5 
6 a 12 meses 8 3,8 
> 12 meses 9 4,3 
Valor referido da última medida da pressão arterial 
≤139 mmHg e/ou ≤ 89 mmHg 61 25,8 
≥ 140 mmHg e/ou ≥ 90 mmHg 
Não Sabe 

17 
158 

7,2 
67,0 

 
 

Os dados da tabela 9 evidenciam as características dos indígenas Mura, 

quanto à hipertensão arterial e hábitos de mensuração. A prevalência de 

hipertensão arterial identificada foi de 26,6% (Intervalo Confiança 95% 55,5-

30,7%). A prevalência da hipertensão referida foi 20,2%. O profissional médico 

foi o responsável pela maioria dos diagnósticos de hipertensão arterial (75%). 

Destaca-se que 5,4% dos participantes relataram que a hipertensão foi 
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diagnosticada por agente indígena de saúde, e 3,3% por técnico de enfermagem. 

Em relação à da pressão arterial o estágio mais prevalente foi o de pré-

hipertensão, estando presente em 29% dos indígenas Mura. Pouco mais da 

metade dos indígenas referiu possuir o hábito de mensurar a pressão arterial, 

sendo que a maioria (60,6%) realizava mensalmente, e o Polo-Base/Unidade 

Básica de Saúde foi o local mais comum de verificação (83,4%). No entanto, 

apenas 33,0% recordavam-se dos últimos valores pressóricos aferidos. 

Tabela 10 - Caracterização dos indígenas Mura segundo o acompanhamento e 
tratamento da hipertensão arterial, Autazes, AM, Brasil, 2016. 

(continua) 

Acompanhamento e tratamento da hipertensão arterial 
Total 

 

 n % 

Tempo que recebeu o diagnóstico de hipertensão arterial 
< 1 ano 14 15,7 
1 a 5 anos 41 44,6 
6 a 10 anos 21    22,8 
≥ 11 anos 16    17,4 
Local do acompanhamento para a hipertensão arterial 
Pólo-Base 54 88,5 
Unidade Básica de Saúde 7 11,5 
Houve indicação de tratamento medicamentoso para hipertensão arterial 
Não 26 81,1 
Sim 66 18,9 
Profissional que indicou o tratamento   
Médico 60 90,9 
Enfermeiro 5 7,6 
Outro profissional 1 1,5 

Tempo de tratamento para hipertensão arterial   
< 1 ano 9 14,8 
1 a 5 anos 31 50,8 
6 a 10 anos 15 24,5 
≥11 anos 6   9,9 
Classificação dos medicamentos  
Hipertensivos 
Inibidores (ECA) 34 51,7 
Bloqueadores do receptor AT1 11 17,0 
Betabloqueadores 7 11,6 
Diuréticos Tiazídicos  3 4,7 
Não sabem especificar 10 15,0 
Local onde obtém os medicamentos anti-hipertensivos 
Pólo-Base/ Unidade Básica de Saúde 54 88,5 
Compra/ Manda manipular 7 11,5 
Local onde faz o tratamento para a hipertensão arterial 
Pólo-Base/ Unidade Básica de Saúde  58 93,6 
Outros 4 6,4 
Recebeu orientações sobre tratamento não medicamentoso para controlar a pressão 
arterial 
Não  28 43,1 
Sim 37 56,9 
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(continuação) 

Acompanhamento e tratamento da hipertensão arterial 
Total 

 

 n % 

Orientações   
Diminuição da ingestão de sal  32 84,2 
Perda de peso          20 52,6 
Prática de exercícios físicos 24 63,2 
Outros tratamentos 8     21,1 
Frequência que vai ao serviço de saúde para tratamento da hipertensão arterial 
Mensal  51 55,5 
Semestral 9 10,0 
Anual 4 4,0 
Não Sabe 28 30,5 
Tempo do último comparecimento no serviço de saúde para o tratamento da 
hipertensão 
< 1 mês 51 78,5 
1 a 6 meses 14 21,5 
Deixou de comparecer as consultas marcadas no último ano   
Não 36 78,5 
Sim 29 21,5 
Motivos*   
Falta de dinheiro 17 59,0 
Esquecimento 10 34,0 
Falta de companhia  1 3,5 
Dificuldade de locomoção 1 3,5 
Deixou de tomar anti-hipertensivos nas últimas duas semanas 
Não 6 13,0 

Sim 40 87,0 
Motivos*   
Por esquecimento 17 42,5 
Por efeitos indesejáveis 11 27,5 
Por achar que a pressão estava boa 3 7,5 
Só toma o remédio quando se sente mal 5 12,5 
Por achar que estava curado 1 2,5 
Por conta do preço do remédio 2 5,0 
Mediu a pressão e ela estava boa 1 2,5 
Dificuldade para fazer o tratamento medicamentoso anti-hipertensivos 
Não 24 38,7 

Sim  38 61,3 
Motivos*   
Por esquecimento 23 60,5 
Por efeitos indesejáveis 7 18,5 
Por achar que a pressão estava boa 3 8,0 
Só toma o remédio quando se sente mal 4 10,5 
Por conta do preço do remédio 1 2,5 

* Os participantes podiam assinalar mais de uma alternativa 
(conclusão) 

 
A hipertensão arterial referida encontrada no presente estudo foi de 92 

indígenas, de acordo com os dados da tabela 10. Os indígenas Mura hipertensos 

receberam o diagnóstico de hipertensão arterial com o tempo de um a cinco anos 

(42,7%) sendo o profissional médico que indicou o tratamento (90,9%) e 18,9% 
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informou a indicação de tratamento medicamentoso para o controle da pressão 

arterial. As drogas anti-hipertensivas mais usadas por este grupo foram: os 

inibidores da ECA (51,7%) e bloqueadores do receptor AT1 (17,0%). A maior 

parte dos indígenas Mura também afirmou ter recebido orientações sobre 

tratamento não medicamentoso para controlar a pressão arterial (56,9%), sendo 

que a diminuição do consumo de sal (84,2%), a prática de exercícios físicos 

(63,2%) e perda de peso (52,6%) foram temas frequentes das orientações 

recebidas. O Pólo-base foi o local em que 88,5% dos indígenas escolheram para 

realização do acompanhamento da hipertensão. 

Esquecimento e efeitos indesejáveis foram os principais motivos relatados 

pela maioria (87%) indígenas que deixaram de tomar as drogas anti-

hipertensivas nas últimas duas semanas, como também, foram as dificuldades 

apresentadas pelos indígenas (61.3%) para a realização do tratamento. Quanto 

ao não comparecimento às consultas (21,5%) marcadas no último ano, os 

principais motivos foram a falta de dinheiro (59,%) e esquecimento (34%). 

Tabela 11 - Caracterização dos indígenas Mura segundo o conhecimento e 
crenças sobre a hipertensão arterial, Autazes, AM, Brasil, 2016. 

Conhecimento e crenças sobre a hipertensão arterial 
Total 

(n=455) 

 n % 

Acha que a hipertensão arterial pode gerar complicações  
Não  6 1,5 
Não sabe 61 13,5 
Sim 388 85,0 
Complicações    
AVE* 303 76,5 
Infarto Agudo do Miocárdio 325 83,5 
Problemas Renais 102 26,0 

Conhece o valor para a pressão arterial ser considerada alta  
Não  361 79,3 
Sim 94 20,7 
≥140 e/ou ≥90 mmHg 12 12,8 
Acha que existe cura para a hipertensão arterial    
Sim                                                                             202 44,5 
Não 121 26,5 
Não sabe 132 29,0 
Tempo de duração do tratamento para a hipertensão arterial 
< 1 ano  22 4,8 
De 1 a 10 anos  25 5,5 
Para toda vida  146 32,1 
Não sabe 262 57,6 

*AVE - Acidente vascular encefálico 
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Os resultados mostrados na tabela 12 revelam que a maioria (85,3%) dos 

indígenas Mura, participantes do estudo, acreditava que a hipertensão arterial 

pudesse gerar complicações, sendo que as mais relatadas foram o infarto agudo 

do miocárdio (83,5%), e o acidente vascular encefálico (AVE) (76,5%), além de 

problemas renais em menor frequência (26,0%). Em relação ao conhecimento 

sobre o valor da pressão arterial considerada alta, a maioria dos participantes 

não soube informar corretamente (79,3%) e apenas 12,8% informaram 

corretamente. Destaca-se que 44,5% dos indígenas acreditavam haver cura 

para a hipertensão arterial. Apenas 26,5% dos entrevistados informaram não 

existir cura para a hipertensão, porém os mesmos não sabiam informar o tempo 

de duração do tratamento (57,6%). Cerca de um terço dos indígenas 

acreditavam que o tratamento da hipertensão é por toda a vida e mais da metade 

(57,6%) não soube informar. 

Tabela 12 - Níveis tensionais, lipídicos e glicemia capilar e medida da pressão 
arterial dos indígenas Mura, Autazes, AM, Brasil, 2016. 

 

Total 
(n=455) Média (DP*) 

n % 

 

Pressão sistólica (mmHg)  121,50 
(20,49) 

Pressão diastólica (mmHg)   76,21 (7,42) 
Pressão de pulso (mmHg)   45,28 (15,02) 
Triglicérides (mg/dL)  163,55 

(104,7) 
Desejável: < 150 270 59,5  

Limítrofe: 150 a 199 78 17,0  
Alto: 200 a 499 93 20,5  
Muito alto: ≥500 14 3,0  
Colesterol Total (mg/dL)  187,42 

(32,29) 
Desejável: < 250 330 72,5  
Limítrofe: 200 – 239 85 18,7  
Alto: ≥ 240 40 8,8  

Glicemia Capilar (mg/dL)   71,46 (23,57) 

Normal: < 100  438 96,3  
Tolerância a glicose diminuída: > 100 a < 126 3 0,7  

Diabetes mellitus: ≥ 126  14 3,0  

 

Observa-se pelos resultados apresentados na tabela 13, que as médias 

de pressão arterial sistólica e diastólica, entre os participantes deste estudo, 

foram, respectivamente, de 121,50 (20,49) mmHg e 76,21 (7,42)  mmHg , sendo 
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classificados como valores praticamente como normais. Em relação aos valores 

dos triglicérides, o valor médio obtido foi 163,55 (104,7) mg/dL, pouco acima do 

limite, apesar de a maioria (59,5%) dos indígenas apresentar valores desejáveis. 

No entanto, 20,5% apresentaram valores altos e 3% valores considerados muito 

altos. Quanto aos valores de colesterol total, o valor médio obtido foi de 187,42 

(32,29) mg/dL, considerado desejável. Porém, 18,7% dos participantes 

apresentaram valores limítrofes, e 8,8% valores considerados altos. O valor 

médio de glicemia capilar foi de 71,46 (23,57) mg/dL, com 3% dos indígenas 

apresentando valores acima de 126 mg/dL, considerados com diabetes mellitus. 

Tabela 13 - Caracterização dos indígenas Mura segundo os antecedentes 
pessoais de doenças cardiovasculares e hábitos relacionados ao controle do 
diabetes e dislipidemias, Autazes, AM, Brasil, 2016. 

(continua) 

 
Total 

 

 N % 

Você tem ou teve...   
Problemas de coração    
Sim  30 6,6 
Não 309 67,9 
Não sabe 116 25,5 
Acidente vascular encefálico    
Sim  15 3,3 
Não 440 96,7 
Diabetes mellitus   
Sim 23 5,1 
Não 329 72,3 
Não sabe 103 22,6 
Toma medicamentos para diabetes mellitus   
Não                                                                07 30,5 
Sim 16 69,5 
Classificação dos hipoglicêmicos utilizados para tratamento do diabetes 
Biguanidas 3 18,8 
Sulfonilureias 9 56,2 
Não sabe especificar  4 25,0 
Havia feito a medida da glicemia    
Não 206 45,3 
Não sabe 7 1,5 
Sim 242 53,2 
Tempo que realizou a medida    
≤ 6 meses 104 43,3 
1 ano                                                                             35 14,6 
> 1 ano 101 42,1 
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(continuação) 

 
Total 

 

 N % 

Dislipidemias    
Sim  67 14,8 
Não 265 58,0 
Não sabe 123 27,2 
Faz ou já fez uso de medicamentos para dislipidemias   
Não  44 66,7 
Sim 23 33,3 
Classificação do medicamento que utiliza (ou) para tratamento das dislipidemias 
Inibidor da HMG-CoA redutase 14 65,2 
Não sabe especificar o tipo do medicamento                  8 34,8 
Havia feito a medida do colesterol e/ou triglicérides  
Não 253 55,6 
Não sabe 7 1,5 
Sim 195 42,9 
Tempo que realizou a medida *   
≤ 6 meses 92 47,2 
1 ano 30 15,4 
> 1 ano 73 37,4 

(conclusão) 

Os dados da tabela 13 revelam que 6,6% dos indígenas Mura referiu 

antecedentes pessoais de problemas de coração, 3,3% de acidente vascular 

encefálico e 5,1% de diabetes mellitus. Dos que referiram diabetes apenas 

59,3% relataram o uso de medicamentos hipoglicemiantes, sendo as 

sulfonilureias (56,2%) e as biguanidas (18,8%) as classes de medicamentos 

mais citadas. Do total de participantes, pouco mais da metade (53,2%) relatou já 

ter realizado glicemia capilar, sendo que 43,3% realizou esta medida há menos 

de seis meses e 42,1% há mais de um ano. Em relação às dislipidemias, 14,8% 

relataram possuir tal condição. Desses, apenas 33,3% fizeram ou faziam uso de 

medicamentos, sendo o inibidor de HMG-CoA redutase a classe de 

medicamentos mais citada. Pouco mais da metade dos participantes relatou não 

haver feito medida do colesterol e/ou triglicérides, e dos que realizaram (42,9%), 

47,2% o fez há menos de seis anos e 37,4% há mais de um ano. 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS INDÍGENAS MURA SEGUNDO 
INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA  

Tabela 14 - Distribuição dos participantes indígenas Mura segundo o consumo 
de bebida alcoólica. Autazes, AM, Brasil, 2016. 

(continua) 

  

  
Escores das Perguntas 

        0                      1                     2                      3                         4 

 n % n    %   N     %    n     %         n     % 

1 – Com qual 
frequência o (a) Sr 
utiliza bebidas com 
álcool? 

Nunca 1x/mês 2-4 x/mês 1-3x/semana 
4x ou mais 

semana 

 272 59,8 90 19,8 38 8,4 48 10,5 7 1,5 
2 – Nas ocasiões 
em que bebe, 
quantas doses o (a) 
Sr. costuma tomar 
? 

1-2  
doses 

3-4 
 doses 

5-6  
doses 

7-9 
doses 

10 ou + doses  

Total 21 11,5 21 11,5 26 14,0 10 5,5 105 57,5 
3 - Com que 
frequência o (a) Sr 
toma mais que seis 
doses em uma 
ocasião? 

Nunca < 1x/mês  1x/mês 1x/semana 
Todos os dias 

ou quase todos 

Total 31 17,0 53 28,6 50 27,5 45 24,7 4 2,2 
4 - Com que 
frequência no 
último ano o (a) Sr 
se sentiu incapaz 
de parar de beber 
depois que 
começou? 

Nunca < 1x/mês 1x/mês 1x/semana 
Todos os dias 

ou quase todos 

Total 117 63,9 13 7,1 25 13,7 23 12,6 5 2,7 
5 - Com que 
frequência no 
último ano o (a) Sr 
não conseguiu 
cumprir com algum 
compromisso por 
causa da bebida? 

Nunca < 1x/mês  1x/mês 
= 

1x/semana 
Todos os dias 

ou quase todos 

Total 134 73,2 12 6,6 19 10,5 16 8,7 2 1,0 
6 – Com que 
frequência, durante 
o último ano, 
depois de ter 
bebido muito, o (a) 
Sr precisou beber 
pela manhã para se 
sentir melhor? 

Nunca < 1x/mês 1x/mês  1x/semana 
Todos os dias 

ou quase todos 

Total 144 78,7 14 7,7 11 6,0 11 6,0 3 1,6 
7 – Com que 
frequência, durante 
o último ano, o (a) 
Sr  sentiu culpa ou 
remorso depois de 
beber? 

Nunca < 1x/mês 1x/mês  1x/semana 
Todos os dias 

ou quase todos 

Total 99 54,1 26 14,2 28 15,3 15 8,2 15 8,2 



Resultados 92 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

(continuação) 

  

  
Escores das Perguntas 

        0                      1                     2                      3                         4 

 n % n    %   N     %    n     %         n     % 

 
8 – Com que 
frequência, durante 
o último ano o (a) 
Sr não conseguiu 
se lembrar do que 
aconteceu na noite 
anterior por causa 
da bebida? 

Nunca < 1x/mês 1x/mês  1x/semana 
Todos os dias 

ou quase todos 

Total 125 68,3 23 12,6 20 10,9 9 4,9 6 3,3 
9 – Alguma vez na 
vida o (a) Sr ou 
alguma outra 
pessoa já se 
machucou ou se 
prejudicou por 
causa do (a) Sr ter 
bebido? 

Não  

Sim, mas 
não no 

último ano 
 

Sim, durante o 
último ano 

Total 129 70,4   27 14,8   27 14,8 
10 – Alguma vez na 
vida algum parente, 
amigo, médico ou 
outro profissional 
da saúde já se 
preocupou com o 
(a) Sr por causa da 
bebida ou lhe disse 
para parar de 
beber? 

Não   

Sim, mas 
não no 

último ano 
 

Sim, durante o 
último ano 

Total 70 38,0   19 10,5   94 51,5 

(conclusão) 

 

Os dados da tabela 14 mostram a distribuição dos indígenas Mura 

segundo o consumo de bebida alcoólica. Dos 455 indígenas entrevistados, 

40,2% (intervalo de Confiança 95% 35,7-44,7%) relataram consumo de bebida 

alcoólica nos últimos 12 meses. Entre os que consumiam bebida alcoólica, 

19,8% relataram consumir uma vez ao mês, 8,4% duas a quatro vezes por mês 

e 12,0% mais de uma vez por semana.  

Quanto ao número de doses de bebida alcoólica nas ocasiões em que 

bebiam verificou-se que: pouco mais da metade (57,5%) referiu beber 10 ou mais 

doses; a seguir, 23% ingeriam uma a quatro doses; os demais (19,5%) 

consumiam cinco a nove doses. Nas situações em que consomem seis ou mais 

doses em uma mesma ocasião em 24,7% esse fato ocorreu uma vez por 

semana. Mais da metade (63,9%) dos que bebiam nunca se sentiu incapaz de 



Resultados 93 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

parar de beber depois que começou no último ano. Quase metade (45,9%) dos 

indígenas que bebiam já sentiu culpa ou remorso após beber e 31,7% relataram 

algum episódio em que não conseguiram se lembrar do que aconteceu na noite 

anterior por causa da bebida.  

Cerca de um terço (29,6%) relatou que já se machucou ou prejudicou por 

causa da bebida, e a maioria (62%) alguma vez na vida recebeu orientação para 

parar de beber de algum amigo, parente ou profissional de saúde, sendo que 

metade (51,5%) recebeu esse conselho durante o último ano.  

Figura 3 – Classificação dos indígenas Mura, após aplicação do Alcohol Use 
Disorders Identification Test – AUDIT. Autazes, AM, Brasil, 2016. 

 

 

Nota que dos que ingeriam bebida alcóolica, a maior parte (29%) 

apresentou no quadro de médio risco (15,6%) ou alto risco (13,4%) para 

dependência ao álcool. 
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Tabela 15 - Distribuição dos participantes indígenas Mura da zona rural e zona 
urbana segundo o consumo de bebida alcoólica. Autazes, AM, Brasil, 2016. 

(continua) 

                            Zona 

Ingere bebida 
alcoólica? 

Rural Urbana Total Valor-
p* 

n % n % n % 

Não 100 42,7 172 77,8 272 59,8 
<0,001 

Sim 134 57,3 49 22,2 183 40,2 

 Escores das Perguntas 
0 1 2 3 4  

n % N % n % n % n % 

1 – Com qual 
frequência o 
(a)Sr  utiliza 
bebidas com 
álcool? 

Nunca 1x/mês 
2a4 

x/mês 
1a3x/semana 

4x ou 
mais 

semana 
 

Rural 100 42,7 64 27,4 28 12,0 38 16,2 4 1,7 < 
0,001 Urbano 172 77,8 26 11,8 10 4,5 10 4,5 3 1,4 

2 – Nas ocasiões 
em que bebe, 
quantas doses o 
(a) Sr. costuma 
tomar ? 

1-2  
doses 

3-4 
doses 

5-6  
doses 

7-9 
doses 

10 ou + 
doses  

 

Rural 17 12,7 18 13,4 20 14,9 8 6,0 71 53,0 
0,417 

Urbano 4 8,2 3 6,1 6 12,2 2     4,1 34 69,4 
3 - Com que 
frequência o(a) 
Sr toma mais 
que seis ou mais 
doses em uma 
ocasião ? 

Nunca 
< 

1x/mês 
 1x/mês 1x/semana 

Todos 
os dias 

ou 
quase 
todos 

 

Rural 28 21,1 38 28,6 33 24,8 32 24,0 2 1,5 
0,086 

Urbano 3 6,1 15 28,6 17 34,7 13 26,5 2 4,1 
4 - Com que 
frequência, no 
último ano, o(a) 
Sr se sentiu 
incapaz de parar 
de beber depois 
que começou? 

Nunca 
< 

1x/mês 
1x/mês 1x/semana 

Todos 
os dias 

ou 
quase 
todos 

 

Rural 82 61,2 9 6,7 21 15,7 20 14,9 2 1,5 
0,120 

Urbano 35 71,4 4 8.2 4 8,2 3 6,1 3 6,1 
5 - Com que 
frequência, no 
último ano, o (a) 
Sr não 
conseguiu 
cumprir com 
algum 
compromisso 
por causa da 
bebida ? 

Nunca 
< 

1x/mês 
 1x/mês = 1x/semana 

Todos 
os dias 

ou 
quase 
todos 

 

Rural 98 73,1 8 6,1 13 9,7 14 10,4 1 0,7 
0,506 

Urbano 36 73,5 4 8,2 6 12,2 2   4,1 1 2,0 
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(continuação) 

                            Zona 

Ingere bebida 
alcoólica? 

Rural Urbana Total Valor-
p* 

n % n % n % 

Não 100 42,7 172 77,8 272 59,8 
<0,001 

Sim 134 57,3 49 22,2 183 40,2 

 Escores das Perguntas 
0 1 2 3 4  

n % N % n % n % n % 

6 – Com que 
frequência, 
durante o último 
ano, depois de 
ter bebido muito, 
o (a) Sr precisou 
beber pela 
manhã para se 
sentir melhor? 

Nunca 
< 

1x/mês 
1x/mês  1x/semana 

Todos 
os dias 

ou 
quase 
todos 

 

Rural 103 76,9 13 9,7 9 6,7 7 5,2 2 1,5 
0,353 

Urbano 41 83,7 1 2,0 2 4,1 4 8,2 1 2,0 
7 – Com que 
frequência, 
durante o último 
ano, o (a) Sr 
sentiu culpa ou 
remorso depois 
de beber? 

Nunca 
< 

1x/mês 
1x/mês  1x/semana 

Todos 
os dias 

ou 
quase 
todos 

 

Rural 75 56,0 17 12,7 20 14,9 12 9,0 10 7,5 
0,744 

Urbano 24 49,0 9 18,4 8 16,3 3    6,1 5 10,2 
8 – Com que 
frequência, 
durante o último 
ano o (a) Sr não 
conseguiu se 
lembrar do que 
aconteceu na 
noite anterior por 
causa da 
bebida? 

Nunca 
< 

1x/mês 
1x/mês  1x/semana 

Todos 
os dias 

ou 
quase 
todos 

 

Rural 98 73,1 12 9,0 12 9,0 8 6,0 4 3,0 
0,036 

Urbano 27 55,1 11 22,4 8 16,3 1 2,0 2 4,1 
9 – Alguma vez 
na vida, o (a) Sr 
ou alguma outra 
pessoa já se 
machucou ou se 
prejudicou por 
causa do (a) Sr 
ter bebido? 

Não  

sim, 
mas não 

no 
último 

ano 

 

Sim, 
durante 
o último 

ano 

 

Rural 99 73,9   18 13,4   17 12,7 
0,233 

Urbano 30 61,2   9 18,4   10 20,4 
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(continuação) 

                            Zona 

Ingere bebida 
alcoólica? 

Rural Urbana Total Valor-
p* 

n % n % n % 

Não 100 42,7 172 77,8 272 59,8 
<0,001 

Sim 134 57,3 49 22,2 183 40,2 

 Escores das Perguntas 
0 1 2 3 4  

n % N % n % n % n % 

10 – Alguma vez 
na vida, algum 
parente, amigo, 
médico ou outro 
profissional da 
saúde já se 
preocupou com 
o (a) Sr por 
causa da bebida 
ou lhe disse para 
parar de beber?* 

Não   

sim, 
mas não 

no 
último 

ano 

  

Sim, 
durante 
o último 

ano 

 

Rural 
50 37,3   13 9,7   

 
72 

53,0 
0,353 

Urbano 20 41,7   6 12,5   22 45,8 

*Test exato de Fisher. 

(conclusão) 

 

Observa-se pelos resultados apresentados na tabela 15, que após a 

aplicação do instrumento AUDIT para avaliar ingestão de bebida alcoólica, do 

total, 40,2% foram classificados como bebedores em algum grau de risco, com 

diferença estatisticamente significante entre as zonas urbana e rural. Na zona 

rural, 57,3% dos indígenas foram classificados como bebedores, já na zona 

urbana, apenas 22,2% dos indígenas encontram-se nesta categoria. Verificou-

se ainda que na questão “Durante o último ano, com que frequência o (a) senhor 

(a) não conseguiu se lembrar do que aconteceu na noite anterior por causa da 

bebida”, observou-se diferença estatisticamente significante entre os indígenas 

da zona urbana e rural, pois 73,1% indígenas da zona rural afirmaram que nunca 

tiveram episódios de esquecimento no último ano contra 55,1% dos indígenas 

da zona urbana. 

 

 

 

 



Resultados 97 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

Gráfico 1 - Distribuição dos participantes indígenas Mura da zona rural e zona 
urbana segundo o consumo de bebida alcoólica. Autazes, AM, Brasil, 2016. 

 

 

Tabela 16 - Consumo de gramas de etanol por doses ingeridas pelos indígenas 
Mura nas ocasiões em que bebem - Autazes, AM, Brasil 2016. 

 

Quantidade etanol (gramas) ingerida nas ocasiões em que 
bebe 

Média (DP) Valor p* 

Zona de moradia   

Rural 69,82(73,28)      
< 0,001 

Urbano 30,83(62,15) 
Sexo   

Masculino 90,43 (75,82) 
< 0,001 

Feminino  22,01 (50,05) 

*Test exato de Fisher. 

 
  

 

A tabela 16 mostra a média de etanol ingerida pelos indígenas Mura nas 

ocasiões em que bebem. Observa-se diferença estatisticamente significativa (p< 

0,05) nas médias de ingestão de etanol (gramas) entre as zonas urbana e rural 

e entre sexo. Os indígenas da zona rural ingerem pouco mais do dobro de 

g/etanol (gramas) dos que vivem em zona urbana [69,82(73,28) vs 30,83(62,15)] 

e os homens apresentaram média cerca de quatro vezes maior que as mulheres 

[90,43(75,82) vs 22,01(50,05) g/Etanol]. 
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Tabela 17 - Distribuição dos indígenas Mura da zona rural e zona urbana 
segundo o consumo de bebida alcoólica da cultura indígena - Autazes, AM, Brasil 
2016. 

Consumo de bebida alcoólica da cultura 
indígena 

Rural 
(n=234) 

Urbano 
(n=221) 

Valor p* 

n % n % 

Ingere alguma bebida que contém álcool da cultura indígena   

Sim 5 2,1 8 3,6 
0,343 

Não 229 97,9 213 96,4 
Nome da bebida      
Aluá 5 2,1 3 1,4 0,525 
Caxiri 5 2,1 3 1,4 0,525 
Cacauarí 5 2,1 1 0,5 0,099 
Tarubá 5 2,1 2 0,9 0,277 
Com que frequência, durante o último ano, o (a) Sr bebeu?  
Nunca 224 95,7 213 96,4 

0,022 
< 1x/mês 4 1,7 8 3,6 
= 1x/mês 5 2,1 - - 
= 1x/semana 1 0,5     - - 
> 1x/semana - - - - 
Quantidade que o (a) Sr toma a bebida alcoólica indígena?  
1 copo 8 72,7 5 62,5 

0,583 
1 cuia 1 9,1 - - 
Lata 1 9,1 1 25,0 
1 litro 1     9,1 1 12,5 

         *Teste exato de Fisher. 

 

Os dados da tabela 17 mostram o consumo de bebida alcoólica da cultura 

indígena em relação à zona urbana e zona rural. Observou-se baixa adesão à 

ingesta de bebida alcoólica da cultura indígena, tanto entre indígenas localizados 

na zona rural (2,1%) quanto na zona urbana (3,6%). Entre os que consumiam 

bebida indígena, não houve preferência por nenhum tipo de bebida. Houve 

diferença significativa (p< 0,05) entre frequência com que bebe e zona de 

moradia, mostrando que indígenas da zona rural apresentam maior contato com 

bebida indígena, sendo que alguns a consomem uma vez ao mês (2,1%) ou até 

mesmo uma vez por semana (0,5%). Dos indígenas que moram na zona urbana, 

têm contato com este tipo de bebida menos de uma vez por mês (3,6%). 
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Tabela 18 – Relação entre dados biossociais e educacionais dos indígenas Mura 
e ingestão de bebida alcoólica. Autazes, AM, Brasil, 2016. 

Características Sociodemográficas 

Ingestão de Bebida Alcoólica 

Valor p* Não 
(n=272) 

Sim 
(n=183) 

  n % n %  

Sexo      
Feminino 205 75,5 58 31,5 <0,001 
Masculino 67 24,5 125 68,5 
Idade (anos) - Média (DP) 44,22 (17,61) 38,95(14,86) 0,001 
Status Marital     

0,590 Sem companheiro 75 27,5 46 25,0 
Com companheiro 197 72,5 137 75,0 
Número de filhos - Média (DP) 4,59 (3,19) 3,85 (3,13) 0,015 
Escolaridade     

0,470 
 

Analfabeto/Fundamental Incompleto (1º 
ao 5º ano) 

191 70,3 122 66,5 

Educação básica e superior 81 29,7 61 33,5 

* Teste exato de Fisher. 

 

 

Os resultados analisados na tabela 18 mostram o perfil dos indígenas e a 

relação com a ingestão de bebidas alcoólica. As variáveis com diferença 

significativa (p< 0,05) entre os grupos foram: sexo, idade e número de filhos. Os 

indígenas que faziam uso de bebida alcoólica eram: mais do sexo masculino 

(68,5 vs 24,5%), jovens [38,95 (14,86) anos vs 44,22 (17,61) anos] e possuíam 

menor número médio de filhos [3,85 (3,13) vs 4,59 (3,19) filhos]. Não foram 

encontradas diferenças estatísticas entre o consumo de álcool e o estado civil e 

escolaridade. 
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Tabela 19 – Relação entre dados econômicos individuais e familiares dos indígenas 
Mura e ingestão de bebida alcoólica. Autazes, AM, Brasil, 2016. 

Estrato socioeconômico/ 
Origem da renda  

Ingestão de Bebida Alcoólica Valor 
p*** Não (n = 272) Sim (n= 183) 

  n % n %  

Renda Mensal Individual (Salário Mínimo)** 

0,840 1-2 232 94,0 162 93,0 
≥ 3 15  6,0 12 7,0  
Renda Mensal Familiar (Salário Mínimo)** 

1-2 232 85,3 155 84,6 
0,894 

≥ 3 40 14,7 28 15,4 
Dependentes da Renda Familiar Média (dp) 4,95 (2,30) 5,19(6,53) 0,574 
Responsável pela Renda Familiar  
Participante 143 52,6 133 60,7 

<0,001 Cônjuge 102 37,5 30 29,0 
Outros 27 9,9 20 10,3 
Estrato Sócio Econômico  

B2/C1/C2 44 16,2     18 9,8 
0,245 

D-E 228 83,8 165 90,2 
Trabalho remunerado o ano todo  
Sim 79 29,0 51 27,9 

0,833 
Não 193 71,0 132 72,1 
Trabalho remunerado temporário 

Sim 135 49,6 113 61,7 
0,013 

Não 137 50,4 70 38,3 
Venda de produtos agropecuários e da pesca 

Sim 99 36,4 93 50,8 
0,003 

Não 173 63,6 90 49,2 
Venda de produtos de artesanato e/ou produção cultural  

Sim 12 4,5 3    1,6 
0,117 

Não 260 95,5 180   8,4 
Recebe aposentadoria      
Sim 78 28,7 42 23,0 

0,194 
Não 194 71,3 141 77,0 
Recebe benefício social      
Sim 160 58,8 114 62,3 

0,495 
Não 112 41,2 69 37,7 
Tipo de Benefício*      
Bolsa Família 155 97,0 108 94,0 

0,498 Auxílio Doença - - 1 1,0 
Pensão 5  3,0 5 5,0 

*Os participantes podiam assinalar mais de uma alternativa ** Salário mínimo vigente R$880,00  
***Test exato de Fisher. 

 
A tabela 19 refere-se à caracterização dos indígenas, segundo aspectos 

econômicos e o consumo de álcool. Observou-se associação estatisticamente 

significativa (p<0,05) entre o consumo de bebida alcoólica e as seguintes variáveis: 

responsável pela renda familiar, trabalho remunerado temporário e venda de produtos 

agropecuários e da pesca. Os indígenas que faziam uso de bebida alcoólica eram: o 

principal responsável pela renda familiar (60,7% vs 52,6%), possuíam trabalho 

remunerado (61,7% vs 49,6%), vendia produtos agropecuários e de pesca (50,8% vs 

36,4%).   
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Tabela 20 - Relação entre hábitos de vida (tabagismo, atividade física e uso de 
anticoncepcionais) dos indígenas Mura e ingestão de bebida alcoólica. Autazes, AM, 
Brasil, 2016. 

Caracterização dos hábitos de vida 

Ingestão de Bebida Alcoólica Valor 
p* 

Não 
 (n = 272) 

Sim  
(n =183) 

 

  n % n %  

Tabagista     

0,001 
Sim 35 12,9 58     31,7 
Não 171 62,9 81 44,3 
Ex-tabagista 66 24,2 44 24,0 
Atividade Física     

0,634 Sedentário/ Irregularmente ativo 126 46,3 89 47,3 
Ativo/Muito ativo 146 53,7 94 52,7 
Faz uso de pílula ou hormônio anticoncepcional (somente mulheres) 

0,058 
 

Sim 45 22,0 17 29,3 
Não 139 67,8 30 51,7 
Parou 21 10,2 11 19,0 

*Test exato de Fisher. 

 

Os dados da tabela 20 relacionam os hábitos de vida dos indígenas Mura e a 

ingestão de bebida alcoólica. As variáveis com diferença significativa (p< 0,05) entre 

os grupos foi somente o tabagismo. Os indígenas que faziam uso de bebida alcoólica 

também faziam uso do cigarro em 31,7% dos casos, contra 12,9% daqueles que não 

usavam bebida alcoólica. Não foram encontradas diferenças estatísticas para 

atividade física e uso de pílulas anticoncepcionais. 

Tabela 21 - Relação entre a origem dos alimentos de consumo dos indígenas Mura e 
ingestão de bebida alcoólica. Autazes, AM, Brasil, 2016. 

 Ingestão de Bebida Alcoólica Valor p* 

 Origem dos alimentos de consumo  
Não  

(n=272) 
Sim  

(n=183) 
 

  n % n %  

Cultivo de alimentos/criação domiciliar de animais 
0,022 Sim 121 44,5 102 55,7 

Não 151 55,5 81 44,3 
Caça ou pesca     

<0,001 Sim 145 53,3 142 77,6 
Não 127 46,7 41 22,4 
Colheita do cultivo domiciliar 

0,005 Sim 45 16,5 51 28,0 
Não 227 83,5 132 72,0 
Compra     

0,277 Sim 269 99,0 183 100,0 
Não 3   1,0 - - 
Recebe cesta básica     

0,140 Sim 11   4,0 14   7,5 
Não 261 96,0 169 92,5 

            * Teste de Fisher. 
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Os dados da tabela 21 mostram a relação entre a origem dos alimentos de 

consumo entre os indígenas e o hábito de ingestão de bebida alcoólica.  As variáveis 

com diferença significativa (p< 0,05) entre os grupos foram: cultivo de alimentos e 

criação domiciliar de animais caça e pesca e colheita do cultivo domiciliar. Os 

indígenas que faziam uso de bebida alcoólica possuíam mais hábito de cultivo de 

alimentos e criação domiciliar (55,7% vs 44,5%), caça e pesca (77,6% vs 53,3%), bem 

como colheita do cultivo domiciliar (28% vs 16,5%). Todos os indígenas que faziam 

ingestão de bebida alcoólica adquiriam alimentos por meio da compra, sem diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos.   

Tabela 22 - Relação entre o modo de preparo dos alimentos dos indígenas Mura e 
ingestão de bebida alcoólica. Autazes, AM, Brasil, 2016. 

Modo de preparo dos alimentos 
Ingestão de Bebida Alcoólica Valor 

p** Não  (n=272) Sim  (n=183) 

 n % n %  

Preparo dos alimentos  
Fritos 58 21,3 31 16,9 0,502 
Fervidos e/ou cozidos 205 75,4 146 79,8 
Assados 9 3,3 6 3,3 
Utiliza gordura no preparo dos alimentos 

Sim 271 99,6 181 99,0 0,568 
Não 1 0,4 2 1,0 
Tipo de gordura*      
Azeite 9 3,3 5 2,7 0,789 
Gordura animal ou banha 16 5,9 16 8,7 0,265 
Margarina 71 26,1 82 44,8 <0,001 

Manteiga 24   8,8 14 7,7 0,731 
Óleo vegetal 270 99,3 180 98,4 0,396 
Utiliza sal no preparo dos alimentos 

Sim 270 99,3 183 100,0 0,518 
Não 2 0,7 - - 
Adiciona sal na hora do consumo das refeições  
Sim 128 47,1 105 57,4 0,035 

Não 144 52,9 78 42,6 
Tempo de uso de 1kg de sal  
< 1 mês            71 26,1 66 36,0 0,021 

> 1 mês                    201 73,9 117 64,0 
Utiliza temperos prontos (caldos em tabletes, sachês, entre outros) no preparo dos 
alimentos. 

Sim 124 45,6 63 34,4 0,020 

Não 148 54,4 120 65,6 
Utiliza açúcar no preparo dos alimentos  
Sim 267 98,2 183 100,0 0,085 
Não 5 1,8 -   - 

* Os participantes podiam assinalar mais de uma alternativa **Teste exato de Fisher. 

 
Os dados da tabela 22 mostram associações entre o modo de preparo de 

alimentos e a ingestão de bebida alcoólica entre os indígenas Mura. Aqueles que  

ingeriam bebida alcoólica foram significativamente diferentes (p<0,05) em relação ao 
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tipo de gordura utilizada no preparo dos alimentos, adição de sal na hora de consumo 

das refeições, tempo de uso de um quilo de sal nos domicílios e uso de temperos 

prontos no preparo dos alimentos. Os indígenas que faziam uso de bebida alcoólica 

utilizavam mais margarina no preparo dos alimentos (44,8% vs 26,1%).. Isto se repete 

no possuir o hábito de adicionar sal na hora do consumo dos alimentos (57,4% vs 

47,1%). No entanto, os que não bebem tinham menor hábito de utilizar temperos 

prontos no preparo dos alimentos (34,4% vs 45,6%) e todos que bebiam faziam  uso 

do açúcar. Não houve diferença estatística significante entre o consumo de sal 

daqueles que ingerem ou não bebida alcóolica, pois para a maioria deles durava mais 

de um mês, 73,9% e 64,0% respectivamente. 

Tabela 23 – Relação entre o consumo de alimentos in natura entre os indígenas Mura 
e ingestão de bebida alcoólica. Autazes, AM, Brasil, 2016. 

(continua) 
 Ingestão de Bebida Alcoólica Valor p 

Consumo de alimentos in natura  
Não 

(n = 272) 
Sim 

(n= 183) 
 

  n % n %  

Escore do consumo de alimentos in natura 
Média (DP) 

8,64(6,34) 5,83(5,30) <0,001 

Macaxeira/aipim     

<0,001 

1 a 2 dias  77 28,3 20 11,0 
3 a 4 dias 9 3,3 3 1,6 
5 a 6 dias 5 1,8 4 2,2 
Todos os dias 7 2,6 1 0,5 
Quase nunca/nunca 174 64,0 155 84,7 

Cará     

<0,001 

1 a 2 dias  60 22,1 16 8,7 
3 a 4 dias 15 5,5 2 1,0 
5 a 6 dias 5 1,8 1 0,5 
Todos os dias 3 1,1 1 0,5 
Quase nunca/nunca 189 69,5 163 89,2 

Beterraba     

<0,001 

1 a 2 dias  62 22,8 23 12,6 
3 a 4 dias 17 6,3 2 1,1 
5 a 6 dias 

4 1,5 - - 
Todos os dias 3 1,0 1 0,5 
Quase nunca/nunca 186 68,4 157 85,8 

Cenoura     

0,002 

1 a 2 dias  66 24,3 31 16,9 
3 a 4 dias 31 11,4 10 5,5 
5 a 6 dias 7    2,5 -        - 
Todos os dias 6    2,2 3 1,6 
Quase nunca/nunca 162 59,6 139 76,0 

Jerimum/abóbora     

0,078 

1 a 2 dias  103 37,9 55 30,0 
3 a 4 dias 46 16,9 36 19,5 
5 a 6 dias 9 3,3 2 1,0 
Todos os dias 12 4,4 4 2,5 
Quase nunca/nunca 102 37,5 86 47,0 
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(continuação) 

 Ingestão de Bebida Alcoólica Valor p 

Consumo de alimentos in natura  
Não 

(n = 272) 
Sim 

(n= 183) 
 

  n % n %  

Escore do consumo de alimentos in natura 
Média (DP) 

8,64(6,34) 5,83(5,30) <0,001 

Tomate     

0,008 

1 a 2 dias  43 15,8 35 19,1 
3 a 4 dias 38 14,0 30 16,4 
5 a 6 dias 29 10,7 8 4,4 
Todos os dias 114 41,9 60 32,8 
Quase nunca/nunca 48 17,6 50 27,3 

Alface     

0,031 

1 a 2 dias  34 12,5 13 7,1 
3 a 4 dias 16 5,9 11 6,0 
5 a 6 dias 12 4,4 1 0,5 
Todos os dias 14 5,2 9 4,9 
Quase nunca/nunca 196 72,0 149 81,8 

Salada/legume cru     

0,201 

1 a 2 dias  59      21,7 33 18,0 
3 a 4 dias 19 7,0 8 4,5 
5 a 6 dias 1 0,4 2 1,0 
Todos os dias 11 4,0 3 1,6 
Quase nunca/nunca 182 66,9 137 74,9 

Frutas     

 
0,026 

1 a 2 dias  68 25,0 31 17,0 
3 a 4 dias 45 16,5 26 14,0 
5 a 6 dias 11 4,0 3 1,5 
Todos os dias 31 11,5 17 9,5 
Quase nunca/nunca 117 43,0 106 58,0 

Suco de frutas     

0,004 

1 a 2 dias  65 24,0 29 15,8 
3 a 4 dias 25 9,2 14   7,7 
5 a 6 dias 9 3,3 2 1,0 
Todos os dias 26 9,5 8 4,5 
Quase nunca/nunca 147 54,0 130 71,0 

*Teste exato de  Fisher. 

(conclusão) 

Os dados da tabela 23 mostram o consumo de alimentos in natura em relação 

à ingestão de bebida alcoólica. A média referente ao score do consumo entre os 

indígenas que faziam uso de bebida alcoólica foi menor apresentando diferença 

estatisticamente significante. Os indígenas que faziam uso de bebida alcoólica quase 

nunca ou nunca (p<0,05) consumiam macaxeira (84,7% vs 64%), cará (89,2 vs 

69,5%), beterraba (85,8% vs 68,4%), cenoura (76% vs 59,6%), tomate (27,3% vs 

17,6%), alface (81,8% vs 72%), suco de frutas (71% vs 54%), com diferenças 

estatísticas entre os grupos.  
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Tabela 24 – Relação entre consumo de produtos industrializados entre os indígenas 
Mura e ingestão de bebida alcoólica. Autazes, AM, Brasil, 2016. 

 Ingestão de Bebida Alcoólica Valor p* 

Consumo de produtos industrializados  
Não  

(n=272) 
Sim  

(n=183) 
 

  n % n %  

Escore do consumo de produtos 
industrializados  
Média (dp) 

 
5,85(4,12) 

 

 
7,14(4,17) < 0,001 

Sardinha em conserva      
1 a 2 dias  55 20,2 41 22,4 

0,595 
3 a 4 dias 19   7,0 14 7,7 
5 a 6 dias 3  1,0 5 2,7 
Todos os dias 1 0,5 -    - 
Quase nunca/nunca 194 71,3 123 67,2 

Almôndegas em conserva   

0,640 

1 a 2 dias  17 6,3 15 8,3 
3 a 4 dias 5 1,8 2 1,0 
5 a 6 dias - - - - 
Todos os dias - - - - 
Quase nunca/nunca 250 91,9 166 90,7 

Salsicha em conserva     

0,039 

1 a 2 dias  37 13,6 16 8,7 
3 a 4 dias 8 2,9 3 1,5 
5 a 6 dias - - 4 2,3 
Todos os dias 1 0,5 1 0,5 
Quase nunca/nunca 226 83,0 159 87,0 

Feijoada em conserva     

0,876 

1 a 2 dias  15   5,5 9 5,0 
3 a 4 dias 4 1,5 5 2,7 
5 a 6 dias 1 0,5 1 0,5 
Todos os dias  1 0,5 - - 
Quase nunca/nunca 251 92,0 168 91,8 

Queijo     

0, 580 

1 a 2 dias  94 34,5 54 29,5 
3 a 4 dias 20 7,5 12 6,6 
5 a 6 dias 8   3,0 4 2,2 
Todos os dias 11 4,0 5 2,7 
Quase nunca/nunca 139 51,0 108 59,0 

Bacon      

0,171 

1 a 2 dias  15 5,5 5 2,7 
3 a 4 dias - - - - 
5 a 6 dias - - - - 
Todos os dias - - - - 
Quase nunca/nunca 257 94,5 178 97,3 

Calabresa     

0,080 

1 a 2 dias  70 26,0 66 36,0 
3 a 4 dias 33 12,5 27 15,0 
5 a 6 dias 5 2,0 3 1,5 
Todos os dias 2 0,0 1 0,5 
Quase nunca/nunca 162 59,5 86 47,0 

Presunto/fiambre     

0,415 

1 a 2 dias  20 7,4 12 6,6 
3 a 4 dias 15 5,5 4 2,2 
5 a 6 dias      1 0,4 1 0,5 
Todos os dias 1 0,4 1 0,5 
Quase nunca/nunca 235 86,5 165 90,2 

Troca as principais refeições por sanduíches, salgados e/ou pizza 

1 a 2 dias  23 8,5 12 6,6 

0,581 
3 a 4 dias 6 2,2 5 2,7 
5 a 6 dias - - - - 
Todos os dias - - 1 0,5 
Quase nunca/nunca 243 89,3 165 90,2 

*Teste exato de Fisher. 
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De acordo com os dados da tabela 24, o score médio de consumo de produtos 

industrializados entre os indígenas que ingeria bebida alcoólica foi maior [7,14 (4,17)] 

em relação aqueles que não ingeriam [foi 5,85 (4,12)] (p<0,05), apesar de não haver 

diferença estatística entre os produtos pesquisados. 

Tabela 25 – Relação entre consumo de alimentos de produtos industrializados 
hipercalóricos entre os indígenas Mura e ingestão de bebida alcoólica. Autazes, AM, 
Brasil, 2016. 

Consumo de produtos industrializados hipercalóricos 

Ingestão de Bebida Alcoólica 

Valor p* Não  

(n=272) 

Sim 

 (n=183) 

  n % n %  

Score do consumo de produtos industrializados 

hipercalóricos - Média (DP) 
2,40(2,42) 2,39(2,32) 0,974 

Sorvete     

0,031 

1 a 2 dias  58 21,3 52 28,5 

3 a 4 dias 13 4,8 15 8,2 

5 a 6 dias 1 0,4 4 2,2 

Todos os dias 4 1,5 3 1,6 

Quase nunca/nunca 196 72,0 109 59,5 

Chocolate     

0,279 

1 a 2 dias  42 15,4 40 22,0 

3 a 4 dias 10 3,7 8 4,4 

5 a 6 dias 1 0,4 2 1,1 

Todos os dias 6 2,2 2 1,1 

Quase nunca/nunca 213 78,3 131 71,4 

Bolos     

0,575 

1 a 2 dias  94 34,5 71 38,8 

3 a 4 dias 16 5,9 6 3,3 

5 a 6 dias 4 1,5 1 0,5 

Todos os dias 2 0,7 2 1,1 

Quase nunca/nunca 156 57,4 103 56,3 

Biscoitos     

0,087 

1 a 2 dias  94 34,6 45 24,6 

3 a 4 dias 53 19,5 43 23,5 

5 a 6 dias 12 4,4 15 8,2 

Todos os dias 39 14,3 33 18,0 

Quase nunca/nunca 74 27,2 47 25,7 

Doces     

0,545 

1 a 2 dias  38 14,0 29 15,8 

3 a 4 dias 18 6,6 7 4,0 

5 a 6 dias 1 0,4 2 1,1 

Todos os dias 3 1,1 3 1,5 

Quase nunca/nunca 212 77,9 142 77,6 

Suco de fruta envasado     

0,162 

1 a 2 dias  43 15,8 22 12,0 

3 a 4 dias 52 19,0 36 19,7 

5 a 6 dias 18 6,6 17 9,3 

Todos os dias 84 31,0 71 38,8 

Quase nunca/nunca 75 27,6 37 20,2 

Refrigerante     

 

<0,001 

1 a 2 dias  97 35,7 74 40,5 

3 a 4 dias 28 10,3 41 22,5 

5 a 6 dias 13 4,8 6 3,3 

Todos os dias 11 4,0 16 8,7 

Quase nunca/nunca 123 45,2 46 25,0 

* Test exato de Fisher. 
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Em relação ao consumo de produtos industrializados hipercalóricos e a 

ingestão de bebida alcoólica entre os indígenas Mura (tabela 26), observou-se escore 

médio de consumo similar entre os dois grupos. Os indígenas que faziam uso de 

bebida alcoólica possuíam maior consumo pelo menos um a dois dias na semana nos 

seguintes alimentos: sorvete (28,5% vs 21,3%) e refrigerante (40,5% vs  35,7%), com 

diferença significativa entre os grupos (p<0,05). Não foi observada diferença 

estatística nos demais alimentos. 

 

  



Resultados 108 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

Tabela 26 – Relação entre o consumo de alimentos semielaborados entre os 
indígenas Mura e ingestão de bebida alcoólica. Autazes, AM, Brasil, 2016. 

 Ingestão de Bebida Alcoólica  

Consumo de alimentos semielaborados  
Não 

(n = 272) 
Sim 

(n = 183) 
Valor p* 

  n % n %  

Escore do consumo de alimentos 
semielaborados 
Média(DP) 

6,37(2,03) 6,32(1,98) 0,777 

Carne de boi      
1 a 2 dias  116 42,6 96 52,5 

0,056 
3 a 4 dias 75 27,6 37 20,2 
5 a 6 dias 13  4,8 5  2,7 
Todos os dias 5 1,8 - -  
Quase nunca/nunca 63 23,2 45 24,6  

Trato da gordura da carne para a ingestão 
Tiram sempre o excesso de gordura 190 67,0 115 67,0 

0,507 Comem com a gordura 88 31,2 56 32,5 
Não comem carne com muita gordura 5 1,8 1 0,5 

Frango     

0,262 

1 a 2 dias  97 35,7 80 43,7 
3 a 4 dias 91 33,5 62 33,9 
5 a 6 dias 33 12,0 17   9,5 
Todos os dias 13   4,8 4    2,0 
Quase nunca/nunca 38 14,0 20 10,9 

Galinha      
1 a 2 dias  48 17,6 34 18,6 

0,951 
3 a 4 dias 8 3,0 6 3,3 
5 a 6 dias 1 0,4 1 0,5 
Todos os dias - - - - 
Quase nunca/nunca 215 79,0 142 77,6 

Trato da pele do frango/galinha para a ingestão   
Tiram sempre a pele 232 81,9 138 80,3 

0,880 Comem com a pele 50 17,7 33 19,1 
Não comem pedaços com pele 1 0,4 1 0,6 

Peixe     

0,041 

1 a 2 dias  29 10,7 13    7,5 
3 a 4 dias 61 22,5 31 17,0 
5 a 6 dias 68 25,0 35 19,0 
Todos os dias 109 40,0 99 54,0 
Quase nunca/nunca 5 1,8 5    2,5 

Preparo do peixe   
Frito 55 19,1 14 1,7 

0,199 Cozido 206 73,1 139 80,3 
Assado 22 7,8 12 7,0 

Carne de porco     

1,000 

1 a 2 dias  21 7,7 14 7,7 
3 a 4 dias 5 1,8 3 1,6 
5 a 6 dias - - - - 
Todos os dias - - - - 
Quase nunca/nunca 246 90,5 166 90,7 
Carne de caça     

0,282 

1 a 2 dias  52 19,0 39 21,3 
3 a 4 dias 15 5,5 4 2,2 
5 a 6 dias 1 0,5 - - 
Todos os dias 1 0,5 2 1,1 
Quase nunca/nunca 203 74,5 138 75,4 

*Teste exato de Fisher. 
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 Os dados da tabela 26 mostram a distribuição dos indígenas Mura segundo o 

consumo de produtos semielaborados e a ingestão de bebida alcoólica. O score médio 

de consumo destes produtos entre os indígenas que faziam uso de bebida alcoólica e 

não usavam bebida alcoólica foi similar [6,32 (1,98)] [6,37 (2,03)], sem diferença 

estatisticamente significativa (p<0,05) entre os grupos. O consumo de peixe 

apresentou diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre os grupos, com 

maior consumo todos os dias entre os que usavam bebida alcoólica (54%) em relação 

aos que não usavam (40%). Os outros produtos pesquisados não apresentaram 

diferença significativa.  

Figura 4 - Escore do consumo de alimentos entre indígenas Mura e a ingestão de 
bebida alcoólica. Autazes, AM, Brasil, 2016.  
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Tabela 27 – Relação entre as características antropométricas dos indígenas Mura e 
ingestão de bebida alcoólica. Autazes, AM, Brasil, 2016. 

 Ingestão de Bebida Alcoólica  

Características antropométricas  
Não  

(n=272) 
 

Sim  
(n=183) 

 
Valor p* 

  n % n %  

Peso (kg) - Média (DP) 62,95 (12,77) 66,46 (12,31) 0,004 
Altura (cm) - Média (DP) 152,78 (7,21) 159,02 (7,44) <0,001 
IMC (kg/m²) - Média (DP) 26,88 (5,01) 26,30 (4,38) 0,189 
Baixo peso: <18,5 03 1,1 2 1,1 

0,126 
Eutrófico: 18,5 a 24,9 110 40,4 80 43,7 
Sobrepeso: 25,0 a 29,9 80 29,5 65 35,5 
Obesidade: ≥30 79 29,0 36 19,7 
Índice de Conicidade Média (DP) 1,28 (0,08) 1,26 (0,07) 0,003 
Circunferência Pescoço (cm) 
Média (DP) 

35,95 (3,39) 37,78 (3,31) < 0,001 

 Normal: H < 37; M < 34 112 41,2 69 37,7 
0,495 

Aumentada: H > 37; M > 34 160 58,8 114 62,3 
Circunferência Cintura (cm) - 
Média (DP) 

89,89 (11,32) 89,04 (11,27) 
0,431 

Normal: H < 94; M < 80 126 46,3 108 59,0 

<0,001 
Aumentada: H ≥ 94; M ≥ 80 61 22,4 46 25,2 

Aumentada substancialmente:  
H ≥ 102; M ≥ 88 

85 31,3 29 15,8 

Relação Cintura Quadril (cm) - 
Média (DP) 

0,91 (0,05) 0,91 (0,06) 0,641 

Normal: H ≤ 0,90; M ≤ 0,85 33 12,1 35 19,1 
0,045 

Aumentada: H > 0,90; M > 0,85 239 87,9 148 80,9       
Gordura Corporal (%)  
- Média (DP) 

35,66(10,14) 28,15(10,52)       
<0,001 

<Baixo 8 3,0 4 2,2 

0,068 
Normal 64 23,5 64 35,0 
Alto 83 30,5 49 26,8 
Muito Alto 117 43,0 66 36,0 
Músculo Esquelético (%) 27,79(6,01)               33,42(6,96)             <0,001 
Baixo 97 35,7 42 23,0 

<0,001 
Normal 152 55,9 96 52,5 
Alto 18 6,6 36 19,5 
Muito alto 5 1,8 9 5,0 
Idade corporal     

0,003 
Acima da idade real 179 65,8 91 49,7 
Igual a idade real 16 5,9 16 8,8 
Abaixo da idade real 77 28,3 76 41,5 
Gordura Visceral - Média (DP) 8,42 (4,16) 8,76 (4,41) 0,410 
Normal: ≤ 9 191 70,2 122 66,5 

0,675 Alto: ≤ 14 54 19,9 42 23,0 
Muito Alto: ≥ 15 27 9,9 19 10,5 

* Test  exato de Fisher. 
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Os dados da tabela 27 mostram que em relação às características 

antropométricas, foi possível identificar associação estatisticamente significante 

(p>0,05) entre a ingestão de bebida alcoólica e as seguintes variáveis: altura, peso, 

índice de conicidade, circunferência do pescoço, circunferência da cintura, relação 

cintura quadril, percentual de gordura corporal, percentual músculo esquelético e 

idade corporal.  

Os indígenas, que faziam uso de bebida alcoólica possuíam maior peso 

corporal médio [66,46 (12,31) vs 62,95(12,77) Kg], maior altura média [159,92(7,44) 

vs 152,78(7,21cm), maior circunferência média do pescoço [37,78(3,31) vs 

35,95(3,39)cm], menor percentual de cintura classificada como aumentada 

substancialmente (15,8% vs 31,3%), menor percentual de relação cintura quadril 

aumentada (80,9% vs 87,9%), maior percentual músculoesquelético médio [33,42% 

(6,96) vs 27,79% (6,01)],  e maior percentual de valor de idade corporal abaixo da 

idade real (41,5% vs 28,3%).  
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Tabela 28 – Relação entre hipertensão arterial dos indígenas Mura e ingestão de 
bebida alcoólica. Autazes, AM, Brasil, 2016. 

 

Ingestão de Bebida Alcoólica  

Não 
 (n=272) 

Sim  
(n=183) 

Valor 
p* 

  n % n %  

Pressão sistólica - Média (DP) 122,54 (22,38) 119,94 (17,26) 0,164 
Pressão diastólica - Média (DP) 76,36 (9,61) 75,98 (10,10) 0,682 

Presença de hipertensão arterial na (medida casual) 

Não 225 82,7     157 85,8 
0,435 

Sim 47 17,3 26 14,2 

Algum profissional de saúde diagnosticou hipertensão arterial (hipertensão referida) 

Sim 66 24,3 26 14,2 
0,009 

Não 206 75,7 157 85,8 

Profissional de saúde 

Médico 50 71,4 19 86,4 

0,221 
Enfermeiro 13 18,6 2 9,1 
Técnico de Enfermagem 2 2,9 1 4,5 
Agente Indígena de Saúde (AIS) 5 7,1 - - 

Hipertensão identificada 

Não 193    71,0 141 77,0 
0,161 

Sim 79 29,0 42 23,0 
Feminino 205 75,4 58 31,7 

<0,001 
Masculino 67 24,6 125 68,3 

Classificação da PA 

Normal:  149 54,8 101 55,2 

 
0,639 

Pré-Hipertenso: 76 27,9 56 30,6 

Hipertensão estágio 1: 25 9,2 17 9,3 
Hipertensão estágio 2:  13 4,8 7 3,8 

Hipertensão estágio 3:  9 3,3 2 1,1 

Possui o hábito de mensurar a pressão arterial 

Sim  147 54,2 88 48,1 
0,214 

Não 124 45,8 95 51,9 
Frequência da mensuração da pressão arterial  

Semanalmente      30 20,0 16 18,5 
0,963 Mensalmente  89    60,0 54 62,0 

Anualmente 30 20,0    17 19,5 

Local onde costuma mensurar a pressão arterial 

Pólo-Base/ Unidade Básica de Saúde 119 80,5 78 93,0 
0,012 Outros 29 19,5 6 7,0 

Última vez que realizou a medida da pressão arterial 
< 1 mês 73 51,8 27 38,6 

0,074 
1 a 6 meses 57 40,4 37 52,9 
6 a 12 meses 7 5,0 1   1,4 
> 12 meses 4 2,8 5   7,1 
Valor referido da última medida da pressão arterial 

≤139 mmHg e/ou ≤ 89 mmHg 43 78,2 18 78,3 
1,000 

≥ 140 mmHg e/ou ≥ 90 mmHg 12 21,8 5 21,7 

*Test exato de Fisher. 

 

Os dados da tabela 28 mostram a distribuição dos indígenas Mura segundo a 

hipertensão arterial e hábitos de mensuração com a ingestão de bebida alcoólica. 

Observou-se associação estatisticamente significativa (p<0,05) entre o consumo de 



Resultados 113 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

bebida alcoólica e as seguintes variáveis: hipertensão arterial referida, hipertensão 

identificada em relação ao sexo e local onde costumam mensurar a pressão arterial. 

Os indígenas, que faziam uso de bebida alcoólica, referiram menor percentual de 

hipertensão arterial (14,2% vs 24,3%), maior percentual de hipertensão identificada 

no sexo masculino (68,3% vs 24,6%) e tinham costume de mensurar a pressão arterial 

no polo-base/unidade básica de saúde (93% vs 80,5%). 

Os valores pressóricos entre os grupos não apresentaram diferenças 

significativas, conforme observado na tabela 28 e na figura 05  

Figura 5 – Valores pressóricos dos indígenas Mura e ingestão de bebida alcoólica. 
Autazes, AM, Brasil, 2016.  
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Gráfico 2 - Relação entre a classificação de hipertensão arterial dos indígenas Mura 
e ingestão de bebida alcoólica. Autazes, AM, Brasil, 2016 
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Tabela 29 -  Relação entre presença hipertensão arterial e a quantidade de etanol 
ingerida nas ocasiões em que os indígenas Mura bebem. Autazes, AM, Brasil, 2016. 

 
 

Hipertensão arterial 

 

Valor 
p* 

Sim Não Sim Não 

N % N % Quantidade de etanol (em gramas) - 
Média (DP) 

Hipertensão referida  26 14,2 157 85,8 55,33 (72,18) 33,33 (62,23) 0,008 

Hipertensão 
identificada  

42 23,0 141 77,0 
41,24 (66,23) 54,37(72,12) 0,080 

*Teste exato de 
Fisher. 

 

    
   

Entre os indígenas que ingerem bebida alcoólica houve diferença significante 

(p<0,05) na média de consumo naqueles que referiram possuir hipertensão 

(hipertensão referida), sendo que estes hipertensos ingeriam cerca de 20 gramas  

mais de etanol nas ocasiões em que bebiam em relação àqueles que não referiram 

hipertensão [55,33(72,18) vs 33,33(62,23)g/etanol]. Porém não houve diferença 

estatística no consumo de bebida alcóolica entre os indígenas com hipertensão. 

 

 

P=0,639 
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Tabela 30 - Relação entre o acompanhamento e tratamento da hipertensão arterial 
dos indígenas Mura e ingestão de bebida alcoólica. Autazes, AM, Brasil, 2016. 

(continua) 

 

Ingestão de Bebida Alcoólica 

Valor p** Não  

(66) 

Sim 

(26) 

  n % n %  

Tempo que recebeu o diagnóstico de hipertensão arterial 

0,413 

< 1 ano 11 16,7 3 11,5 

1 a 5 anos 24 36,4 14 53,8 

6 a 10 anos 18 27,3 3 11, 5 

11 a 15 anos 6 9,1 1 3,8 

> 15 anos 

Não sabe 

7 

- 

10,5 

-    

2 

3 

7,6 

11,5 

Local do acompanhamento para a hipertensão arterial 

Pólo-Base 41 62,1 13 50 

0,001 Unidade Básica de Saúde 7 10,6 - - 

Não faz 18 27,2 13 50 

Houve indicação de tratamento medicamentoso para hipertensão arterial 

Sim 49 74,2 15 57,6 
0,021 

Não 17 25,7 11 42,3 

Profissional que indicou o tratamento      

Médico 47 71,2 13 50,0 

0,148 Enfermeiro 2   3,0 3 11,5 

Outro profissional 18 27,2 10 38,4 

Tempo de tratamento para hipertensão arterial  

< 5 anos 28 42,2 12 46,1 

0,109 > 5 anos 

Não sabe 

19 

19 

28,7 

28,7 

2 

12 

7,8 

46,1 

Classificação dos medicamentos utilizados para tratamento da hipertensão  

Diuréticos tiazídicos 3 4,5 - -  

 

0,571 

Inibidores adrenérgicos de ação 

central 

1 1,5 - - 

Betabloqueadores 7 10,6 - - 

Inibidores da ECA 24 36,3 10   38,4 

Bloqueadores do receptor AT1 

Não sabe especificar 

9 

22 

13,6 

33,3 

2 

14 

7,7 

53,8 

Local onde obtém os medicamentos para tratamento da hipertensão arterial* 

Pólo-Base/ Unidade Básica de 

Saúde 

42 89,4 12 85,7 

0,655 

Compra/ Manda manipular 5 10,6 2 14,3 

Local onde faz o tratamento para a hipertensão arterial*  

Polo-Base/ Unidade Básica de 
Saúde 

46 69,7 12 46,1 
0,217 

Outros 21 31,8 14 53,8 
Houve indicação para realização de tratamento não medicamentoso 

Sim 27 40,9 10 38,4 
0,554 

Não 39 59,1 16 61,6 
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(continuação) 

 

  Ingestão de Bebida Alcoólica 

                                                            Valor p** Não  

(66) 

Sim 

(26) 

  n % n %  

Deixou de comparecer às consultas marcadas no último ano 

Não 32 65,4 4 25,0 

      0,010 

Sim, Motivos*      

     Esquecimento 7 14,3 3 19,0 

     Falta de dinheiro 8 16,3 9 56,0 

     Falta companhia  1 2,0 - - 

     Dificuldade de locomoção 1 2,0 - - 

Deixou de tomar medicamentos para o controle da PA nas últimas duas semanas  

Não 4 13,3 2 12,5  

Sim, Motivos*      

    Por efeitos indesejáveis 7 23,3 4 25,0 

0,786 

    Por esquecimento 10 33,5 7 43,6 

    Por achar que a pressão estava 

boa 

3 10,0 - - 

    Só toma o remédio quando se 

sente mal 

4 13,3 1 6,3 

    Por achar que estava curado 1 3,3 - - 

    Por conta do preço do remédio 1 3,3 1 6,3 

    Mediu a pressão e ela estava 

boa 

- - 1 6,3 

Dificuldade para realizar tratamento medicamentoso para hipertensão arterial 

Não 24 50,0 - - 

0,001 

Sim, Motivos*     

Por efeitos indesejáveis 4 8,3 3 21,5 

Por esquecimento 13 27,1 10 71,5 

Por achar que a pressão estava 

boa 

3 6,3 - - 

Só toma o remédio quando se 

sente mal 

3 6,3 1 7,0 

Por conta do preço do remédio 1 2,0 - - 

* Os participantes podiam assinalar mais de uma alternativa   ** Teste exato de Fisher. 
(conclusão) 

Os dados da tabela 30 revelam a relação dos indígenas segundo o 

acompanhamento e tratamento da hipertensão arterial e o consumo de bebida 

alcoólica. Houve diferença estatisticamente significativa (p<0,05) somente entre os 

grupos nas variáveis: local do acompanhamento para hipertensão arterial, indicação 

de tratamento medicamentoso, deixou de comparecer às consultas marcadas no 

último ano e dificuldades para a realização de tratamento medicamentoso. Uma 

quantidade significativa de hipertensos não fazia acompanhamento para hipertensão 

arterial (27,2% entre os que não bebem e 50,0% entre os que bebem), e os indígenas 
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que bebiam possuiam percentual de acompanhamento menor em relação aos que 

não bebiam. A indicação de tratamento medicamentoso foi maior entre os que não 

bebiam (74,2%) do que entre os que bebiam (57,6%). Destaca-se que os indígenas 

que ingeriam bebida alcoólica faltaram mais às consultas agendadas e possuíam mais 

dificuldades para a realização do tratamento medicamentoso, com a totalidade deles 

relatando algum grau de dificuldade, sendo os principais motivos o esquecimento 

(71,5%), os efeitos indesejáveis (21,5%) e a tomada da medicação somente quando 

se sente mal (7%).   

Tabela 31 - Relação entre níveis lipídicos e glicemia capilar dos indígenas Mura e 
ingestão de bebida alcoólica. Autazes, AM, Brasil, 2016. 

 Ingestão de Bebida Alcoólica 

Valor p* Variáveis 
Não  

(n =272) 
Sim  

(n= 183) 

  n % n % 

Triglicérides (mg/dL) - Média (DP) 166,95(111,98) 158,50(93,13) 0,400 
Desejável:<150 165 60,7 105 57,5  
Limítrofe: 150 a 199 42 15,4 36 19,7 

0,564 Alto: 200 a 499 55 20,2 38 20,8 
Muito alto: ≥500 10 3,7 4 2,0 
Colesterol Total (mg/dL) - Média (DP) 190,28(33,74) 183,18(29,59) 0,021 
Desejável: < 250 185 68,0 145 79,2 

0,029 Limítrofe: 200 – 239 60 22,0 25 13,7 
Alto: ≥ 240 27 10,0 13 7,1 
Glicemia Capilar (mg/dL) – Média (DP) 72,53(25,84) 69,87(19,67) 0,239 
Normal: < 100  259 95,2 179 97,8 

0,054 
Tolerância a glicose diminuída: > 100 a < 
126 1 0,4 2 1,1 
Diabetes mellitus: ≥ 126  12 4,4 2 1,1 

*Teste exato de Fisher. 

Os dados da tabela 31 mostram diferença estatisticamente significativa 

(p<0,05) entre os grupos em relação aos níveis de colesterol total. Os indígenas que 

ingeriam bebida alcoólica apresentaram níveis médios de colesterol menores do que 

aqueles que não bebiam [183,18(29,59) vs 190,28(33,74) mg/dl]. Em relação aos 

valores de triglicérides e glicemia capilar, não foi observado diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos. 
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Tabela 32 - Relação entre antecedentes pessoais de doenças cardiovasculares e 
hábitos relacionados ao controle do diabetes e dislipidemias dos indígenas Mura e 
ingestão de bebida alcoólica. Autazes, AM, Brasil, 2016. 

 
Ingestão de Bebida Alcoólica 

Valor p* 
Não 

(n=272) 
Sim 

(n =183) 

  n % n % 

Você tem ou teve...   
Problemas de coração 
Sim  21 7,7 9 5,0 

0,035 Não 193 71,0 116 63,5 
Não sabe 58 21,3 58 31,5 
Acidente vascular encefálico 
Sim  9 3,3 6 3,3 

1,000 
Não 263 96,7 177 96,7 
Diabetes mellitus  
Sim  21 7,7 2 1,1 

<0,001 Não 208 76,5 121 66,1 
Não sabe 43 15,8 60 32,8 
Toma medicamentos para diabetes mellitus 
Sim 16 76,2 - - 

0,002 
Não  5 23,8 6 100,0 
Classificação dos medicamentos utilizados para tratamento do diabetes 
Biguanidas 3 18,8 - - 

- Sulfonilureias 9 56,3 - - 
Não sabe especificar  4 25,0 - - 
Havia feito a medida da glicemia     
Sim 164 60,5 78 42,6 

0,001 Não  105 38,5 101 55,2 
Não sabe  3 1,0 4 2,2 
Tempo que realizou a medida     
≤ 6 meses 82 49,7 23   30,0 

0,004 1 ano 25 15,3 10 13,0 
> 1 ano 57 35,0 45 57,0 
Dislipidemias  
Sim  49 18,1 18 9,8 

<0,001 Não  170 63,0 93 50,8 
Não sabe 53 18,9 72 39,4 
Faz ou já fez uso de medicamentos para dislipidemias 
Sim  21 41,7         2 11,0 

0,021 
Não  28 58,3 16 89,0 
Classificação do medicamento que utiliza (ou) para tratamento das dislipidemias 
Inibidor da HMG-CoA redutase 15 71,4 - - 

0,111 
Não sabe especificar o tipo do medicamento 6 28,6 2 100,0 
Havia feito a medida do colesterol e/ou triglicérides 
Sim 139 51,0 56 30,6 

<0,001 Não  127 46,7 126 68,9 
Não sabe 6 2,3 1 0,5 
Tempo que realizou a ultima medida do colesterol e TG 
≤ 6 meses 76 54,3 16 29,1 

0,001 1 ano 22 16,4 8 12,7 
> 1 ano 41 29,3 32 58,2 

* Teste exato de Fisher. 
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Os dados da tabela 32 apresentam as variáveis antecedentes pessoais de 

doenças cardiovasculares e hábitos de controle do diabetes e dislipidemias com 

relação ao uso de bebidas alcoólicas. As variáveis com diferença significativa (p< 

0,05) entre os grupos foram antecedentes pessoais de problemas do coração, 

diabetes mellitus e dislipidemias, realização de tratamento com hipoglicemiantes, 

verificação e tempo que realizou última medida de glicemia capilar, ingestão de 

medicamentos para dislipidemias e verificação e tempo que realizou última medida de 

colesterol e triglicérides. Os indígenas que faziam uso de bebida alcoólica possuíam 

menor prevalência de problemas do coração (5% vs 7,7%), diabetes mellitus (1,1% vs 

7,7%) e dislipidemias (9,8% vs 18,1%). Porém, entre aqueles que referiram diabetes 

(100% vs 23,8%) ou dislipidemias (89% vs 58,3%) observou-se, que os usuários de 

bebida alcoólica, faziam menos uso dos medicamentos, bem como menor taxa de 

verificação de glicemia capilar (42,6% vs 60,5%) e exames de colesterol e triglicérides 

(30,6% vs 51%). 

Tabela 33 - Relação entre dados biossociais, educacionais, econômicos e hábitos de 
vida dos indígenas Mura e número de doses de bebida alcoólica ingeridas nas 
ocasiões em que bebem. Autazes, AM, Brasil, 2016. 

 

Número de doses 

Valor p** 
< 9 doses 
(n = 78) 

> 10 doses 
(n= 105) 

n % n % 

Sexo      
Feminino 35 44,9 23 21,9 

0,001 
Masculino 43 55,1 82 78,1 
Status marital      
Sem companheiro 24 30,8 22 21,0 

0,168 
Com companheiro 54 69,2 83 79,0 
Escolaridade      
Analfabeto/Fundamental Incompleto (1º ao 5º 
ano) 

51 65,4 71 67,6 
0,754 

Educação básica e superior 27 34,6 34 32,4 
Renda Mensal Individual (Salário Mínimo)*      
1-2 SM 69 92,0 93 93,9 

0,764 
 > 3 SM 6 8,0 6 6,1 
Renda Mensal Familiar (Salário Mínimo)*      
1-2 SM 66 84,6 89 84,8 

1,000 
 > 3 SM 12 15,4 16 15,2 
Tabagista      
Sim  16 20,5 42 40,0 

0,007 Não 44 56,4 37 35,2 
Ex-tabagista 18 23,1 26 24,8 
Atividade Física      
Sedentário/ Irregularmente ativo 46 59,0 48 45,7 

0,100 
Ativo/Muito ativo 32 41,0 57 54,3 

* Salário mínimo vigente de R$ 880,00 ** Teste exato de Fisher. 
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Os dados da tabela 33 mostram como estão distribuídos os 183 indígenas que 

ingeriam bebida alcoólica segundo o número de doses nas ocasiões em que bebiam 

e a relação com características biossociais, educacionais, econômicas e hábitos de 

vida. Observa-se diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre os grupos e 

as variáveis sexo e tabagismo. Os indígenas que ingeriam 10 ou mais doses de bebida 

alcoólica eram do sexo masculino (78,1% vs 55,1%), e tabagistas (40% vs 20,5%).  

Tabela 34 - Relação entre características antropométricas, hipertensão arterial, perfil 
lipídico e glicemia capilar dos indígenas Mura e número de doses de bebida alcoólica 
ingeridas nas ocasiões em que bebem. Autazes, AM, Brasil, 2016. 

 

Número de doses 

Valor p* 
< 9 doses 
(n = 78) 

> 10 doses 
(n = 105) 

n % n % 

IMC (kg/m²) - Média (DP) 25,66(4,32) 26,77 (4,39) 0,093 
Baixo peso: <18,5 2 2,6 - - 

0,103 
Eutrófico: 18,5 a 24,9 36 46,2 44 41,9 
Sobrepeso: 25,0 a 29,9 29 37,2 36 34,3 
Obesidade: ≥30 11 14,1 25 23,8 
Gordura Corporal (%)     
Baixo 3 3,8 1 1,0 

0,570 
Normal 27 34,6 37 35,2 
Alto 22 28,2 27 25,7 
Muito alto 26 33,3 40 38,1 
Hipertensão Referida      
Sim  12 15,4 14 13,3 

0,831 
Não 66 84,6 91 86,7 
Hipertensão identificada      
Não 58 74,4 83 79,0 

0,481 
Sim 20 25,6 22 21,0 
Triglicérides (mg/dL) - Média (DP) 150,31(85,43) 164,59(98,43) 0,306 
Colesterol Total (mg/dL) - Média (DP) 179,47(24,25) 185,93(32,85) 0,145 
Glicemia Capilar (mg/dL) - Média (DP)   68,82(10,74) 70,65(24,30) 0,536 

* Test exato de Fisher. 

 

Os dados da tabela 34 mostram que não houve associação entre a quantidade 

de doses, nas ocasiões em que bebiam e características antropométricas, hipertensão 

arterial, perfil lipídico e glicemia capilar. 
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Tabela 35 – Razão de prevalência não ajustada e ajustada das variáveis associadas 
à ingestão de bebida alcoólica nos indigenas Mura . Autazes, AM, Brasil, 2016. 

 Ingestão de bebida alcoólica  

Variáveis 
n   

(AUDIT positivo) % RP não ajustada (IC95%) 
   RP ajustada 
      (IC95%) 

Sexo         
Feminino 58 31,5 1 1 
Masculino 125 68,5 2,95 (2.29-3.79) 2,72 (2,12-3,48) 
Idade  38,95(14,86)  0,98(0,98-0,99)  0,98(0,98-0,99)  
Zona de moradia    
 Rural        2.58(1.96-3.38)          2.09(1.61-2.72) 
Urbana   1                     1 
Tabagista     
Sim 58 31,7     1.55(1.18-2.05) 1.29(1.06-1.56) 
Não 81 44,3 0,80(0,60-1,07) * 
Ex-tabagista         44 24,0                1                      1 
Score consumo de alimentos in natura 5,83(5,30) 0,94(0,92-0,97) 0,97(0,95-0,99) 
Antecedentes de  
Dislipidemias     
Sim 18 9,8 1 1 
Não 93 50,8 1,31(0,85-2,01) 0,75(0,62-0,91) 
Não sabe 72 39,4 2,17(1,42-3,32)                   * 

RP: razão de prevalência. * categorias removidas da modelagem stepwise (p>=0,20) 

 

Em relação à ingestão de bebida alcoólica verificou-se que o sexo masculino, 

moradia na zona rural e ser tabagista foram fatores de risco, enquanto que a idade, 

escore de consumo de alimentos in natura e não ter antecedentes pessoais de 

dislipidemias foram fator de proteção.  

Os indígenas do sexo masculino apresentaram 2,72 (IC95%: 2,12 – 3,48) vezes 

mais prevalência de ingestão de bebida alcoólica. Da mesma maneira, naqueles que 

moravam na zona rural, observou-se 2,09 (IC95%: 1,61 – 2,72) e ser tabagista 

apresentou-se a razão de prevalência 1,29 (IC95%: 1,06 – 1,56). Em contrapartida, 

quanto maior a idade, menor razão de prevalência para ingerir bebida alcóolica (RP= 

0,98; IC95%: 0,98 – 0,99) e também, quanto maior o escore de consumo de alimentos 

in natura, menor a prevalência para ingerir bebida alcóolica (RP=0,97; IC95%: 0,95 – 

0,99). O fato do indígena não apresentar antecedentes pessoais de dislipidemias 

também evidenciou-se como fator de proteção (RP=0,75; IC95%: 0,62 – 0,91). 
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4.3 CARACTERIZAÇÃO DOS INDÍGENAS MURA SEGUNDO A
 PRESENÇA DE TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS  

Tabela 36 - Caracterização dos indígenas Mura em relação à presença de 
transtornos mentais comuns não psicóticos. Autazes, AM, Brasil, 2016. 

                                        Transtornos mentais comuns                                                   Valor 

          Zona Rural Zona Urbana             Total                  P 

       n % n % n          %  

Ausente     126 53,8 121 54,8 247         54,3     0,846 

Presente    108 46,2 100 45,2 208         45,7  

  

Tabela 37 - Caracterização dos indígenas Mura em relação a presença de transtornos 
mentais comuns, segundo questões do SRQ-20. Autazes, AM, Brasil, 2016. 

Transtornos mentais comuns  
Sim Não 

n % n % 

Nos últimos trinta dias o (a) Sr (a)...     

01- Tem dores de cabeça frequentes? 316 69,5 139 30,5 

02- Tem falta de apetite? 167 36,7 288 63,3 

03- Dorme mal? 251 55,2 204 44,8 

04- Assusta-se com facilidade? 170 37,4 285 62,6 

05- Tem tremores de mão? 113 24,8 342 75,2 

06- Sente-se nervoso (a), tenso (a) ou preocupado (a)? 301 66,2 154 33,8 

07- Tem má digestão?  153 33,6 302 66,4 

08- Tem dificuldade de pensar com clareza? 153 33,6 302 66,4 

09- Tem se sentido triste ultimamente? 255 56,0 200 44,0 

10- Tem chorado mais do que de costume? 162 35,6 293 64,4 

11- Encontra dificuldades para realizar com satisfação suas 

atividades diárias? 
80 17,6 375 82,4 

12- Tem dificuldades para tomar decisões? 141 31,0 314 69,0 

13- Tem dificuldades no serviço (seu trabalho é penoso, 

causa sofrimento)? 
87 19,1 368 80,9 

14- É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida? 19 4,2 436 95,8 

15- Tem perdido o interesse pelas coisas? 100 22,0 355 78,0 

16- Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo? 17 3,7 438 96,3 

17-Tem tido ideia de acabar com a vida 33 7,3 422 92,7 

18- Sente-se cansado (a) o tempo todo? 119 26,2 336 73,8 

19- Tem sensações desagradáveis no estômago? 195 42,9 260 57,1 

20- Você se cansa com facilidade? 139 30,5 316 69,5 
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 Os resultados apresentados na tabela 36 mostram que após aplicação do 

instrumento SRQ-20 entre os indígenas Mura, a prevalência de transtorno mental 

comum não psicótico identificada foi de 45,7%, sendo similar entre os residentes da 

zona rural (46,2%) e com da zona urbana (45,2%).  

Na tabela 37 os dados mostram as variáveis do transtorno mental comum com 

as respectivas respostas dos indígenas Mura. É possível identificar as questões que 

apresentaram maior percentual de respostas afirmativas, ordenadas a seguir de forma 

descrescente: tem dores de cabeça frequentes (69,5%), sente-se nervoso, tenso ou 

preocupado (66,2%), tem se sentido triste ultimamente (56%), dorme mal (55,2%) e 

tem sensações desagradáveis no estômago (42,9%). Destaca-se que 7,3% dos 

indígenas Mura referiram a ideia de acabar com a própria vida nos últimos 30 dias e 

pouco menos, 4,2% sentiram-se incapazes de desempenhar um papel útil em sua 

vida. 

 Gráfico 3 - Caracterização dos indígenas Mura e a presença de transtornos mentais 
comuns não psicóticos por zona de moradia. Autazes, AM,Brasil,2016. 
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p=0,846 
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Tabela 38 - Caracterização dos indígenas Mura em relação a questões do self-
reporting Questionnaire SRQ-20, e de acordo com a  zona de moradia. Autazes, AM, 
Brasil, 2016. 

(continua) 

Transtornos mentais comuns 
Rural 

(n=234) 
Urbano 
(n=221) 

Valor 
p** 

 n % n %  

Nos últimos trinta dias o (a) Sr (a)...      
01- Tem dores de cabeça frequentes      
Sim 163 69,7 153 69,2 

1,000 
Não  71 30,3 68 30,8 
02- Tem falta de apetite?      
Sim 86 36,8 81 36,7 

1,000 
Não  148 63,2 140 63,3 
03- Dorme mal?      
Sim 132 56,4 119 53,8 

0,637 
Não  102 43,6 102 46,2 
04- Assusta-se com facilidade?      
Sim 80 34,2 90 40,7 

0,175 
Não  154 65,8 131 59,3 
05- Tem tremores de mão?      
Sim 60 25,6 53 24,0 

0,745 
Não  174 74,4 168 76,0 
06- Sente-se nervoso (a), tenso (a) ou preocupado (a)?      
Sim 154 65,8 147 66,5 

0,921 
Não  80 34,2 74 33,5 
07- Tem má digestão?       
Sim 88 37,6 65 29,4 

0,074 
Não  146 62,4 156 70,6 
08- Tem dificuldade de pensar com clareza?      
Sim 81 34,6 72 32,6 

0,692 
Não  153 65,4 149 67,4 
09- Tem se sentido triste ultimamente?      
Sim 140 59,8 115 52,0 

0,108 
Não  94 40,2 106 48,0 
10- Tem chorado mais do que de costume?      
Sim 81 34,6 81 36,7 

0,695 
Não  153 65,4 140 63,3 
11- Encontra dificuldades para realizar com satisfação 
suas atividades diárias? 

     

Sim 39 16,7 41 18,6 
0,624 

Não  195 83,3 180 81,4 
12- Tem dificuldades para tomar decisões?      
Sim 72 30,8 69 31,2 

0,920 
Não  162 69,2 152 68,8 
13- Tem dificuldades no serviço (seu trabalho é 
penoso, causa sofrimento)? 

     

Sim 55 23,5 32 14,5 
0,017 

Não  179 76,5 189 85,5 
14- É incapaz de desempenhar um papel útil em sua 
vida? 

     

Sim 4 1,7 15 6,8 
0,009 

Não  230 98,3 206 93,2 
15- Tem perdido o interesse pelas coisas?      
Sim 52 22,2 48 21,7 

0,910 
Não  182 77,8 173 78,3 
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(continuação) 

Transtornos mentais comuns 
Rural 

(n=234) 
Urbano 
(n=221) 

Valor 
p** 

 n % n %  

16- Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo?      
Sim 4 1,7 13 5,9 

0,025 
Não  230 98,3 208 94,1 
17-Tem tido ideia de acabar com a vida      
Sim 21 9,0 12 5,4 

0,153 
Não  213 91,0 209 94,6 
18- Sente-se cansado (a) o tempo todo?      
Sim 55 23,5 64 29,0 

0,201 
Não  179 76,5 157 71,0 
19- Tem sensações desagradáveis no estômago?      
Sim 109 46,6 86 38,9 

0,108 
Não  125 53,4 135 61,1 
20- Você se cansa com facilidade?      
Sim 69 29,5 70 31,7 

0,684 
Não  165 70,5 151 68,3 

 * Test exato de Fisher. 

(conclusão) 
 

Os dados da tabela 38 mostram a relação entre presença de transtornos 

mentais comuns não psicóticos de acordo com as diferentes questões que compõem 

o Self-reporting Questionnaire (SRQ-20) em indígenas Mura localizados na zona 

urbana e na zona rural.  Assim, observa-se que os indígenas moradores da zona 

urbana foram estatisticamente diferentes (p<0,05) dos indígenas da zona rural, 

respectivamente, apenas em três questões: ter menos dificuldades no serviço (14,5% 

vs 23,5%), maior incapacidade de desempenhar um papel útil em sua vida (6,8% vs 

1,7%) e se sentir-se uma pessoa inútil, sem préstimo (5,9% vs 1,7%) com mais 

frequência. 

Tabela 39 - Caracterização dos indígenas Mura em relação a presença de transtornos 
mentais comuns não psicóticos, segundo dados sociodemográficos. Autazes, AM, 
Brasil, 2016. 

Características Sociodemográficas  
Transtorno Mental Comum 

Valor p* Não 
(n=247) 

Sim 
(n=208) 

  n % n %  

Sexo      

Feminino 142 57,5 121 58,2 
0,924 

Masculino 105 42,5 87 41,8 
Idade (anos) Média (DP) 42,60 (17,29) 41,51(16,09) 0,490 
Status Marital 

Sem companheiro 64 25,9 57 27,4 
0,750 

Com companheiro 183 74,1 151 72,6 
Número de filhos Média (DP) 4,25 (3,12) 4,35 (3,26) 0,751 
Escolaridade 

Analfabeto/Fundamental I (1º ao 5º ano) 165 66,8 148 71,2 
0,361 

Educação básica e superior 82 33,2 60 28,8 

   *Teste exato de Fisher. 
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Os dados da tabela 39 mostram que não houve associação entre a presença 

de transtorno mental comum e os dados sociodemográficos: sexo, idade, status 

marital, número de filhos e escolaridade. 

Tabela 40 - Relação dos aspectos econômicos individuais e familiares dos indígenas 
Mura e a presença de transtornos mentais comuns não psicóticos. Autazes, AM, 
Brasil, 2016. 

 

Aspectos econômicos  
Transtorno Mental Comum 

Valor 
p*** 

Não 
(n=247) 

Sim 
(n=208) 

  n % n %  

Renda Mensal Individual (Salário Mínimo)* 
1-2 211 91,8 183 96,0 

0,382 
≥ 3 19 8,2 8 4,0 
Renda Mensal Familiar (Salário Mínimo)* 
1-2 208 84,3 179 86,0 

0,492 
≥ 3 39 15,7 29 14,0 
Dependentes da renda familiar – Media (DP) 5,22(5,74) 4,84(2,30) 0,374 
Responsável pela Renda Familiar 
Participante 145 58,7 131 63,0 

0,554 Cônjuge 77 31,3 55 26,4 
Outro 25 10,0 22 10,6 
Estrato Sócio Econômico  
B2/ C1/ C2 32 13,0 30 14,4 

0,682 
D-E  215 87,0 178 85,6 
Trabalho remunerado o ano todo  
Sim 78 31,6 52 25,0 

0,145 
Não 169 68,4 156 75,0 
Trabalho remunerado temporário 
Sim 131 53,0 117 56,3 

0,589 
Não 116 47,0 91 43,7 
Venda de produtos agropecuários e da pesca 

Sim 100 40,5 92 44,2 
0,447 

Não 147 59,5 116 55,8 

Venda de produtos de artesanato e/ou produção cultural   

Sim 5 2,0 10 4,8 
0,117 

Não 242 98,0 198 95,2 
Recebe aposentadoria        
Sim 71 28,7 49 23,6 

0,240 
Não 176 71,3 159 76,4 
Recebe benefício social        
Sim 140 56,7 134 64,4 

0,102 
Não 107 43,3 74 35,6 
Tipo de Benefício**        
Bolsa Família 135 96,5 128 94,8 

0,611 
Auxílio Doença 1 0,7 - - 
Pensão 2 1,4 3 2,2 
Autônomo 2 1,4 4 3,0 

* Salário mínimo vigente R$880,00 reais 
***Teste exato de  Fisher. 
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Os dados da tabela 40 apresentam dados econômicos dos indígenas Mura 

segundo a presença de transtorno mental comum.  Não houve associação entre a 

presença de transtorno mental comum e os seguintes dados: renda individual, familiar, 

dependentes da renda familiar, ser responsável pela renda familiar, principais fontes 

de renda, benefícios sociais, tipos de benefícios sociais e estrato sócio econômico. 

Tabela 41 - Relação dos hábitos de vida (tabagismo, atividade física e uso de 
anticoncepcionais) dos indígenas Mura e a presença de transtornos mentais comuns 
não psicóticos. Autazes, AM, Brasil, 2016. 

Hábitos de vida 
  

Transtorno Mental Comum 

Valor p* 
Não 

(n=247) 
Sim 

(n=208) 

n % n % 

Tabagista 

Sim 52 21,0 41 19,7 
0,240 Não 143 58,0 109 52,4 

Ex-tabagista 52 21,0 58 27,9 
Atividade Física      
Sedentário/Irregularmente ativo 128 51,9 112 53,8 

0,706 
Ativo/Muito ativo 119 48,1 96 46,2 
Faz uso de pílula ou hormônio anticoncepcional (somente mulheres) 

Sim 38 26,8 24 19,8 
0,356 Não 86 60,6 83 68,6 

Parou 18 12,7 14 11,6 

* Test exato de Fisher. 

Os dados da tabela 41 mostram os hábitos de vida em relação à presença de 

transtornos mentais comuns, incluindo tabagismo, atividade física e uso de hormônio 

anticoncepcional pelas mulheres, onde identifica-se que estas variáveis não se 

associaram com a presença de transtorno mental comum. 

Tabela 42 - Relação da origem dos alimentos entre os indígenas Mura e a presença 
de transtornos mentais comuns não psicóticos. Autazes, AM, Brasil, 2016. 

 Transtorno Mental Comum 
Valor p* 

Origem dos alimentos  
Não 

(n=247) 
Sim 

(n=208) 

  n % n %  

Cultivo de alimentos/criação domiciliar de animais  
Sim 118 47,8 105 50,5 

0,574 
Não 129 52,2 103 49,5 
Caça ou pesca     

Sim 153 62,0 134 64,4 
0,626 

Não 94 38,0 74 35,6 
Colheita dos cultivos   
Sim 35 14,2 61 29,3 

<0,001 
Não 212 85,8 147 70,7 
Compra      

Sim 246 99,6 206 99,0 
0,595 

Não 1 0,4 2 1,0 
Recebe cesta básica      

Sim 10 4,0 15 7,2 
0,153 

Não 237 96,0 193 92,8 
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Os dados da tabela 42 mostram a relação entre a origem dos alimentos e 

presença de transtorno mental comum. Houve diferença estatística significativa 

(p<0,05) entre os grupos apenas em relação à colheita dos cultivos, na qual os 

indígenas com transtorno mental comum possuíam maior percentual de realização 

desta prática do que os indígenas sem presença de transtorno (29,3% vs 14,2). As 

demais variáveis analisadas, relacionadas às origens dos alimentos, não se 

associaram com a presença de transtorno mental comum. 

Tabela 43 - Relação do modo de preparo dos alimentos entre os indígenas Mura e a 
presença de transtornos mentais comuns não psicóticos. Autazes, AM, Brasil, 2016. 

 Modo de preparo dos alimentos 
Transtorno Mental Comum 

Valor p** 
Não 

(n=247) 
Sim 

(n=208) 

  n % n % 

Preparo dos alimentos 
Fritos 37 15,0 52 25,0 

0,029 Fervidos e/ou cozidos 201 81,4 150 72,0 
Assados 9 3,6 6 3,0 
Utiliza gordura no preparo dos alimentos 
Sim 245 99,2 207 99,5 

1,000 
Não 2 0,8 1 0,5 
Tipo de gordura* 
Azeite     6    42,9 8    57,1 0,424 
Gordura animal ou banha 9 3,6 23 11,1 0,003 
Margarina 61 24,7 92 43,3 <0,001 
Manteiga 17 6,9 21 9,1 0,237 
Óleo vegetal 245 99,2 205 98,6 0,664 

Utiliza açúcar no preparo dos alimentos 
Sim 244 98,8 206 99,0 

1,000 
Não 3 1,2 2 1,0 

* Os participantes podiam assinalar mais de uma alternativa          
** Test exato de Fisher. 

 
Dados da tabela 43 mostram que a forma de preparo dos alimentos e tipo de 

gordura utilizada (gordura animal ou banha e margarina) apresentaram diferenças 

significativas (p<0,05) entre os grupos em relação à presença de transtorno mental 

comum. Indígenas com presença de transtorno mental consumiam mais alimentos 

fritos (25%) do que aqueles sem a presença do transtorno mental comum (15%). Já 

em relação aos tipos de gordura utilizadas no preparo dos alimentos, indígenas com 

transtorno mental comum utilizavam cerca de duas vezes mais gordura do tipo animal 

ou banha (11,1%) e margarina (43,3%) do que indígenas sem transtorno que 

apresentaram as taxas de 3,6% e 24,7% para as mesmas variáveis respectivamente. 

Os demais tipos de alimentos avaliados neste grupo não se associaram com a 

presença de transtorno mental comum. 
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Tabela 44 – Relação do consumo de alimentos in natura entre indígenas Mura e a 
presença de transtornos mentais comuns não psicóticos. Autazes, AM, Brasil, 2016. 

(continua) 

Consumo de alimentos in natura 
  

Transtorno Mental Comum 

Valor p* 
Não  

(n=247) 
Sim  

(n=208) 

n % n % 

Escore do consumo de alimentos In natura 
Média (DP) 

7,16(6,23)               7,93(5,92)                           0,182 

Macaxeira/aipim     

0,259 

1 a 2 dias  61 24,7 36 17,3 
3 a 4 dias 8 3,3 4 1,9 
5 a 6 dias 5 2,0 4 1,9 
Todos os dias 5 2,0 3 1,4 
Quase nunca/nunca 168 68,0 161 77,5 

Cará     

0,266 

1 a 2 dias  49 20,0 27 13,0 
3 a 4 dias 9 3,6 8 3,8 
5 a 6 dias 4 1,5 2 1,0 
Todos os dias 3 1,2 1 0,5 
Quase nunca/nunca 182 73,7 170 81,7 

Beterraba     

0,638 

1 a 2 dias  47 19,0 38 18,0 
3 a 4 dias 12 5,0 7 3,5 
5 a 6 dias 3 1,0 1 0,5 
Todos os dias 1 0,5 3 1,5 
Quase nunca/nunca 184 74,5 159 76,5 

Cenoura     

0,327 

1 a 2 dias  57 23,0 40 19,2 
3 a 4 dias 17 7,0 24 11,5 
5 a 6 dias 5 2,0 2 1,0 
Todos os dias 4 1,5 5 2,4 
Quase nunca/nunca 164 66,5 137 65,9 

Jerimum/abóbora     

0,170 

1 a 2 dias  91 36,8 67 32,0 
3 a 4 dias 37 15,0 45 21,5 
5 a 6 dias 5 2,0 6 3,0 
Todos os dias 6 2,5 10 5,0 
Quase nunca/nunca 108 43,7 80 38,5 

Tomate     

0,030 

1 a 2 dias  52 21,0 26 12,5 
3 a 4 dias 33 13,5 35 16,8 
5 a 6 dias 22 9,0 15 7,2 
Todos os dias 82 33,0 92 44,0 
Quase nunca/nunca 58 23,5 40 19,5 

Alface     

0,879 

1 a 2 dias  25 10,0 22 10,5 
3 a 4 dias 17 7,0 10 4,8 
5 a 6 dias 6 2,5 7 3,5 
Todos os dias 13 5,5 10 4,8 
Quase nunca/nunca 186 75,0 159 76,4 

Salada/legume cru     

0,142 

1 a 2 dias  45 18,0 47 22,5 
3 a 4 dias 12 5,0 15 7,0 
5 a 6 dias - - 3 1,5 
Todos os dias 9 3,5 5 2,5 
Quase nunca/nunca 181 73,5 138 66,5 
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(continuação) 

Consumo de alimentos in natura 
  

Transtorno Mental Comum 

Valor p* 
Não  

(n=247) 
Sim  

(n=208) 

n % n % 

Escore do consumo de alimentos in natura 
Média (DP) 

7,16(6,23)               7,93(5,92)                           0,182 

Frutas     

0,302 

1 a 2 dias  55 22,5 44 21,5 
3 a 4 dias 31 12,5 40 19,0 
5 a 6 dias 8 3,0 6    3,0 
Todos os dias 24 10 24 11,5 
Quase nunca/nunca 129 52,0 94 45,0 

Suco de frutas     

0,094 

1 a 2 dias  59 24,0 35 17,0 
3 a 4 dias 16 6,5 23 11,0 
5 a 6 dias 6 2,5 5 2,5 
Todos os dias 14 5,5 20 9,5 
Quase nunca/nunca 152 61,5 125 60,0 

       * Test exato de Fisher. 

(conclusão) 

 De acordo com os dados da tabela 44, observa-se que o consumo médio de 

alimentos in natura foi similar entre os indígenas com e sem transtorno mental comum, 

não apresentando significância estatística. 

Contudo, ressalta-se que o único alimento desta categoria que apresentou 

diferença estatística entre os grupos foi o tomate (p<0,05), no qual participantes com 

presença de transtorno mental obtiveram maior consumo todos os dias do que 

aqueles sem presença de transtorno mental comum (44% vs 33%).  Em relação aos 

outros alimentos pesquisados, observou-se que a maioria dos indígenas quase nunca 

ou nunca consumiam alimentos in natura. 
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Tabela 45 - Relação do consumo de produtos industrializados entre indígenas Mura e a 
presença de transtornos mentais comuns não psicóticos. Autazes, AM, Brasil, 2016. 

 Transtorno Mental Comum Valor p* 

Consumo de alimentos 
Industrializados 

Não 
(n=247) 

Sim 
(n=208) 

 

  n % n %  

Score do consumo de alimentos 
industrializados Média(DP) 

5,78(3,97) 7,07(4,33) 0,001 

Sardinha em conserva    

1 a 2 dias  50 20,5 46 22,0 

0,578 
3 a 4 dias 15 6,0 18 8,7 
5 a 6 dias 4 1,5 4 2,0 
Todos os dias 0 - 1 0,5 
Quase nunca/nunca 178 72,0 139 66,8 

Almôndegas em conserva   

0,418 

1 a 2 dias  18 7,2 14 6,5 
3 a 4 dias 2 0,8 5 2,5 
5 a 6 dias - - - - 
Todos os dias - - - - 
Quase nunca/nunca 227 92,0 189 91,0 

Salsicha em conserva     

0,538 

1 a 2 dias  26 10,5 27 13,0 
3 a 4 dias 7 2,8 4 2,0 
5 a 6 dias 2 0,8 2 1,0 
Todos os dias 0 - 2 1,0 
Quase nunca/nunca 212 85,9 173 83,0 

Feijoada em conserva     

0,563 

1 a 2 dias  14 5,7 10 5,0 
3 a 4 dias 7 2,8 2 1,0 
5 a 6 dias 1 0,4 1 0,5 
Todos os dias 1 0,4 0 - 
Quase nunca/nunca 224 90,7 195 93,5 

Queijo     

0,850 

1 a 2 dias  78 31,5 70 33,7 
3 a 4 dias 18 7,5 14 6,5 
5 a 6 dias 5 2,0 7 3,5 
Todos os dias 8 3,5 8 3,8 
Quase nunca/nunca 138 55,5 109 52,5 

Bacon      

0,366 

1 a 2 dias  13 5,5 7 3,5 
3 a 4 dias - - - - 
5 a 6 dias - - - - 
Todos os dias - - - - 
Quase nunca/nunca 234 94,5 201 96,5 

Calabresa     

0,124 

1 a 2 dias  72 29,0 64 30,8 
3 a 4 dias 25 10,0 35 16,8 
5 a 6 dias 3 1,5 5 2,4 
Todos os dias 2 1,0 1 0,5 
Quase nunca/nunca 145 58,5 103 49,5 

Presunto/fiambre     

0,315 

1 a 2 dias  12    5,0 20 9,5 
3 a 4 dias 11 4,5 8 4,0 
5 a 6 dias 1 0,5 1 0,5 
Todos os dias 1 0,5 1 0,5 
Quase nunca/nunca 
 222 89,5 178 85,5 

Troca as principais refeições por sanduíches, salgados e/ou pizza. 

1 a 2 dias  14 5,5 23 11,0 

0,102 
3 a 4 dias 4 1,5 7 3,0 
5 a 6 dias - - - - 
Todos os dias 1 0,5 - - 
Quase nunca/nunca 228 92,5 178 86,0  

  * Teste exato de Fisher. 
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Os resultados da tabela 45 mostram a distribuição dos indígenas segundo a 

presença de transtorno mental comum, de acordo com o consumo de alimentos 

industrializados. Observa-se que indígenas com transtorno mental comum 

apresentaram escore médio de consumo de produtos industrializados maior que 

indígenas sem transtorno mental [7,07 (4,33) vs 5,78 (3,97)], com significância 

estatística entre os grupos (p<0,05).  
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Tabela 46 - Relação do consumo de produtos industrializados hipercalóricos entre 
indígenas Mura e a presença de transtornos mentais comuns não psicóticos. Autazes, 
AM, Brasil, 2016. 

 

Consumo de produtos industrializados 
hipercalóricos  

Transtorno Mental Comum 
Valor 

p* 
Não 

(n=247) 
Sim 

(=208) 

  n % n %  

Escore do consumo de produtos 
industrializados hipercalóricos Média (DP) 

2,22(2,20) 2,61(2,56) 0,087 

Sorvete     

0,873 

1 a 2 dias  61 24,5 49 23,5 
3 a 4 dias 13 5,5 15 7,0 
5 a 6 dias 2 0,8 3 1,5 
Todos os dias 4 1,6 3 1,5 
Quase nunca/nunca 167 67,6 138 66,5 

Chocolate     

0,069 

1 a 2 dias  40 16,0 42 20,0 
3 a 4 dias 12     5,0 6 3,0 
5 a 6 dias 2 0,8 1 0,5 
Todos os dias 1 0,5 7 3,5 
Quase nunca/nunca 192 77,7 152 73,0 

Bolos     

0,004 

1 a 2 dias  71 28,8 94 45,0 
3 a 4 dias 15 6,0 7 3,5 
5 a 6 dias 3 1,2 2 1,0 
Todos os dias 3 1,2 1 0,5 
Quase nunca/nunca 155 62,8 104 50,0 

Biscoitos     

0,003 

1 a 2 dias  82 33,0 57 27,5 
3 a 4 dias 55 22,3 41 19,5 
5 a 6 dias 18 7,5 9 4,5 
Todos os dias 24 9,7 48 23,0 
Quase nunca/nunca 68 27,5 53 25,5 

Doces     

0,022 

1 a 2 dias  33 13,5 34 16,5 
3 a 4 dias 15 6,0 10 4,5 
5 a 6 dias 3 1,0 0 - 
Todos os dias - - 6 3,0 
Quase nunca/nunca 196 79,5 158 76,0 

Suco de fruta envasado     

0,005 

1 a 2 dias  41 16,6 24 11,5 
3 a 4 dias 54 21,9 34 16,3 
5 a 6 dias 22 8,9 13 6,3 
Todos os dias 65 26,3 90 43,3 
Quase nunca/nunca 65 26,3 47 22,6 

Refrigerante     

0,098 

1 a 2 dias  98 39,7 73 35,0 
3 a 4 dias 29 11,7 40 19,5 
5 a 6 dias 11 4,5 8 3,8 
Todos os dias 11 4,5 16 7,7 
Quase nunca/nunca 98 39,6 71 34,0 

Tipo do Refrigerante      
Normal 240 98,0 202 97,0 

0,581 Diet/light/zero 3 1,0 4 2,0 
Ambos 2 1,0 2 1,0 

* Teste exato de Fisher. 
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De acordo com os dados da tabela 46, a média do escore referente ao consumo 

de produtos industrializados hipercalóricos, foi similar entre os indigenas Mura com e 

sem presença de transtorno mental comum [2,61 (2,56) e 2,22 (2,20)] não 

apresentando diferença estatística. Entre os diferentes alimentos que compuseram 

esse grupo, houve maior diferença significativa (p<0,05) os indígenas com presença 

de transtorno mental comum consumia em quase todos os dias da semana bolos, 

biscoitos, doces, suco de frutas envasado e refrigerante com associação significativa 

entre os grupos.   

 

  



Resultados 135 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

Tabela 47 - Relação do consumo de produtos semielaborados entre indígenas Mura e a 
presença de transtornos mentais comuns não psicóticos. Autazes, AM, Brasil, 2016. 

Consumo de produtos semielaborados  

Transtorno Mental Comum 
Valor p* Não 

(n=247) 
Sim 

(n=208) 

n % n % 

Escore do consumo de produtos 
semielaborados - Média (DP) 

6,36(2,10) 6,34(1,89) 0,900 

 
Carne de boi 

    

0,745 
1 a 2 dias  117 47,5 95 45,7 
3 a 4 dias 60 24,5 52 25,0 
5 a 6 dias 8   3,0 10   4,8 
Todos os dias 4   1,5 1   0,5 
Quase nunca/nunca 58 23,5 50 24,0 

Trato da gordura da carne para a ingestão  
Tiram sempre o excesso de gordura 172 69,5 133 64,0 

0,097 Comem com a gordura 75 30,0 70 33,5 
Não comem carne com muita gordura 1 0,5 5 2,5 

Frango     

0,663 

1 a 2 dias  99 40,0 78 37,5 
3 a 4 dias 86 34,7 67 32,0 
5 a 6 dias 24 10,0 26 12,5 
Todos os dias 7 2,8 10 5,0 
Quase nunca/nunca 31 12,5 27 13,0 

Galinha      
1 a 2 dias  42 17,0 40 19,2 

0,242 
3 a 4 dias 10   4,0 4 2,0 
5 a 6 dias - - 2 1,0 
Todos os dias - - - - 
Quase nunca/nunca 195 79,0 162 77,8 

Trato da pele do frango/galinha para a ingestão   
Tiram sempre a pele 198 80,2 172 82,5 

0,137 Comem com a pele 49 19,8 34 16,5 
Não comem pedaços com pele - - 2 1,0 

Peixe     

0,125 

1 a 2 dias  20 8,0 22 10,5 
3 a 4 dias 49 19,8 43 20,7 
5 a 6 dias 67 27,0 36 17,5 
Todos os dias 107 43,5 101 48,5 
Quase nunca/nunca 4 1,7 6   2,8 

Preparo do peixe   
Frito 37 15,0 39 19,0 

0,431 Cozido 193 78,0 152 73,0 
Assado 17    7,0 17   8,0 

Carne de porco     

0,731 

1 a 2 dias  17 7,0 18 8,5 
3 a 4 dias 5 2,0 3 1,5 
5 a 6 dias - - - - 
Todos os dias - - - - 
Quase nunca/nunca 225 91,0 187 90,0 

Carne de caça     

0,547 

1 a 2 dias  50 20,5 41 19,7 
3 a 4 dias 11 4,5 8   3,8 
5 a 6 dias 1 0,5 0 - 
Todos os dias 3 1,0 0 - 
Quase nunca/nunca 182 73,5 159 76,5 

    * Teste exato de Fisher. 
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 De acordo com os dados da tabela 47, não houve diferença significativa entre 

os escores derivados do consumo médio de produtos semielaborados e a presença 

de transtorno mental comum. Também não se identificou associação entre os 

diferentes alimentos que compuseram esse grupo e a presença de transtorno mental 

comum.  

Figura 6 - Escore do consumo de alimentos entre indígenas Mura e a presença de 
transtornos mentais comuns não psicóticos. Autazes, AM, Brasil, 2016.  
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Tabela 48 - Relação entre características antropométricas dos indígenas Mura e a 
presença de transtornos mentais comuns não psicóticos. Autazes, AM, Brasil, 2016. 

 

Características antropométricas 

Transtorno Mental Comum 
Valor 

p* 
Não 

(n=247) 
Sim 

(n=208) 

  n % n %  

Peso (kg)  Média(dp) 64,30 (12,25) 64,45(13,23) 0,901 
Altura (cm) Média(dp) 155,86(8,18) 154,61(7,55) 0,095 
IMC (kg/m²) Média(dp) 26,44(4,53)              26,90(5,04) 0,309 
Baixo peso: <18,5 1   0,5 4 2,0  

0,333 Eutrófico: 18,5 a 24,9 106 42,5 84 40,5 
Sobrepeso: 25,0 a 29,9 82 33,5 63 30,0 
Obesidade: ≥30 58 23,5 57 27,5 
Índice de Conicidade Média (dp) 1,27 (0,07) 1,27 (0,08) 0,349 
Circunferência Pescoço (cm) Média (dp) 36,61(3,49) 36,78(3,46) 0,606 
Normal: H < 37; M < 34 97 39,3 84 40,4 

0,848 
Aumentada: H > 37; M > 34 150 60,7 124 59,6 
Circunferência Cintura (cm)  Média(dp) 89,09(10,53)          90,09(12,15) 0,346 
Normal: H < 94; M < 80 137 55,5 97 46,5 

0,172 Aumentada: H ≥ 94; M ≥ 80 54 22,0 54 26,0 
Aumentada substancialmente: H ≥ 102; M ≥ 88 56 22,5 57 27,5 
Relação Cintura Quadril (cm) 0,90(0,057)          0,91(0,064) 0,210 
Normal: H ≤ 0,90; M ≤ 0,85 32 13,0 36 17,3 

0,235 
Aumentada: H > 0,90; M > 0,85 215 87,0 172 82,7 
Gordura Corporal (%) 32,13(10,76) 33,23(11,11) 0,285 
Baixo 6  2,4 6 3,0 

0,293 
Normal 76 30,8 52 25,0 
Alto 75 30,4 57 27,5 
Muito Alto                                        90 36,4 93 44,5 
Músculoesquelético (%) 30,17( 6,78)          29,90 (7,22) 0,683 
Baixo 75 30,4 64 30,5  
Normal 135 54,6 113 54,5 

0,813 Alto 31 12,6 23 11,0 
Muito alto 6   2,4 8   4,0 
Idade Corporal                                                       44,70(16,50) 45,33(17,23) 0,682 
Acima 147 59,5 123 59,1 

0,432 Normal 14 5,7 18 8,7 
Abaixo 86 34,8 67 32,2 
Gordura Visceral 8,50(4,29) 8,63(4,24) 0,743 
Normal: ≤ 9 174 70,5 139 66,8 

0,340 Alto: ≤ 14 46 18,5 50 24,0 
Muito Alto: ≥ 15 27 11,0 19   9,2 

  * Teste exato de Fisher. 

 

Os resultados da tabela 48 mostram que indígenas com presença de transtorno 

mental apresentam valores de peso, altura, obesidade, circunferência da cintura, 

gordura corporal, músculoesquelético, percentual de gordura visceral, e índice de 

conicidade semelhantes aos indígenas sem presença de transtorno mental comum. 
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Tabela 49 - Relação entre hipertensão arterial e hábitos de mensuração dos indígenas 
Mura e a presença de transtornos mentais comuns não psicóticos. Autazes, AM, 
Brasil, 2016. 

 

 

Transtorno Mental Comum 

Valor p** Não  
n=247 

Sim  
n=208 

  n % n %  

Medida Casual da Pressão Arterial (DP) 
PA sistólica (mmHg) 122,04 (20,79) 120,86 (20,17) 0,541 
PA diastólica (mmHg) 75,98(9,42) 76,48 (10,25) 0,594 
Algum profissional de saúde diagnosticou hipertensão arterial (hipertensão referida) 
Sim 40 16,2 52 25,0 

0,026 
Não 207 83,8 156 75,0 
HAS identificada      

Não 189 76,5 145 69,7 
0,111 

Sim 58 23,5 63 30,3 
Feminino 142 57,5 121 58,2 

0,572 
Masculino 105 42,5 87 41,8 
Classificação da PA (PAS x PAD)    
Normal:  135 54,7 115 55,3 

 
0,480 

Pré-Hipertenso:  75 30,4 57 27,4 
Hipertensão estágio 1:  18 7,3 7 3,4 
Hipertensão estágio 2:  13 5,3 7 3,4 
Hipertensão estágio 3:  6 2,4 5 2,4 
Possui o hábito de mensurar a pressão arterial  
Sim  124 50,4 111 53,4 

0,572 
Não 122 49,6 97 46,6 
Frequência da mensuração da pressão arterial  
Semanalmente      19 15,1 27 24,5 

0,058 Mensalmente  75 60,3 67 60,9 
Semestralmente  30 24,6 17 14,5 
Local onde costuma mensurar a pressão arterial*  
Pólo Base / UBS 107 87,0 92 82,6 

0,364 
Outros 17 13,0 19 17,4 
Última vez que realizou a medida da pressão arterial  
< 1 mês 54 45,0 46 50,5 

0,537 
1 a 6 meses 56 46,7 39 42,0 
6 a 12 meses 6 5,0 2 2,0 
> 12 meses 4 3,3 5 5,5 

** Teste exato de Fisher. 

 

Os dados da tabela 49 mostram que houve associação (p< 0,05) entre os 

indígenas com transtorno mental comum e hipertensão referida (identificada por 

algum profissional de saúde), em relação àqueles sem a presença de transtorno 

mental comum (25% vs 16,2%). As demais variáveis não se associaram com a 

presença de transtorno mental comum. 
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Figura 7 – Valores pressóricos dos indígenas Mura e a presença de transtorno mental 
comum. Autazes, AM, Brasil, 2016.  

                    

 

Gráfico 4 - Classificação da pressão arterial e a presença de transtorno mental 
comum SRQ-20. 
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Tabela 50 - Relação entre acompanhamento e tratamento da hipertensão arterial 
entre indígenas Mura e a presença de transtornos mentais comuns não psicóticos. 
Autazes, AM, Brasil, 2016.  

(continua) 

Acompanhamento e tratamento da 
hipertensão arterial 

Transtorno Mental Comum  
Valor 
p** 

Não  
(n=40) 

Sim 
(n=52) 

 

  n % n %   

 Tempo que recebeu o diagnóstico de hipertensão arterial 
< 1 ano 7 18,0 7  14,0  
1 a 5 anos 19 51,5 18  36,0  
6 a 10 anos 8 20,5 13  26,0 0,428 
11 a 15 anos 2 5,0 5  10,0  
> 15 anos 2 5,0 7  14,0  
 Local do acompanhamento para a hipertensão arterial 
Pólo-Base 22 55,5 32  94,1 

0,224 
Unidade Básica de Saúde 5 18,5 2  5,9 

 Houve indicação de tratamento medicamentoso para hipertensão arterial  
Não 14 84,6 141 78,8  

0,029 
Sim 26 15,4 38 21,2  
Profissional que indicou o tratamento      
Médico 26 92,9 34 89,5  

0,257 Enfermeiro 1 3,6 4 10,5  
Outro profissional 1 3,6 - -  

 Tempo de tratamento para hipertensão arterial  
< 5 anos 20 74,1 20 58,8  

0,281 
> 5 anos 7 25,9 14 41,2  
 Classificação dos medicamentos utilizados para tratamento da hipertensão   
Diuréticos Tiazídicos 2 8,0 1 3,0  

0,560 
Inibidores adrenérgicos de ação central 1 4,0 0 -  
Betabloqueadores 4 16,0 3 9,5  
Inibidores da ECA 15 60,0 19 61,5  
Bloqueadores do receptor AT1 3 12,0 8 26,0  
 Local onde obtém os medicamentos para tratamento da hipertensão arterial*  
Pólo-Base/ Unidade Básica de Saúde 23 85,2 31 91,2  

0,689 
Compra/ Manda manipular 4 14,8 3 8,8  
 Recebeu orientações sobre tratamento não medicamentoso para o controle da pressão 

arterial 
Sim 13 44,8 24 66,7  0,086 
Não 16 55,2 12 33,2   
Orientações*       
Diminuição da ingestão de sal  12 85,7 20 83,3  1,000 
Perda de peso          6 42,9 14 58,3  0,503 
Prática de exercícios físicos  8 57,1 16 66,7  0,729 
Outros tratamentos 1 7,1 7 29,2  0,216 
 Frequência que vai ao serviço de saúde para tratamento da hipertensão arterial 
Mensal  18 81,8 21 70,0  

 
0,705 

Semestral 3 13,5 6 20,0  
Anual 1 4,7 3 10,0  
 Tempo do último comparecimento no serviço de saúde para o tratamento da hipertensão 

arterial 
1 a 6 meses 19 95,0 28 93,3  

1,000 
6 a 12 meses 1   5,0 2   6,7  
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(continuação) 

Acompanhamento e tratamento da 
hipertensão arterial 

Transtorno Mental Comum  
Valor 
p** 

Não  
(n=40) 

Sim 
(n=52) 

 

  n % n %   

Deixou de comparecer às consultas marcadas no último ano 
Não - - 2 1,0 

0,195 
Sim, motivos*     
Esquecimento 2 7,1 8 61,5 

0,143 
Falta de dinheiro 10 35,7 7 18,9 
Falta companhia  0 - 1 2,7 
Dificuldade de locomoção 1 3,6 0 - 
Deixou de tomar o(s) medicamento (s) para o tratamento da hipertensão nas últimas duas 
semanas 
Não  3 15,8 3 11,1 

0,983 

Sim, motivos*     
Por efeitos indesejáveis 4 21,0 7 25,9 
Por esquecimento 7 36,8 10 37,0 
Por achar que a pressão estava boa 1 5,3 2 7,4 
Só toma o remédio quando se sente mal 2 10,5 3 11,7 
Por achar que estava curado 1 5,3 0 - 
Por conta do preço do remédio 1 5,3 1 3,7 
Mediu a pressão e ela estava boa - - 1 3,7 
Dificuldade para fazer o tratamento medicamentoso para hipertensão arterial 
Não  10 38,5 14 38,9 

0,096 

Motivos*     
Por efeitos indesejáveis 5 19,3 2 5,6 
Por esquecimento 7 26,9 16 44,4 
Por achar que a pressão estava boa - - 3 8,3 
Só toma o remédio quando se sente mal 3 11,5 1 2,8 
Por conta do preço do remédio 1 3,8 - - 

** Test exato de Fisher. 

(conclusão) 

 

Os dados da tabela 50 mostram que houve associação entre a indicação de 

tratamento medicamentoso para hipertensão arterial e presença de transtorno mental 

comum (p<0,05). Entre as outras variáveis não se identificaram valores de 

significância estatística.  
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Tabela 51 - Relação entre níveis lipídicos e glicemia capilar dos indígenas Mura e a 
presença de transtornos mentais comuns não psicóticos. Autazes, AM, Brasil, 2016. 

 

Níveis lipídicos e glicemia capilar 

Transtorno Mental Comum Valor p* 

Não 
(n=247) 

Sim 
(n=208) 

 

 n % n %  

Triglicérides (mg/dL) Média (dp) 165,10(112,54)         161,72(94,99)         0,732 
Desejável: < 150 152 61,5 118 56,7 

0,036 
Limítrofe: 150 a 199 37 15,0 41 19,7 
Alto: 200 a 499 46 18,5 47 22,6 
Muito alto: ≥500 12 5,0 2 1,0 
Colesterol Total (mg/dL) -Média (dp) 186,32(29,84)        188,73(35,01)           0,429 
Desejável: < 250 180 72,9 150 72,0 

0,116 Limítrofe: 200 – 239 51 20,6 34 16,5 
Alto: ≥ 240 16 6,5 24 11,5 
Glicemia Capilar (mg/dL)  - Média (dp) 69,81(19,79)              73,42(27,31) 0,103 
Normal: < 100  240 97,2 198 95,2 

0,510 
Tolerância a glicose diminuída: > 100 a < 
126 

1 0,4 2 1,0 

Diabetes mellitus: ≥ 126  6 2,4 8 3,8 

 Test exato de Fisher. 

 

De acordo com os dados da tabela 51 observa-se associação significativa 

(p<0,05) em relação à alteração dos valores de triglicerídeos e a presença de 

transtorno mental comum entre os indígenas, identificando-se valores altos de 

triglicérides (22,6%) entre os indígenas que apresentaram transtorno mental quando 

comparados àqueles sem a presença de transtorno (18,5%). No entanto, quando 

comparado o valor médio de triglicérides, não se observaram diferenças significativas 

entre os grupos. 
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Tabela 52 – Relação entre antecedentes pessoais e hábitos relacionados ao controle 
de doenças cardíacas, diabetes mellitus e dislipidemias dos indígenas Mura e a 
presença de transtornos mentais comuns não psicóticos. Autazes, AM, Brasil, 2016. 

 
Antecedentes pessoais e hábitos relacionados 
ao controle de doenças cardíacas, diabetes 
mellitus e dislipidemias 

Transtorno Mental Comum 
Valor p* Não  

(n=247) 
Sim  

(n=208) 

  n % n % 

Você tem ou teve...  
Problemas de coração 
Sim  10 4,0 20 9,6 

<0,001 Não 201 81,4 108 51,9 
Não sabe 36 14,6 80 38,5 
Acidente vascular encefálico  
Sim  5 2,0 10 4,8 

0,117 
Não 242 98,0 198 95,2 
Diabetes mellitus  
Sim  14 5,7 9 4,5 

<0,001 Não 203 82,3 126 60,5 
Não sabe 30 12,0 73 35,0 
Toma medicamentos para diabetes mellitus 
Não  9 52,9 2 20,0 

0,124 
Sim 8 47,1 8 80,0 
Classificação dos medicamentos utilizados para tratamento do diabetes 
Biguanidas 1 12,5 2 25,0 

1,000 Sulfonilureias 5 62,5 4 50,0 
Não sabe especificar  3 25,0 3 25,0 
Havia feito a medida da glicemia     
Não 103 42,0 103 49,5 

0,169 Não sabe 3   1,0 4 2,0 
Sim 141 57,0 101 48,5 
Tempo que realizou a medida     
≤ 6 meses 57 41,0 47 46,6 

0,184 1 ano 17 12,2 18 17,8 
> 1 ano 65 46,8 36 35,6 
Dislipidemias  
Sim  31 12,6 38 17,5 

<0,001 Não 168 68,0 95 46,0 
Não sabe 48 19,4 75 36,5 
Faz ou já fez uso de medicamentos para dislipidemias  
Não  24 77,4 20 57,1 

0,117 
Sim 7 22,6 15 42,9 
Classificação do medicamento que utiliza (ou) para tratamento das dislipidemias 
Inibidor da HMG-CoA redutase 5 71,4 10 62,5 

1,000 
Não sabe especificar o tipo do medicamento 2 28,6 5 37,5 
Havia feito a medida do colesterol e/ou triglicérides  
Não 132 53,5 121 58,2 

0,470 Não sabe 5   2,0 2 1,0 
Sim 110 44,5 85 40,8 
Tempo que realizou a medida     
≤ 6 meses 46 42,0 46 54,0 

0,115 1 ano 16 14,5 14 16,5 
> 1 ano 48 43,5 25 29,5 

 * Teste exato de Fisher. 
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Os dados da tabela 52 mostram que os indígenas Mura com presença de 

transtorno mental comum apresentaram associação significativa para antecedentes 

pessoais de doenças cardiovasculares como, problemas de coração, diabetes mellitus 

e dislipidemias (p<0,05), nos quais observa-se maior prevalência de problemas do 

coração (9,6% vs 4,0%) e dislipidemias (17,5% vs 12,6%) entre os indígenas com 

presença de transtorno mental comum quando comparados aos indígenas sem 

transtorno. Em relação a diabetes mellitus apesar da maior prevalência entre 

indígenas sem transtorno mental (5,7% vs 4,5%), observa-se grande percentual de 

indígenas que não sabia ou desconhecia seu estado de saúde em relação ao diabetes 

mellitus.  

Tabela 53 - Relação entre consumo de bebida alcoólica da cultura indígena e a 
presença de transtornos mentais comuns não psicóticos. Autazes, AM, Brasil, 2016. 

 

* Test exato de Fisher. 

 

De acordo com os dados da tabela 53, não houve associação do consumo de 

bebida alcoólica da cultura indígena com o transtorno mental comum, onde os dois 

grupos apresentaram taxas aproximadas de ingestão de bebida alcoólica indígena.  

 

 

Consumo de bebida alcoólica da cultura 
indígena 

Transtorno mental comum 

Valor p* 
Não 

 (n =247) 
Sim 

(n=208) 

n % n % 

Ingere alguma bebida que contém álcool da cultura indígena  

Sim 8 3,2 5 2,4 
0,400 

Não 82 96,8 88 97,6 
Nome da bebida      
Aluá 4 1,6 4 1,9 1,000 
Caxiri 5 2,0 3 1,4 0,492 
Cacauarí 4 1,6 2 1,0 0,439 
Tarubá 5 2,0 2 1,0 0,273 
Com que frequência, durante o último ano, o (a) Sr  bebeu? 
Nunca 79 87,8 86 92,5 

0,448 
< 1x/mês 8 8,9 4 4,3 
1x/mês 3 3,3 2 2,2 
1x/semana - - 1 1,1 
> 1x/semana - - - - 
Quantidade que o (a) Sr toma a bebida alcoólica indígena? 
1 copo 8 66,7 5 71,4 

1,000 
1 cuia 1 8,3 - - 
Lata 2 16,7 1 14,3 
1 litro 1 8,3 1 14,3 
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Tabela 54 - Relação do uso de bebidas alcoólicas entre indígenas Mura e a presença 
de transtornos mentais comuns não psicóticos. Autazes, AM, Brasil, 2016. 

 

* Teste exato de Fisher. 

 

Nos dados da tabela 54, observa-se que não houve associação entre 

frequência, dose, quantidade (g/Etanol) bem como se já tinha sido alertado sobre o 

consumo de bebida alcoólica e a presença de transtorno mental comum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis 

Transtorno Mental Comum 

Valor 
p* 

Não 
(n=247) 

Sim 
(n=208) 

n % n % 

Frequência que utiliza bebidas  alcoólicas 
Nunca 157 63,6 115 55,3 

0,208 
Até uma vez por mês  44 17,8 46 22,1 
2 a 4 vezes por mês  15 6,1 23 11,1 
1 a 3 vezes por semana 27 10,9 21 10,1 
4 ou mais por semana 4 1,6 3 1,4 
Quantidade de doses que costuma beber  
1 - 2 doses 13 14,4 8 8,6 

0,714 
3 - 4 doses 9 10,0 12 12,9 
5 - 6 doses 11 12,2 15 16,1 
7 - 9 doses  5 5,6 5 5,4 
10  + doses 52 57,8 53 57,0 
Algum parente  médico outro profissional de saúde se preocupou com o seu hábito ou 
sugeriu que parasse de beber 
Não 35 38,9 35 37,6 

0,617 Sim, mas não no último ano 12 13,3 8 8,6 
Sim, durante o último ano 43 47,8 50 53,8 
Quantidade de Gramas de etanol ingerida nas ocasiões em que bebe  Média (DP) 
   
 45,67(69,14)                57,06(72,77) 

0,087 
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Tabela 55 - Associação entre ingestão de bebida alcoólica e presença de transtornos 
mentais comuns não psicóticos segundo as questões do Self-Reporting Questionnaire 
– SRQ 20,  nos indígenas Mura, Autazes, AM, Brasil, 2016.  

Transtornos mentais comuns* 

Ingestão de Bebida Alcoólica Valor 
p** Não Sim 

n % n % 

0,084 Ausente 157 57,7 90 49,2 

Presente 115 42,3 93 50,8 

Faz Ingestão de Bebida Alcóolica 

Self-Reporting Questionnaire – SRQ 20 
Não Sim Valor 

p** n % n % 

Nos últimos trinta dias o (a) Sr (a)...      
01- Tem dores de cabeça frequentes? 58 31,7 125 68,3 0,679 
02- Tem falta de apetite? 116 63,4 67 36,6 1,000 
03- Dorme mal? 77 42,1 106 57,9 0,338 
04- Assusta-se com facilidade? 122 66,7 61 33,3 0,167 
05- Tem tremores de mão? 129 70,5 54 29,5 0,061 
06- Sente-se nervoso (a), tenso (a) ou 
preocupado (a)? 

65 35,5 118 64,5 0,546 

07- Tem má digestão?  114 62,3 69 37,7 0,156 
08- Tem dificuldade de pensar com clareza? 121 66,1 62 33,9 1,000 
09- Tem se sentido triste ultimamente? 86 47,0 97 53,0 0,291 
10- Tem chorado mais do que de costume? 134 73,2  49 26,8 0,001 
11- Encontra dificuldades para realizar com 
satisfação suas atividades diárias? 

154 84,2 29 15,8 0,453 

12- Tem dificuldades para tomar decisões? 124 67,8 59 32,2 0,680 
13- Tem dificuldades no serviço (seu 
trabalho é penoso, causa sofrimento)? 

137 74,9 46 25,1 0,010 

14- É incapaz de desempenhar um papel útil 
em sua vida? 

174 95,1 9 4,9 0,634 

15- Tem perdido o interesse pelas coisas? 140 76,5 43 23,5 0,564 
16- Você se sente uma pessoa inútil, sem 
préstimo? 

179 97,8 4 2,2 0,209 

17-Tem tido ideia de acabar com a vida 167 91,3 16 8,7 0,358 
18- Sente-se cansado (a) o tempo todo? 137 74,9 46 25,1 0,744 
19- Tem sensações desagradáveis no 
estômago? 

100 54,6 83 45,4 0,386 

20- Você se cansa com facilidade? 128 69,9 55 30,1 0,917 

 

Os dados da tabela 55 mostram que entre a amostra estudada houve 

prevalência de 50,8% de presença de transtornos mentais comuns nos indigenas que 

ingeriam bebida alcoólica. Observa-se que em relação ao comportamento de ter 

chorado mais do que o costume e ter dificuldades no serviço (trabalho penoso ou que 

causa sofrimento), houve diferença estatística (p<0,05) respectivamente.  

 

 

 

Tabela 56 – Associação entre “dificuldades no serviço” e variáveis sociodemográficas, 
hábitos de vida e hipertensão arterial nos indígenas Mura, Autazes, AM, Brasil, 2016. 
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* Teste exato de Fisher. 
 

 

Os dados das tabelas 56 apresentam variáveis sociodemográfica, hábitos de 

vida e hipertensão arterial em relação à questão “Tem dificuldades no serviço (seu 

trabalho é penoso, causa sofrimento)?” do SRQ-20 mostrando que houve associação (p< 

0,05) com sexo, sendo mais evidente nos homens, nos indígenas tabagistas e com 

hipertensão identificada. Porém, os que referiram hipertensão apresentaram menos 

dificuldade.  

 

 

 

  

Variáveis 

Dificuldades no serviço – 
(trabalho penoso, causa sofrimento) 

Valor 
p* 

Não 
(n=368) 

Sim 
(n=87) 

n % n % 

Sexo  
Feminino 224 60,9 39 44,8 

0,008 
Masculino 144 39,1 48 55,2 
Renda individual mensal      
1-2 SM 316 93,5 78 94,0 

1,000 
> 3 SM 22 6,5 5 6,0 
Renda familiar mensal 
1-2 SM 315 85,6 72 82,8 

0,506 
> 3 SM 53 14,4 15 17,2 
Tabagismo      
Sim 69 18,8 24 27,6 

0,013 Não 216 58,7 36 41,4 
Parou 83 22,6 27 31,0 
Atividade física      
Ativo 170 46,2 45 51,7 

0,404 
Sedentário 198 53,8 42 48,3 
Pressão sistólica (mmHg) 122,32 (21,33) 118,02 (16,12) 0,078 
Pressão diastólica (mmHg) 76,63 (3,70) 74,42 (10,07) 0,058 
HAS identificada  
Sim 261 70,9 73 83,9 

0,015 
Não 107 29,1 14 16,1 
HAS referida  
Sim 82 22,3 10 11,5 

0,026 
Não 286 77,7 77 88,5 
Quantidade de doses que costuma beber   
1-2 doses 18 13,1 3 6,5 

0,823 
3-4 doses 16 11,7 5 10,9 
5-6 doses 19 13,9 7 15,2 
7-9 doses 7 5,1 3 6,5 
> 10 doses 77 56,2 28 60,9 
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Tabela 57 – Associação entre incapacidade de desempenhar papel útil em sua vida e 
variáveis sociodemográficas, hábitos de vida e hipertensão arterial nos indígenas 
Mura, Autazes, AM, Brasil, 2016. 

*Teste exato de Fisher. 

 

De acordo com os dados da tabela 57 que apresentam variáveis 

sociodemográfica, hábitos de vida e hipertensão arterial em relação à questão 

“Incapaz de desempenhar papel útil em sua vida" houve associação (p<0,05) apenas 

Variáveis 

Incapaz de desempenhar papel 
útil em sua vida  

Valor 
p 

Não 
(n=436) 

Sim 
(n=19) 

n % n % 

Sexo  
Feminino 253 58,0 10 52,6 

0,644 
Masculino 183 42,0 9 47,4 
Renda individual mensal      
1-2 SM 381 93,6 13 92,9 

0,611 
> 3 SM 26 6,4 1 7,1 
Renda familiar mensal 
1-2 SM 369 67 18 94,7 

0,332 
> 3 SM 84,6 15,4 1 5,3 
Tabagismo      
Sim 88 20,2 5 26,3 

0,699 Não 243 55,7 9 47,4 
Parou 105 24,1 5 26,3 
Atividade física      
Ativo 207 47,5 8 42,1 

0,815 
Sedentário 229 52,5 11 57,9 
Pressão sistólica (mmHg) – Média (DP) 121,56 (20,47) 120,16 (21,65) 0,772 
Pressão  diastólica (mmHg) – Média (DP) 76,19 (3,70) 76,60 (12,21) 0,859 
HAS medida  
Sim 366 83,9 16 84,2 

1,000 
Não 70 16,1 3 15,8 
HAS identificada  
Sim 324 74,3 10 52,6 

0,060 
Não 112 25,7 9 47,4 
HAS referida  
Sim 83 19,0 9 47,4 

0,006 
Não 353 81,0 10 52,6 
Frequência que utiliza bebidas com álcool [AUDIT]  
Nunca 261 60,1 10 52,6 

0,481 
Até 1 vez por mês 83 19,0 7 36,8 
2 a 4 vezes por mês 37 8,5 1 5,3 
1 a 3 vezes por semana 47 10,8 1 5,3 
> 4 vezes por semana 7 1,6 - - 
Quantidade de doses que costuma beber [AUDIT]  
1-2 doses 19 10,9 2 22,2 

0,764 
3-4 doses 21 12,1 - - 
5-6 doses 25 14,4 1 11,1 
7-9 doses 10 5,7 - - 
> 10 doses 99 56,9 6 66,7 
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entre aqueles que referiram ser hipertensos com o sentimento de ser incapaz para 

desempenhar um papel útil em sua vida. 

Tabela 58 – Relação entre indígenas com sentimento de inutilidade e caracterização 
sociodemográfica, hipertensão arterial e uso de bebida alcoólica. Autazes, AM, Brasil, 
2016.  

*Test exato de Fisher. 

Caracterização sociodemográfica, 
hipertensão arterial e uso de bebida 
alcoólica 

Sente-se uma pessoa inútil, sem 
préstimo - SRQ 

Valor 
p* 

Não 
(n=438) 

Sim 
(n=17) 

n % n % 

Sexo  
Feminino 250 57,1 13 76,5 

0,137 
Masculino 188 42,9 4 23,5 
Renda individual mensal      
1-2 SM 379 93,3 15 100 

0,612 
> 3 SM 27 6,7 - - 
Renda familiar mensal 
1-2 SM 372 84,9 15 88,2 

1,000 
> 3 SM 66 15,1 2 11,8 
Tabagismo      
Sim 93 21,2 - - 

0,056 Não 241 55,0 11 64,7 
Parou 104 23,7 6 35,3 
Atividade física      
Ativo 204 46,6 11 64,7 

0,215 
Sedentário 234 53,4 6 35,3 
PA sistólica (mmHg) – Média (DP) 121,37 (20,37) 124,88 (23,96) 0,488 
PD diastólica (mmHg) – Média (DP) 76,10 (9,71) 78,91 (11,95) 0,248 
HAS medida  
Sim 370 84,5 12 70,6 

0,168 
Não 68 15,5 5 29,4 
HAS identificada  
Sim 323 73,7 11 64,7 

0,408 
Não 115 26,3 6 35,3 
HAS referida  
Sim 86 19,6 6 35,3 

0,126 
Não 352 80,4 11 64,7 
Frequência que utiliza bebidas com álcool [AUDIT]  
Nunca 259 59,1 13 76,5 

0,730 
Até 1 vez por mês 87 19,9 3 17,6 
2 a 4 vezes por mês 38 8,7 - - 
1 a 3 vezes por semana 47 10,7 1 5,9 
> 4 vezes por semana 7 1,6 - - 
Quantidade de doses que costuma beber [AUDIT]  
1-2 doses 20 11,2 1 25,0 

0,786 
3-4 doses 21 11,7 - - 
5-6 doses 26 14,5 - - 
7-9 doses 10 5,6 - - 
> 10 doses 102 57,0 3 75,0 
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Nos dados da tabela 58 não foram observadas diferenças significativas entre a 

caracterização demográfica, hipertensão arterial e o uso de bebida alcoólica com o 

fato de sentir-se inútil.  

Tabela 59 – Razão de prevalência não ajustada e ajustada dos fatores associados à 
presença de transtornos mentais comuns nos indígenas Mura, Autazes, AM, Brasil, 
2016. 

    Variáveis Self Reporting Questionnaire (SRQ-20) 

 

       n   
(Srq-positivo) % RP não ajustada (IC95%) 

   RP ajustada 
      (IC95%) 

Zona de moradia     
 Rural        108 51,9                1                      1 
Urbana        100 48,1 0,98(0,80-1,19)             1,25(1,02-1,54)         
Antecedentes pessoais  
cardiopatia     
Sim 20 9,6 1 1 
Não 108 51,9 0,52(0,39-0,70) 0,59(0,48-0,73) 
Não sabe 80 38,5 1,03(0,78-1,37)                     * 
Antecedentes pessoais  
Diabetes     
Sim 9 4,5 1                      1 
Não 126 60,5 0,97(0,57-1,66)                      * 
Não sabe 73 35,0 1,81(1,07-3,06)               1,56(1,24-1,96)        
Ingestão de bebida alcoólica  93 50,8 1,01(1,00-1,02)               1,01(1,00-1,02) 

RP: razão de prevalência. * categorias removidas da modelagem stepwise (p>=0,20) 

 

A presença de transtornos mentais comuns no modelo de análise multivariada 

se manteve associada à Zona de moradia, Antecedentes pessoais de cardiopatias e 

Diabetes, além de Ingestão de Bebida Alcóolica. Destaca-se que não ter antecedentes 

pessoais de cardiopatia foi fator de proteção para transtornos mentais comuns 

(RP=0,59 IC95%: 0,48 – 0,73). Os indígenas que referiram morar na zona urbana 

apresentaram aumento de 1,25 (IC95%: 1,02 – 1,54) vezes mais para transtornos 

mentais comuns. Nesse sentido, aqueles que não sabiam que tinham antecedentes 

para diabetes apresentaram aumento de 1,56 (IC95%: 1,24 – 1,96) vezes e a ingestão 

de bebida alcóolica elevou em 1,01 (IC95%: 1,00 – 1,02) vez a prevalência de 

transtorno mental comum. 
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5 DISCUSSÃO 

Avaliar os indígenas Mura quanto ao seu perfil epidemiológico e aos aspectos 

relacionados à hipertensão arterial, consumo de bebidas alcoólicas e presença de 

transtorno mental comum, permitiram identificar a prevalência desses eventos, já que 

a amostra foi representativa dessa população. Isso por si só traz importante 

contribuição, pois se trata de população diferenciada pela etnia, recebe pressão do 

modo de vida não indígena, pela proximidade geográfica, assim como, estímulo ao 

modo de vida das pessoas que vivem em locais urbanizados.   

De modo geral, os resultados neste estudo refletem as modificações 

econômicas, culturais e hábitos de vida adquiridos através da influência do sistema 

capitalista nas comunidades indígenas, assim como a globalização, seja na zona 

urbana ou rural, onde o perfil dos entrevistados aproximou-se ao da sociedade não 

indígena2. 

Entre os principais achados deste estudo destacam-se, a prevalência da 

hipertensão arterial entre os entrevistados, que aproximou-se dos achados na 

literatura para população geral brasileira 27, o consumo de bebida alcoólica que foi 

avaliado pela aplicação do instrumento Alcohol Use Discorders Identification Test 

(AUDIT), classificando os indígenas como bebedores em algum grau de risco, próximo 

ao consumo de álcool da população brasileira, na qual 50% são classificados como 

bebedores131. A presença de transtornos mentais comuns não psicóticos, avaliada 

pelo instrumento Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20) demonstrou alta prevalência 

de entrevistados classificados positivamente (45,7%).  

Conforme os objetivos propostos, o presente estudo foi dividido em três partes. 

No primeiro momento apresentou-se a caracterização geral dos indígenas Mura e a 

hipertensão arterial da amostra. Em seguida o consumo de bebida alcoólica com 

associações e na terceira parte a presença de transtornos mentais não psicóticos com 

as associações. 
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5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS INDÍGENAS MURA PARTICIPANTES DO 
ESTUDO 

5.1.1 Dados Biossociais, Educacionais, Econômicos dos Indígenas Mura 

Os indígenas Mura entrevistados foram predominantemente adultos jovens e 

em idade produtiva, o que revela um perfil demográfico diferenciado da população não 

indígena. Além disso, o predomínio de mulheres na amostra revela a mudança 

demográfica, caracterizada pela saída do homem da aldeia. 

Chama a atenção a diferença populacional, quando se compara à população 

total, pois de acordo com dados do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), a população de mulheres é maior, 

mas a faixa etária está mais bem distribuída que a população indígena estudada.  

Essa diferença na composição populacional pode refletir um aumento de prevalência 

dos eventos em estudo, pois quanto mais idosa a pessoa, mais cuidado se deve ter 

132.  

Em Autazes, onde este estudo foi realizado, o total de homens no município 

corresponde a 16.829 e o de mulheres a 15.047 132,134. 

 O predomínio de mulheres (57,8%) neste estudo é divergente daquele 

encontrado no censo demográfico de 2010 do IBGE em que indistintamente, nas 

populações indígenas, o sexo masculino apresenta um sutil predomínio (51,6%) 

enquanto as mulheres predominam fora das áreas aldeadas (51,3%)134. O predomínio 

de mulheres pode indicar a mudança demográfica, caracterizada pela saída 

temporária do homem da aldeia para trabalhar na cidade. Dados do censo 

demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia132 mostraram equilíbrio entre 

os sexos nos indígenas e na análise da razão de sexo por situação do domicílio, 

observou-se comportamento similar ao da população não indígena, com predomínio 

de mulheres nas áreas urbanas e de homens nas áreas rurais. 

Na constituição familiar dos indígenas Mura, observou-se predomínio de 

pessoas vivendo com companheiro, com cerca de quatro filhos por família, o que ainda 

se constitui em famílias grandes quando comparadas à população geral, pois 

conforme dados do censo do IBGE, a média era de 1,9 filhos por família3. Esse perfil 
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de famílias numerosas dos indígenas, aliado à dificuldade de fonte de renda, 

potencializa vulnerabilidade dos programas do governo. 

 As famílias indígenas diferem de uma familiar nuclear não indígena. É comum 

morar em um mesmo espaço, denominado “Parentelas”, uma quantidade numerosa 

de integrantes, porém, não necessariamente com relação consanguínea135. Isso 

aumenta a precariedade, pois a mesma fonte de renda servirá a um maior número de 

indivíduos, o que pode trazer consequências na saúde.  

O papel da mulher indígena geralmente é caracterizado pelas atribuições de 

responsabilidade pelos filhos e cuidado do lar136. Como exemplo os Yanomamis, cuja 

função na tribo – além das citadas – inclui o trabalho na roça e na floresta, cultivando 

o plantio e colhendo frutos até as horas próximas ao parto. Enquanto os homens, são 

responsáveis pelas construções na aldeia, caça e pesca137. 

Entre os Suruí em Rondônia, as definições de atividades por sexo são 

semelhantes aos Yanomamis, mas o trabalho na roça (particularmente feminino) está 

sendo substituído pela monocultura cafeeira e o comércio de madeira, 

(responsabilidade dos homens) por conta de questões econômicas138.  

Contudo nos dias atuais, em algumas aldeias como em V’ya (localizada em 

Major Gercino/SC), onde residem os Mbyá-Guarani, as práticas tradicionais ainda se 

mantêm, pois a mulher é responsável pelas atividades domésticas e preparo dos 

alimentos, dedicando-se exclusivamente ao esposo e filhos para a manutenção dos 

laços harmoniais de parentesco, enquanto o homem é responsável pela renda 

familiar139. 

Entretanto, na população Mura não se identificou esse diferencial de gênero no 

desempenho das funções na aldeia, talvez pela proximidade de convivência com a 

população não indígena. 

A baixa escolaridade identificada nesta população pode ser um indicador, de 

nível socioeconômico, assim como a dificuldade de melhoria econômica, já que 

dificulta o acesso ao trabalho formal, que exige mais escolarização. 

Consequentemente, observa-se uma população de baixa renda, tanto individual 

quanto familiar, com predomínio de renda menor que um salário corroborando o baixo 

perfil socioeconômico. Observou-se que a fonte de renda, proveniente de beneficio 

social como bolsa família é dominante, e para algumas famílias se constitui em única 

fonte de renda. Apesar de se identificar que, os indígenas Mura desenvolviam também 
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atividades de vendas de produtos agropecuários e da pesca, artesanato e/ou 

produção cultural e trabalho temporário, são atividades realizadas com baixa 

frequência, sem enfoque na melhoria econômica da população, e somente vistos 

como uma atividade complementar e informal. 

Ainda sobre a baixa escolaridade, no Brasil, a média da prevalência de 

analfabetismo populacional em pessoas de 10 anos ou mais, encontrava-se na faixa 

de 7,7% em 2014, sendo maior entre homens (8,0%) em comparação às mulheres 

(7,4%) constituindo um desafio para o governo a redução dessas taxas, que ainda 

apresentam-se elevadas140.   

A fim de superar esse problema, a política governamental vem implantando 

escolas em áreas de difícil acesso, atendendo à meta de acesso universal à educação, 

inclusive em terras indígenas. A escolaridade na região Norte é marcada por 

peculiaridades, devido às dificuldades de acesso geográfico e à diversidade cultural. 

Todavia, o nível de educação escolar dos indígenas Mura observado neste estudo, 

ficou muito próximo do percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o Ensino 

fundamental concluído na região Norte (55%) e no Amazonas (53,6%)141.  

 Retomando as questões econômicas, verificou-se baixa renda na maioria dos 

indígenas Mura, complementada por bolsas do governo (bolsa família). Entretanto, 

esse auxílio financeiro fornecido possui pós e contras, pois ao passo que proporciona 

o acesso aos bens de consumo no ramo alimentício, por outro lado tem o potencial de 

desestimular o cultivo de alimentos, já que se trata de uma renda assegurada. 

No estudo135 de avaliação dos impactos dos benefícios assistenciais nas 

aldeias Bororó e Jaguapirú em Dourados (MS), na etnia Guarani-Kaiowa, os 

benefícios assistenciais são tidos como a principal renda, visto que aproximadamente 

90% das famílias recebem recursos do programa bolsa família. Esse dado corrobora 

com o resultado do nosso estudo. 

Outro elemento que reflete e é decorrente da situação socioeconômica é o 

consumo alimentar. Um estudo baseado na Pesquisa de Orçamento Familiar 2008-

2009, incluiu 11.282 famílias em território nacional beneficiadas pelo programa bolsa 

família, com o objetivo de identificar o impacto desse auxílio financeiro sobre a 

aquisição de alimentos em indivíduos de baixa renda.  Os resultados apontaram que 

esse recurso privilegia o consumo nutricional, intensificando novos hábitos 

alimentares com a inclusão de legumes e tubérculos referentes à dieta142. 
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Entretanto, na amostra do presente estudo com os Muras a aquisição está mais 

voltada aos alimentos industrializados. Corroborando com esse dado, estudo 

realizado com 199 crianças de 442 famílias de baixa renda, dependentes do programa 

bolsa família, mostrou que o consumo de alimentos processados/industrializados 

contribuiu para a insegurança alimentar, evidenciada em 81,6% das crianças 

avaliadas que apresentaram excesso de peso e baixa estatura para a idade143. 

A certeza do pagamento e o acesso à renda podem ter sido os responsáveis 

por mudanças no costume destes indígenas, especialmente nas atividades de 

subsistência, capaz de interferir na saúde física dessa população. 

Diante disso, autores que avaliaram mudanças no padrão alimentar de 

indígenas com a inclusão de alimentos industrializados, incentivam o retorno aos 

hábitos tradicionais de caça, pesca e cultivo de hortaliças, pois são considerados 

salutares144,145. 

5.1.2 Caracterização dos Hábitos e Estilo de Vida dos Indígenas Mura 

Os hábitos e estilo de vida de uma população, tais como tabagismo, atividade 

física, alimentação, etilismo, dentre outros, apresentam impactos sobre a sua 

saúde146. No caso da sociedade indígena, a proximidade com a sociedade não 

indígena, favorece condições para modificação da dinâmica cotidiana tradicional 

voltada ao extrativismo, caça, pesca e agricultura, passando a ser substituídas pelo 

hábito de assistir televisão147, ingresso na “escola dos não índios” e aquisição e 

consumo de alimentos industrializados148.  

A aproximação entre a cultura indígena e não indígena envolvendo condições 

de moradia, posse de eletrodomésticos, bens de consumo duráveis e costumes 

cotidianos semelhantes aos não indígenas foi constatada na análise dos dados deste 

estudo. 

As casas na sua maioria eram de madeiras tanto o piso quanto a parede 

dotadas de banheiro, mobiliadas com televisão, antena parabólica, fogão, geladeira, 

ar condicionado. Mesmo que apenas duas famílias afirmaram remunerar empregada 

mensalista para auxílio nas atividades domésticas, tais fatores são características que 

denotam mudança no perfil socioeconômico, de produção e de consumo. 
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Modo de vida semelhante ao descrito foi observado entre os índios Akwen 

Xerente de Tocantins, que após a inserção de energia elétrica no local onde residem, 

adquiriram televisão, antena parabólica e eletrodomésticos (geladeira, fogão, DVD, 

liquidificador)149.  

A diminuição de hábitos tradicionais como o banho no rio (observada na fase 

de coleta de dados) e do cultivo de alimentos (51% não realizam) como a 

mandioca/aipim, são exemplos de mudanças nos costumes dos indígenas 

entrevistados que estão relacionadas à aproximação com a cultura não indígena. Tais 

mudanças podem propiciar modificações de saúde desta população favorecendo a 

irregularidade na realização da atividade física (38,5%) e o sedentarismo (14,3%) 

encontrados neste estudo.  

Os Muras deste estudo em relação à inatividade física se assemelharam aos 

indígenas Xavante do Mato Grosso150, nos quais também com aplicação adaptada de 

uma versão curta do International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), foi possível 

identificar que mais da metade eram sedentários/irregularmente ativos, além da 

presença de sobrepeso em 52,1% e obesidade em 21,8%. Os hábitos sedentários 

oportunizam a elevação de peso, observada entre os indígenas. 

  O acesso de bens de consumo e bens duráveis como o motor de popa/rabeta, 

(motor que se usa em canoas para andar mais rápido sem precisar remar) que a 

maioria dos indígenas Mura revelou possuir, evidencia metamorfoses na relação dos 

índios com o rio, demonstrando a perda de interesse pelo uso do remo e práticas de 

natação, que mantinham com elevado nível de atividade física cotidiana. 

Assim, a substituição de atividades físicas pelas tecnologias e comodidades do 

mundo contemporâneo e globalizado promove o sedentarismo, a obesidade e suas 

complicações, não somente na população dos indígenas Mura, como também entre 

outros grupos indígenas, assim como em não indígenas. Portanto, a mecanização do 

cotidiano tem sido responsabilizada por oportunizar fatores como esses, considerados 

de risco para doenças crônicas não transmissíveis151. Vale destacar que de acordo 

com a literatura152, somente o sedentarismo foi responsável por cerca de três milhões 

de mortes por doenças crônicas não transmissíveis. 

Em continuidade à abordagem sobre os hábitos de vida dos índios Mura, 

destaca-se o tabagismo, o qual figura como um comportamento potencial causador 

de danos à saúde. Vale destacar que embora no Brasil, sejam adotadas políticas para 
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abolir o cigarro, em 2011 o país passou a ser o terceiro produtor e exportador mundial 

de tabaco representando 12,6%, fato esse estimulado pela arrecadação de impostos 

e investimentos de empresários da área153. Portanto, é uma situação paradoxal, já 

que o Brasil adotou a Convenção-Quadro154 para o controle do tabagismo, ao mesmo 

tempo que se beneficia da produção do fumo.  

Nesse item, vale destacar que o percentual de tabagistas entre os indígenas 

Mura foi 20,4% superior à prevalência de tabagismo na população geral do Brasil, que 

em 2013 foi 14,7%. Portanto, essa é uma situação preocupante visto que o consumo 

de cigarros também é considerado fator de risco importante para o desenvolvimento 

de doença cardiovascular, câncer e consequentemente, morbimortalidade 

prematuras155.  

Taxas superiores à média nacional de tabagismo foram, observadas nos 

indígenas residentes na aldeia Jaguapiru, na cidade de Dourados/MT, onde entre os 

1.608 indígenas entrevistados foi identificado tabagismo em 18,9%57. Em outro estudo 

com os índios potiguaras aldeados na Paraíba, com 55 entrevistas semiestruturadas, 

54,5% dos participantes alegaram que fumam ou já fumaram alguma vez na vida156. 

Desse modo, são necessárias intervenções preventivas e de conscientização 

sobre a minimização do consumo de cigarros, cumprindo com as recomendações da 

política implementada no programa de controle do tabagismo no Brasil. 

Isso porque, foram identificados resultados eficazes a respeito das políticas 

nacionais de controle do tabaco, com redução de 46% no número de adultos fumantes 

no Brasil entre 1989 a 2010, cujas consequências representaram valores estimados 

da evitabilidade de óbito em 420.000 indivíduos nesse período, sendo a implantação 

de estratégias de combate ao fumo consideravelmente benéficas na proteção à 

vida157.  

Nessa assertiva, evidencia-se que o controle do fumo associado à prática de 

atividade física (dentre outras medidas) favorece o controle de níveis pressóricos, 

além de caracterizar um fator protetor para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, assim como em mesma proporção quando o tabaco é consumido 

em excesso e o indivíduo trona-se sedentário ou irregularmente ativo na prática de 

atividade física, oferece a si mesmo condições de risco cardiovascular na aquisição 

ou agravo de doenças crônicas19. 
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5.1.3 Origem/ fonte dos Alimentos de Consumo dos Indígenas Mura 

A cultura das populações indígenas é historicamente marcada pelo modo de 

vida de produção, por meio da agricultura de subsistência, modo de vida este que vem 

sendo substituído pelo consumo de produtos e alimentos prontos para o consumo. 

Isso pode ser destacado pelas declarações dos indígenas, obtidas na pesquisa de 

campo.  Embora os indígenas tenham declarado grande demanda de compra por 

alimentos e insumos e menos da metade da amostra, informou prática da agricultura 

e criação de animais, no peridomicílio para consumo, houve a coexistência da 

continuidade da pesca e da caça como características do seu modo de vida, pois 

consideraram indispensáveis para sobrevivência, estando esse pensamento também 

presente entre seringueiros e ribeirinhos158.  

As modificações nos hábitos alimentares são apontadas em outros estudos, 

como resultado de metamorfose cultural, assim observado na Pesquisa Nacional de 

Saúde Indígena e Nutrição Popular no Brasil (2008-2009), que avaliou a situação 

nutricional de 113 aldeias representativas à amostra nacional, onde os resultados 

evidenciaram entre mulheres grávidas o sobrepeso em 30,3% e obesidade em 

15,8%57. 

Achados semelhantes foram identificados entre os Suruí na região Amazônica, 

cuja avaliação antropométrica revelou a presença de sobrepeso (42,3%) e obesidade 

(18,2%), destacando que as taxas dessa última categoria nas mulheres apresentou-

se em 24,5%159. 

Na etnia Xukuru do Ororubá, também se percebe-se a prevalência de excesso 

de peso em 52,2% e obesidade em 21% nas mulheres, enquanto para os homens os 

níveis apresentam-se em 44,1% e 7,5% respectivamente160. 

Portanto, observa-se que a transição nutricional pode estar relacionada ao 

acesso mensal de benefícios sociais142, bem como a localização da comunidade ser 

próxima a populações não indígenas, o que oportuniza o contato com costumes 

diferenciados da sua cultura148.  

Ademais, a escassez de animais em decorrência da pressão ambiental, assim 

como a comercialização da caça pelos indígenas, levaram o Tuxaua Mura (chefe da 

aldeia) a determinar que tipo de animal poderia ser caçado durante cada mês do ano. 

Assim, no mês de fevereiro foi permitido caçar cotia e veado, no mês de março tatu e 
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macaco. Isso reforça a assertiva de que há mudança na cultura e na alimentação 

tradicional dos indígenas Mura, em comparação ao I Inquérito Nacional de Saúde e 

Nutrição dos povos Indígenas108. A mudança do padrão alimentar também é 

observada em outras populações indígenas, motivadas pela mudança 

socioeconômica, acesso ao consumo de produto industrializado e à própria 

globalização149. 

5.1.4 Modo de preparo dos alimentos dos indígenas Mura 

O preparo dos alimentos com a adição de óleo vegetal, sal e açúcar, o uso de 

tempero pronto, além do acréscimo de sal ao alimento pronto revelaram a mudança 

no comportamento alimentar, assim como a influência do modo de vida da população 

não indígena e do acesso à compra desses produtos para o consumo. Essa é uma 

situação que remete ao risco de doenças crônicas, especialmente hipertensão e 

outros fatores de risco cardiovascular. Já foi evidenciado o risco do consumo de sal 

sobre a hipertensão, especialmente em populações urbanas, mas com tendência de 

crescimento na população rural161.  

Em contrapartida, nas populações isoladas como os Yanomamis de Roraima, 

o acesso ao sal é restrito ou inexistente, favorecendo a ausência de hipertensão nessa 

população. Uma prova disso foi percebida entre os 254 participantes desta etnia 

(entrevistados em seis aldeias na região da serra de Surucucu e dos rios Catrimani e 

Ajarani no estado de Roraima) que não acrescentavam sal nos alimentos evidenciou 

a ausência de hipertensão associada à baixa ingesta de sal, revelando ainda que a 

pressão sistólica diminuiu com o avançar da idade53. O não uso do sal em algumas 

etnias é um dos parâmetros que diferenciam os índios dos não índios na elevação da 

pressão arterial sistêmica. 

Adicionalmente, o consumo dos produtos industrializados tem o potencial de 

aumento do risco de síndrome metabólica162, contribuindo para as doenças a ela 

relacionadas, como hipertensão, diabetes e outras doenças cardiovasculares. Desse 

modo, considera-se que o perfil alimentar identificado na alimentação dos indígenas 

pesquisados, pode ocasionar também mudança no perfil de morbidade e mortalidade 

dessa população. Portanto, as políticas governamentais utilizadas nos programas de 
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hipertensão e diabetes, prevenção de doença renal e de obesidade também devem 

ser implementadas, na assistência à saúde da população indígenas163. 

5.1.5 Características antropométricas dos indígenas Mura  

Os achados referentes à redução nas práticas de cultivo consumo de alimentos 

industrializados e inatividade física, podem refletir nos dados antropométricos, onde o 

índice de massa corporal caracterizou 32% dos indígenas Mura na faixa de sobrepeso 

e 25% com obesidade que consistem em fator de risco para hipertensão arterial 

sistêmica e consequentemente para doenças cardiovasculares19. 

Um estudo164 realizado nas aldeias Xavantes Etéñitépa e de São josé  na terra 

indígena Sangra-Douro-Volta Grande no Mato Grosso, identificou a prevalência de 

obesidade em 4% na aldeia Xavante de Etéñitépa, sendo consideravelmente mais 

elevada na aldeia de São José (39,6%). As diferenças na prevalência de obesidade 

entre as aldeias podem ser justificadas pelo modo de vida adotado em cada local, pois 

na comunidade Etéñitépa a subsistência é baseada na caça, pesca, agricultura, já nos 

Xavántes de São José, as atividades são relacionadas ao trabalho remunerado e 

extra-aldeia, além da pouca prática de atividade física.  Assim, percebe-se que a 

diferença encontrada nas duas comunidades está relacionada à manutenção e/ou 

modificação de hábitos de vida tradicionais, envolvendo questões socioeconômicas. 

O comportamento alimentar e de atividade física inadequados vai repercutir nas 

alterações do índice de massa corporal, encontradas na amostra do estudo, 

corroborando achados dos mesmos autores que identificaram 78% dos adultos 

indígenas da aldeia Xavante São José com índice de massa corporal elevado. Tais 

autores atribuem o achado à transição cultural e alimentar75.  

Ressalta-se que em outro estudo165 com 150 índios das etnias Kaingang e 

Guarani, nos municípios Porto Alegre, Planalto/Nonoai no Rio Grande do Sul, 

considerando a soma do quantitativo de ambas comunidades, foi apontado que 47,3% 

eram obesos e 36% estavam com sobrepeso, sendo a síndrome metabólica  mais 

prevalente (83,1%) nos obesos. Observou-se, portanto que os índices de obesidade 

desses indígenas estiveram relacionados ao consumo de alimentos processados 

(doces, refrigerantes, álcool, inatividade física, pouca ingestão de frutas e legumes), 
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confirmando a mudança nos padrões de alimentação, hábitos culturais e a perda de 

tradições dos indígenas. 

Corroborando com esses achados, os resultados da análise de indígenas 

Xukuru em Pernambuco, apresentaram valores de índice de massa corporal acima 

dos padrões de normalidade, principalmente no sexo feminino, onde o sobrepeso 

apareceu em 52,2% e a obesidade em 21% dos participantes. Por sua vez, nos 

homens as taxas foram 44,1% e 7,5% respectivamente160. Já no estudo com 76 

indígenas da região de Junín no Peru, a gordura corpórea foi avaliada por índice de 

massa corporal e bioimpedância elétrica, que avalia a composição do corpo através 

de condutores de corrente elétrica que permitem prever a quantidade de massa magra 

existente. Diante disso, utilizando-se o índice de massa corporal, foram classificados 

como obesos 4% enquanto por bioimpedância elétrica identificou-se 26,3%166.  

A circunferência do pescoço também tem sido utilizada para verificar níveis de 

gordura corporal por ser uma medida simples e eficaz na identificação de sobrepeso 

e obesidade, bem como a circunferência da cintura, sendo ambas variáveis capazes 

de indicar o aumento de peso como fator de risco para doenças crônicas não 

transmissíveis e síndrome metabólica167. 

Dessa forma, quando comparado a circunferência do pescoço em relação ao 

sexo, neste grupo amostral, identificou-se que apenas na população masculina os 

valores apresentaram-se superiores ao limite de normalidade estabelecido. 

Entretanto, em relação à circunferência da cintura, as taxas foram elevadas apenas 

no sexo feminino. Quanto à relação cintura quadril ambos os sexos apresentaram 

média acima do padrão de normalidade. Além disso, mais da metade da amostra 

apresentou o percentual de gordura corporal classificado em alto ou muito alto, bem 

como a idade corporal acima da idade real.  

A circunferência do pescoço acima do ideal pode ser apontada como fator de 

risco para o desenvolvimento de síndrome metabólica e doença cardiovascular. Entre 

a população brasileira, encontram-se associações entre casos de hipertensão com 

elevação da circunferência do pescoço, indicando o aumento da gordura corporal, 

capaz de ocasionar dislipidemias e elevação da pressão arterial168, 169. 

Evidenciou-se no presente estudo, que a população masculina dos indígenas 

Mura apresentou maiores taxas de circunferência do pescoço, concordando com os 

achados de um estudo comparativo realizado no Rio Grande do Sul, que identificou 
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valores de circunferência cervicais mais elevados entre homens, correspondentes a 

54,8% (p<0,001), enquanto as mulheres apresentaram resultados adequados167. 

A ingestão de alimentos ricos em açúcar e gordura em famílias de baixa renda 

tem se tornado cada vez mais frequente por conta da acessibilidade de custeio. Esta 

prática favorece a ocorrência de obesidade, principalmente entre mulheres, onde a 

paridade facilita o acúmulo de gordura na região abdominal, podendo ser nesse caso 

mais prevalente no sexo feminino170, colaborando com os resultados deste estudo. 

Em ambos os sexos, a relação cintura quadril apresentou-se elevada, 

divergindo dos resultados encontrados na população do Rio Grande do Sul, cujas 

taxas são elevadas apenas em mulheres, sendo a proporção caracterizada como alta 

e muito alta em comparação aos homens, correspondendo a 35,5% e 34,5 %, 

respectivamente (p=0,003).  

5.1.6 Caracterização dos indígenas Mura segundo a hipertensão arterial e 
hábitos de mensuração 

Entre os principais achados deste estudo destaca-se, a prevalência da 

hipertensão arterial (26,6%) entre os entrevistados, que se aproximou daquela 

estimada para a população geral brasileira (30%)27. 

De acordo com as VII Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, a prevalência 

de hipertensão arterial sistêmica na população adulta brasileira está entre 21,4% e 

46,6%, considerada muito elevada19. Por sua vez, um estudo realizado na aldeia 

Jaguapiru no Mato Grosso do Sul, apresentou a taxa de 29,5% referente à prevalência 

de hipertensão entre os indígenas57.  

Em relação à hipertensão arterial sistêmica referida, inquérito realizado pela 

Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por contato telefônico 

em todas as capitais do Brasil (VIGITEL)73, em 2014 apontou a prevalência de 

hipertensão arterial sistêmica no Brasil em 25% da população. Dados semelhantes a 

esses foram evidenciados neste estudo, onde a prevalência de hipertensão arterial 

identificada foi de 26,6% e a referida um pouco menor (20,2%) . 

Nessa perspectiva, a pesquisa de base populacional, realizada através de 

revisão de literatura para identificar as prevalências de hipertensão registradas nas 
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bases de dados a partir de 1990, incluiu treze estudos epidemiológicos, cujas taxas 

encontradas para prevalência de hipertensão no país variaram de 19,2% a 44,4%171. 

Já no contexto indígena, a prevalência de hipertensão entre Asháninkas da 

selva do Peru foi de 14,5%166, entre os Suyá do Mato Grosso as alterações 

pressóricas apareceram em 26,7%49 e nos Kaingang de Santa Catarina no Brasil, as 

taxas foram de 53,2%172. 

Ainda neste ponto, de acordo com o estudo de revisão sistemática com meta-

análise39, publicado em 2015, apresentando a prevalência de hipertensão arterial em 

indígenas do Brasil, os autores concluíram que houve uma elevação crescente na 

prevalência de hipertensão nos índios brasileiros que aumentou de 0,1% em 1970 

para 29,7% em 2014, (IC95%, 3,1% - 10,3%). Na regressão, o valor da razão de 

chances foi de 1,12 (IC95%, 1,07 - 1,18; p < 0,0001), indicando aumento de 12% a 

cada ano, ou seja, o índice de probabilidade de um indígena apresentar hipertensão. 

Esse achado provavelmente decorre de mudanças de hábitos culturais, estresse 

econômico, estilo de vida, fatores comportamentais de risco e ingestão de bebida 

alcoólica, resultantes da interação do indígena com a sociedade não indígena.  

O acompanhamento da situação da pressão arterial é essencial para o 

diagnóstico de hipertensão que é feito através da medida da pressão arterial19. Uma 

vez identificada, o controle é essencial, onde a medida rotineira da pressão arterial 

demonstra a efetividade do tratamento e o quanto o sujeito está envolvido no cuidado 

a sua saúde, assim como a disponibilidade de serviço e profissionais de saúde. 

Identificou-se que, pouco mais da metade dos indígenas referiu possuir o hábito de 

mensurar a pressão arterial, aferindo mensalmente com maior frequência no Polo-

Base/ Unidade Básica de Saúde. 

 Portanto, vale ressaltar que o acompanhamento longitudinal associado a 

orientações por parte do profissional de saúde estimulam mudanças nos hábitos de 

vida e geram consequências favoráveis à diminuição nos níveis da pressão arterial 

que, consequentemente, minimizam a ocorrência de complicações e sequelas150. 
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5.1.7 Caracterização dos indígenas Mura segundo o acompanhamento da 
hipertensão arterial 

Verificou-se que a maioria dos indígenas Mura, portadores de hipertensão 

recebeu o diagnóstico há cerca de um a cinco anos, em sua maioria por parte do 

profissional médico que indicou o tratamento medicamentoso para controle da 

pressão arterial.  

As drogas anti-hipertensivas mais utilizadas por este grupo foram os inibidores 

da ECA (IECA) e bloqueadores do receptor AT1.  Os IECA são mais prescritos, pois 

os mesmos apresentam uma eficácia semelhante aos diuréticos tiazídicos e são 

capazes de reduzir a mortalidade cardiovascular, com vantagens para diabéticos e 

nefropatas, além do baixo custo. Como observado no estudo realizado com 462 

hipertensos no Maranhão, cujo fármaco de primeira escolha (65%) foi o captopril 

(IECA), seguido da hidroclorotiazida (12,3%) um diurético tiazídico e do propanolol 

(11%) que é classificado como betabloqueador, sendo esses distribuídos de forma 

gratuita173.  

Por sua vez, os antagonistas da angiotensina II são os que apresentam 

menores efeitos adversos e podem ser usados com segurança para idosos, com 

vantagens para diabéticos e nefropatas, ao minimizar a progressão da lesão renal, 

assim como para hipertensos por ser capaz de reduzir a ocorrência de complicações 

cardiovasculares174. 

Nesse sentido, devido aos efeitos benéficos citados, estas classes de fármacos 

podem ter sido selecionadas prioritariamente no presente estudo. Entretanto, a VII 

Diretriz de Hipertensão19, recomenda que na escolha da classe prescrita os critérios 

como avaliação do fármaco na redução de riscos cardiovasculares, características 

pessoais e aspectos socioeconômicos devem ser avaliados, sugerindo a seguinte 

ordem de escolha: diuréticos, inibidores da ECA, betabloqueadores do canal de cálcio 

e bloqueadores dos receptores de angiotensina II. 

Quanto ao tratamento não medicamentoso, os indígenas Mura também 

relataram ter recebido orientações para auxiliar no controle das doenças crônicas, 

sendo enfatizadas: a diminuição do consumo de sal, a prática de exercícios físicos e 

perda de peso. Mas é preocupante, pois há uma baixa indicação para realização do 

tratamento não medicamentoso, uma vez que, o preconizado é que todos os pacientes 
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hipertensos recebam essas orientações, independente se realizam ou não o 

tratamento farmacológico, os mesmos podem ser realizados em conjunto, e isso 

potencializa a eficácia do tratamento.  

O local de aferição da pressão arterial mais procurado foi o polo-base/Unidade 

Básica de Saúde. Isto se dá porque, pois o paciente tem mais confiança na aferição e 

sente-se mais seguro quando vai ao posto com profissionais capacitados para atendê-

los175. 

Tais orientações são repassadas por profissionais da equipe de saúde em seu 

local de trabalho, durante as consultas de acompanhamento, onde, de acordo com as 

recomendações do Ministério da Saúde, os fatores modificáveis (sobrepeso, 

obesidade, consumo aumentado de sal, etilismo, tabagismo, sedentarismo, fatores 

socioeconômicos e ambientais), de acordo com as recomendações do Ministério da 

Saúde, devem ser minimizados de forma a contribuir com a prevenção de agravos em 

portadores de hipertensão176. 

Contudo, alguns fatores influenciam negativamente para o controle dos níveis 

pressóricos, relacionados ao tratamento medicamentoso, onde efeitos indesejáveis e 

esquecimento foram os principais relatados pelos indígenas Mura que afirmaram 

deixar de ingerir os fármacos prescritos durante as duas últimas semanas, 

caracterizando falta de adesão. Além disso, dificuldades como falta de dinheiro e 

esquecimento foram os motivos mais mencionados para justificar a ausência no 

comparecimento das consultas agendadas no último ano.  

A baixa adesão ao tratamento ocasiona, na maioria das vezes, um controle 

pouco satisfatório dos níveis tensionais e vários são os fatores que interferem nesse 

processo. Como os relacionados ao paciente (sexo, idade) e patologia, destacando-

se a cronicidade. Já, em relação ao tratamento medicamentoso, o fato do tratamento 

ser permanente, os efeitos das drogas indesejáveis e posologias complexas177. 

Estudo que comparou mulheres e homens hipertensos quanto ao controle, mostrou 

que as mulheres foram diferentes dos homens (p<0,05)pois tinham pressão mais 

controlada (64,4% vs 52,7%); menor renda salarial; menos Diabetes; colesterol total 

mais elevado; maior índice de massa corporal e de circunferência abdominal; pressão 

sistólica menor; menos ingestão de bebidas alcoólicas; e mais presença de 

transtornos mentais comuns. As autoras concluem que apesar da existência de 
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variáveis biopsicossociais desfavoráveis que influenciam a adesão ao tratamento, as 

mulheres estavam mais controladas177. 

Outro estudo realizado com 440 hipertensos da atenção básica na cidade de 

São Paulo revelou que 54,5% não estavam com os níveis pressóricos controlados e 

a falta de controle da hipertensão foi dependente de tratamento anterior para 

hipertensão (OR = 2,26; IC 95%, 1,4 - 3,6), falta de conhecimento sobre prática de 

atividade física (OR = 3,5; IC 95%, 1,1 - 10,8) e ausência de antecedente familiar para 

problemas cardíacos (OR = 2,2; IC 95%, 1,3 - 3,5)178. 

Nesse sentido, evidências do estudo qualitativo realizado na Bahia com 24 

hipertensos e/ou diabéticos revelaram que a não adesão foi influenciada por 

ocasionalidade de efeitos adversos, dificuldade de acesso à farmacoterapia, baixa 

renda e falta de conhecimento sobre a real condição de saúde179. 

Dado sobre controle dos hipertensos são bastante variados. Uma revisão 

sistemática que analisou esse assunto, em estudos brasileiros de base populacional, 

o índice mais elevado de controle foi na cidade de São José do Rio Preto (52,4%), no 

estado de São Paulo, e os menores percentuais, em torno de 10%, foram identificados 

em microrregiões do Rio Grande do Sul e do estado de Santa Catarina180. Porém, 

considera-se que o conhecimento sobre a doença é de fundamental importância para 

seu controle, além do planejamento dos recursos terapêuticos, das ações de 

intervenção e na avaliação para alcance da efetividade nas medidas adotadas. 

A estratégia que facilita esse processo é a educação em saúde, capaz de 

favorecer o conhecimento e maximizar a adesão, tornando o indivíduo protagonista 

na promoção de sua saúde ao aderir métodos farmacológicos e não farmacológicos 

que auxiliarão no sucesso do tratamento181. 

5.1.8 Caracterização dos indígenas Mura segundo o conhecimento e crenças 
sobre a hipertensão arterial sistêmica 

A maioria dos indígenas Mura, participantes do estudo, acreditava que a 

hipertensão arterial sistêmica pudesse gerar complicações, sendo as mais relatadas: 

infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico e problemas renais. 

Estudo realizado em Fortaleza com 75 hipertensos já cometidos de acidente 

vascular encefálico mostrou que os participantes relataram como complicações as 



Discussão 168 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

cardiopatias (29,6%) e nefropatias (7,4%)182. Ainda nesse aspecto, foram observadas 

em hipertensos e diabéticos de São José do Rio Preto/SP complicações associadas 

às doenças crônicas incluindo o infarto agudo do miocárdio (7,11%), acidente vascular 

cerebral (5,19%) e doença renal (4,61%)183, demonstrando que o conhecimento 

empírico dos índios Mura é confirmado pela literatura, cujas complicações mais 

frequentes relacionadas à doença em questão, são as mesmas citadas pelos 

participantes. 

Em relação ao conhecimento sobre o valor da pressão arterial considerado 

elevado, a maioria dos participantes (79,3%) não soube informar corretamente. Do 

mesmo modo, verificou-se o déficit de conhecimento referente à patologia que se 

evidencia pelo fato de que quase metade acreditava na cura da doença crônica. Outro 

fato percebido foi a dificuldade de mencionar corretamente o tempo de duração do 

tratamento, onde mais da metade não soube informar. 

Resultados semelhantes foram identificados no Rio Grande do Sul em estudo 

realizado com 635 hipertensos sobre o conhecimento de sua doença, no qual 72,3% 

não apresentaram saber satisfatório sobre sua condição de saúde, o que pode 

prejudicar o monitoramento e controle da pressão arterial184. 

No contexto indígena, essa também é uma realidade presente, observada em 

estudo qualitativo, desenvolvido com a etnia Xerente no Tocantins, que apresentou 

em seus resultados a dificuldade do índio em definir a pressão alta, sabendo apenas 

relatar os sintomas que sente, compreendendo que essa doença está associada à 

mudança no seu padrão alimentar185. 

Como já relatado verificou-se baixa escolaridade dos indígenas entrevistados, 

com grande percentual de analfabetismo ou de pessoas com ensino fundamental 

incompleto. 

Evidências na literatura, a partir de um estudo realizado com 1.593 mulheres 

hipertensas no Rio Grande do Sul apontou que a escolaridade esteve diretamente 

relacionada com o conhecimento, pois as que possuíam ensino médio completo 

apresentaram probabilidade 28% superior de conhecimento em relação àquelas com 

menor instrução. Dessa forma, a baixa escolaridade pode comprometer o 

entendimento das informações repassadas durante a educação em saúde por conta 

do baixo nível de instrução – e consequentemente, a adesão de hábitos saudáveis 

que possibilitam a melhoria das condições de saúde186. 
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Portanto, é importante que o profissional utilize uma linguagem coerente e de 

fácil entendimento para que as orientações sejam compreendidas e executadas de 

forma a contribuir com o sucesso do tratamento181. 

5.1.9 Níveis tensionais, lipídicos e glicemia capilar e medida da pressão arterial 
dos indígenas Mura.  

No presente estudo, a média da pressão sistólica, diastólica, glicemia capilar, 

colesterol e triglicérides apresentaram valores nos limites aceitáveis, na maioria dos 

indígenas Mura. No entanto, houve indígenas com taxas de triglicérides consideradas 

alta (20,5%) e muito alta, (3%) e com colesterol limítrofe (18,7%) e elevado (8,8%). 

Como se observou, o comportamento referente à atividade física e o consumo 

de alimentos industrializados são elementos que podem contribuir para esse quadro, 

e deixar a população indígena mais vulnerável às doenças cardiovasculares. 

Os níveis de diabetes mellitus foram inferiores (3%) em relação aos da 

população brasileira. Pois, de acordo com a Diretriz da Sociedade Brasileira de 

Diabetes 2015-2016, dados da pesquisa nacional de saúde identificou 6,2% da 

população com 18 anos ou mais de idade diagnosticados com diabetes em 2013187. 

 Em comparação com as outras etnias, a prevalência dos Mura também foi 

baixa. Nos índios Xavantes do mato Grosso, a prevalência foi de 28,2%, sendo 18,4% 

em homens e 40,6% nas mulheres com diferença estatística (p<0,01) nos índios da 

aldeia Jaquapiru de 4,5%59,61. 

Quanto aos níveis lipídicos, o estudo realizado com indígenas Embera-Chami 

de Cristiania na Colômbia apresentou valores de hipertrigliceridemia em 33,3% e 

hipercolesterolemia 21,4%, frequentes em mulheres e casos de baixa escolaridade188. 

Já no Brasil, as taxas identificadas na população Khisêdjê, residente no Parque 

Indígena do Xingu - Mato Grosso, corresponderam a 47,4% de hipertrigliceridemia e 

29,1% de hipercolesterolemia em ambos os sexos189, achados próximos aos do 

presente estudo. Considerando a diferença entre homens e mulheres de população 

urbana, na cidade Nova Prata no Rio Grande do Sul, a prevalência de dislipidemias 

foi 8,9% e 3,6% respectivamente, sendo mais observada entre o sexo masculino. 
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5.2 CARACTERIZAÇÕES DOS INDÍGENAS MURA SEGUNDO OS 
ANTECEDENTES PESSOAIS DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES E 
HÁBITOS RELACIONADOS AO CONTROLE DO DIABETES E 
DISLIPIDEMIAS 

Identificou-se como mais frequentes entre os antecedentes pessoais as 

dislipidemias, problemas cardiovasculares e diabetes, além da hipertensão arterial. 

Referente aos 23 portadores de diabetes, mais da metade 59,3% dos entrevistados 

afirmou utilizar hipoglicemiante no controle da patologia, sendo mais mencionada a 

classe de sulfoniluréias. Em relação às dislipidemias, pouco mais da metade dos 

participantes relatou não haver feito medida do colesterol e/ou triglicérides. Os que 

relataram encontrar-se na condição de possuir dislipidemias faziam uso frequente de 

medicamentos, sendo o inibidor de HMG-CoA a classe mais citada. 

Entre a população do Paraná hipertensa em fase de senilidade, algumas 

características semelhantes às mencionadas no presente estudo foram identificadas, 

sendo mais frequente o excesso de peso, elevação de níveis glicêmicos e 

hipercolesterolemia em 36%190.  

Abordando as comorbidades, na região Nordeste a associação de diabetes 

mellitus em hipertensos apareceu em 19,5% dos entrevistados. Além disso, 

percebem-se diferenças no acometimento de complicações relacionadas ao sexo, 

destacando-se a prevalência de acidente vascular encefálico entre as mulheres e 

infarto agudo do miocárdio entre os homens191. 

Além disso, também foi identificada a presença de ingestão de medicamentos 

hipoglicemiantes (8,6%) e hipolipemiantes (3,2%) em hipertensos de Minas Gerais 

que apresentaram dislipidemias e diabetes como comorbidades associadas à 

hipertensão192. 
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5.3 CARACTERIZAÇÃO DOS INDÍGENAS MURA SEGUNDO INGESTÃO DE 
BEBIDA ALCOÓLICA PELO ALCOHOL USE DISORDERS 
IDENTIFICATION TEST – AUDIT.  

Os indígenas brasileiros, ao longo do contato com os não índios conheceram 

outras bebidas como a cerveja, cachaça e o vinho, com teor alcoólico diferente das 

existentes em sua cultura, que consistia de bebidas fermentadas, especialmente da 

mandioca, as quais eram restritas a rituais com significados sociais, considerandos 

como fatores determinantes nas diferenças dos vários estilos de beber77. Vale 

destacar-se que o consumo de bebida alcoólica em excesso favorece a ocorrência de 

doenças crônicas, refletindo mudança na história de vida dos indígenas193. 

Por vez o contato interétnico propicia as doenças sociais, ambientais e 

mudanças no seu perfil epidemiológico, relacionadas à alimentação, atividade física e 

formas de trabalho, como observado entre os Kaingang de Santa Catarina, cujas 

modificações nos hábitos de subsistência implicaram no surgimento de patologias 

como a hipertensão e obesidade194. 

Além disso, o contato interétnico favoreceu a introdução de bebida alcoólica no 

contexto indígena, caracterizando um grave problema social nessa população por não 

ser um fenômeno novo e apresentar-se de forma contínua195. 

Nessa assertiva, é importante notar, que no levantamento da Organização 

Mundial de Saúde publicado em 2011196, relacionado ao status global do consumo do 

álcool e suas consequências para a saúde, houve uma estimativa de 3,2% de 

consequências negativas atribuídas ao álcool, já no mesmo levantamento publicado 

em 2014197 observou-se um aumento para 5,9%, com destaque para o potencial de 

desenvolvimento de outras 200 doenças.  

De acordo com os dados do Global Status Report on Alcohol and Health 

2014197, o álcool vem se destacando como a droga mais consumida no mundo, e está 

associada a danos causados na saúde da população. Esse relatório aponta que a 

morbidade relacionada ao consumo de álcool entre a população brasileira em 2012 

foi de 8,2% entre os homens e 3,2% entre as mulheres, cujo consumo aparece 

também como importante causa de mortalidade no país, principalmente entre a 

população mais jovem, caracterizando um problema de saúde pública. 

Já no Brasil, dados apresentados pelo II levantamento domiciliar sobre o uso 

de drogas psicotrópicas, realizado pelo Centro Brasileiro de Informações sobre 



Discussão 172 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

Drogas Psicotrópicas em 2005, envolvendo as 108 maiores cidades do país, 

apontaram uma prevalência de uso de álcool na vida de 74,6% da amostra198. 

Nesse contexto, o consumo de álcool no presente estudo foi avaliado pela 

aplicação do instrumento Alcohol Use Discordes Identification Test (AUDIT), através 

do qual os indígenas foram classificados como bebedores em algum grau de risco, 

evidenciando alta prevalência de ingestão de bebida alcoólica na amostra de 40,2% 

nos indígenas Mura. Esses achados aproximaram-se do identificado na população 

brasileira, pois de acordo com II levantamento Nacional de Álcool e Drogas 50% dos 

entrevistados foram classificados como bebedores131. 

Resultado semelhante foi encontrado em Potiguaras na Paraíba, cuja 

prevalência do consumo de álcool correspondeu a 41,8%199. Outra etnia com a 

prevalência próxima aos indígenas Mura, foi os Xukuru de Ororubá no Mato Grosso 

em 44,3% dos entrevistados200.   

Por outro lado entre os indígenas Kaingang no Rio Tibagi (PR), em 

Apucaraninha, onde foi investigada uma amostra de 93 famílias, totalizando 672 

indígenas os autores encontraram a prevalência de 29,9% que fizeram ingestão de 

bebidas alcoólicas no último ano (situação de risco para dependência), sendo a maior 

proporção entre homens (40,1%) do que em mulheres (14,2%)38. 

Houve diferença estatística na ingestão de bebida alcoólica entre os sexos, pois 

encontramos na população masculina o maior número de indígenas que ingerem 

bebida alcoólica (p<0,05). Esse fator pode estar relacionado à cultura e sua influência 

sobre os gêneros, onde os homens culturalmente tendem a ingerir mais bebidas 

alcoólicas do que as mulheres201. 

Em outro estudo, entre os indígenas Terenas aldeados do Mato Grosso do Sul 

com participantes acima de 10 anos, foram identificadas prevalências de dependência 

de álcool de 26,1% nos homens e 1,2% nas mulheres. Entretanto, quando avaliados, 

sujeitos com idade superior aos 15 anos de idade, houve elevação da prevalência 

para 31% no sexo masculino e 1,6% no feminino, apresentando porcentagens que 

revelam índices de alcoolismo mais frequentes entre os homens202.  

Em 2001, quatro anos após a divulgação dos dados anteriores, a prevalência 

nessa mesma etnia, na periferia de Sidrolândia no Mato Grosso do Sul foi de 12,5% 

entre homens e 10,3% nas mulheres. Quando avaliados indivíduos acima de 15 anos, 

as taxas sobem para 22,4% nos homens e 17,1% entre as mulheres. Um achado 
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importante nesse segundo estudo foi o aumento na prevalência entre as mulheres 

Terena que moram na periferia da cidade em comparação aos dados do estudo 

anterior que avaliou os aldeados203. 

A introdução de bebidas alcoólicas para populações indígenas é considerada 

crime contra os índios e sua cultura, de acordo com o estatuto do índio, como já citado 

neste estudo, referente à Lei nº 6.001/73, artigo 58, inciso 3º, cuja punição é a 

detenção com pena de seis meses a dois anos em casos que possibilitem a aquisição, 

o uso e a disseminação de bebidas alcoólicas nos grupos tribais ou entre índios não 

integrados85. Entretanto, na prática, essa questão ainda é negligenciada por parte das 

entidades competentes, principalmente no que se refere à fiscalização sistemática.  

Durante a pesquisa de campo, embora a bebida alcoólica tenha sua entrada 

proibida nas áreas indígenas, observou-se o fácil acesso à aquisição de bebida 

alcoólica, o que não difere das comunidades não indígenas. Tanto para venda na 

aldeia como para o consumo coletivo, foi possível registrar por meio de relatos dos 

indígenas Mura, que não há fiscalização neste processo, o que favorece a alta 

prevalência de ingestão de bebida alcoólica entre os indígenas tornando-se um 

complexo problema social. 

Entre os que nunca utilizaram bebidas alcoólicas, a prevalência dentre os 

indígenas Mura (59,8%) está próxima aos dados nacionais131. O II levantamento 

nacional sobre os padrões de consumo de álcool e outras drogas (LENAD), apontou 

o álcool como a droga mais usada na vida e com o maior número de pessoas com o 

uso nocivo e dependência. Destaca-se que nas 4.607 entrevistas realizadas em todo 

Brasil, não houve diferença de prevalência entre não abstinentes (consumiu bebida 

alcóolica nos últimos 12 meses) e abstinentes, sendo identificadas 50% de 

prevalência em cada grupo.  

Nesse mesmo estudo nacional avaliando a relação da quantidade de dose 

habitual de bebida ingerida em dia regular, verificou-se que o consumo de cinco doses 

ou mais apareceu em 39% dos sujeitos e até quatro doses em 61%. Quando 

comparados aos resultados da quantidade de doses que o índio Mura costumava 

tomar nas ocasiões em que bebe, 57,5% relataram que bebiam dez ou mais doses na 

mesma ocasião. Isso demonstra a gravidade de uso problemático de bebida alcoólica 

entre os indígenas estudados.  
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Considerando que nas VII Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial19, a 

recomendação do consumo diário de álcool é limitado a uma dose para as mulheres 

e pessoas com baixo peso e duas doses para os homens. Os dados do estudo 

nacional relatado anteriormente, bem como os achados no presente estudo com os 

indígenas Mura, mostraram que o número de doses ingeridas está acima do permitido. 

Quanto ao fato de se sentir incapaz de parar de beber depois que começou o 

consumo, os indígenas Mura apresentaram um percentual maior (36,1%) do que o 

apresentado no II levantamento nacional sobre os padrões de consumo de álcool 

associados com a dependência com 4,26% em homens e 3,25% em mulheres131. Isso 

revela que os indígenas parecem ser mais vulneráveis ao álcool que a população 

geral, e com isso, pode gerar também maior vulnerabilidade para os diversos 

problemas associados ao uso de bebida alcoólica, especialmente as doenças 

crônicas. 

A frequência de ingerir em uma única ocasião quantidade igual ou superior a 

seis doses, uma vez por mês e uma vez por semana, foi próxima (27,5% vs 24,7%).  

Um fato que chamou a atenção sobre o estilo de beber dos indígenas Mura foi que 

quando usam a bebida alcoólica só interrompem o consumo quando a bebida acaba 

na localidade. Como referido, é um hábito coletivo. Portanto, não tem o hábito de 

beber cotidianamente.  

A confirmação desses dados foi evidenciada nos relatos dos índios Mura em 

conversa informal no período da pesquisa de campo, com a seguinte afirmação: 

“quando tem bebida, beber até acabar”, corroborando com o resultado mencionado 

anteriormente sobre o consumo de ingerir dez ou mais doses, referido por mais da 

metade da amostra, o que caracteriza uma realidade preocupante, pois demonstra um 

consumo abusivo de álcool que pode resultar em graves consequências incluindo o 

óbito. 

 Nessa assertiva, o estudo realizado no estado de Sergipe, mostrou que o 

consumo abusivo de álcool (síndrome da dependência) foi o responsável direto por 

43,8% do total de mortes, sendo maior na faixa etária de 45 a 54 anos204. 

Ademais, observou-se que cerca de um quarto dos indígenas Mura deixou de 

cumprir com algum compromisso por causa da bebida. Isso revela outras 

repercussões do uso problemático do álcool, e que precisa ser reconhecido pelos 
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indígenas, quanto aos potenciais prejuízos, tanto sociais, quanto econômicos e sobre 

a saúde.   

Também na população não indígena, o uso problemático de álcool causa 

perdas, haja vista que um estudo realizado com trabalhadores de uma universidade 

no Rio de Janeiro sobre a prevalência de alcoolismo, foi identificado em 9% do total 

dos entrevistados, aposentadoria por invalidez motivada pelo alcoolismo. Diante 

disso, deixar de cumprir compromissos por causa da bebida sinalizou a necessidade 

de tratamento e monitoramento, pois o uso abusivo e crônico do álcool tem potencial 

de levar à invalidez205. 

Neste estudo, uma consequência negativa da ingestão de bebida alcoólica, que 

os indígenas Mura declaram, foi a culpa e remorso, depois de beber. Esse sentimento 

demonstra que os mesmos reconhecem o álcool como problema, assim como avaliam 

com julgamento a sua conduta, além disso, a depressão do sistema nervoso e a 

depressão emocional associada ao uso de álcool podem ocasionar outros danos à 

saúde, inclusive o risco de suicídio15. 

Corroborando com esse dado, uma pesquisa qualitativa desenvolvida com 

índios Karitiana de Rondônia, a partir dos diálogos dos pesquisadores junto aos 

participantes, foi possível perceber nos relatos que os índios reconheceram o uso 

abusivo de álcool, aceitando as repreensões feitas a eles. Além disso, expressaram 

culpa, vergonha e arrependimento, afirmando que o ato de beber excessivamente não 

é desejável para sua etnia77.  

Já entre os não indígenas, os resultados divergiram dos achados deste estudo. 

Uma pesquisa realizada com 164 pacientes da Estratégia de Registro de Insuficiência 

Coronariana (ERICO) em São Paulo, que responderam ao AUDIT, nenhum 

participante afirmou sentir culpa após ingestão alcoólica206.  

Em relação ao fato de o índio Mura ter percebido se em alguma vez na vida o 

parente, amigo, médico ou outro profissional da saúde já se preocupou com ele por 

causa da bebida alcoólica ou lhe disse para parar de beber, mais da metade revelou 

que sim, o que sinalizou o consumo excessivo, percebido por familiares profissionais, 

gerando preocupação com o uso problemático do álcool.  Portanto há necessidade da 

efetividade das políticas públicas para prevenção e tratamento aos usuários de 

bebidas alcoólicas no seu contexto individual e cultural, buscando melhorar as 

intervenções para os indígenas dependentes de álcool195. Do mesmo modo, são 
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necessárias intervenções preventivas do uso esporádico de bebida alcoólica, já que 

os dados evidenciam abuso em momentos pontuais, como “beber até acabar”. Além 

disso, é o uso esporádico que leva a dependência.  A realidade encontrada dos 

indígenas Mura dependentes da bebida alcoólica está muito distante das 

recomendações da política nacional sobre o álcool que preconiza a redução da 

ingesta207. 

Outro indicador que justifica o malefício do uso em excesso de bebida alcoólica 

dos indígenas Mura está relacionada à perda de memória recente, pois 31,7% 

revelaram que durante o último ano, não conseguiram lembrar do que aconteceu na 

noite anterior por causa da bebida. Esse dado mostra nitidamente que o uso abusivo 

é prejudicial para os indígenas Mura.  

Vale ressaltar que entre os participantes da amostra, a ingestão de bebida 

alcoólica era coletiva e em grande quantidade, sendo essa prática percebida também 

entre os Karitiana que por sua vez, se diferencia da população geral. Portanto, há que 

se fazer estudos qualitativos para compreender melhor a antropologia desse 

comportamento culturalmente estabelecido, e que está prejudicando a saúde dos 

indígenas. 

Outra consequência negativa da ingestão abusiva de bebida alcoólica foi que 

em cerca de um quinto dos índios Mura, houve a afirmação de que depois de ter 

bebido muito, precisou beber novamente pela manhã para se sentir melhor. Isso 

evidencia o consumo de maneira abusiva do álcool, que está associado, à 

dependência e consequências negativas para a saúde dessa população, pois se trata 

de um fator de risco não só para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, 

como também envolve perdas econômicas (pelo alto consumo), comprometimento 

das relações sociais, ocorrência de acidentes de trânsito e homicídios, os quais 

representam a maior causa de morte entre jovens e o comprometimento das relações 

sociais208. Tal consequência foi identificada na amostra, pois o consumo abusivo 

esteve relacionado ao fato de ter se machucado ou prejudicado outrem (29,6%). 

Ainda nesse aspecto, de acordo com o estudo realizado na comunidade 

indígena Potiguara no estado da Paraíba, os resultados revelaram que 41,8% da 

amostra estudada teve pelo menos, um membro da família que faz uso de bebida 

alcoólica, em sua maioria destilada, e que o uso ocorre em idade precoce, estando 

desvinculado da cultura e de rituais. Dos entrevistados 27,3% afirmaram que a bebida 
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traz diversos problemas para toda a família, inclusive a morte.  As consequências mais 

citadas foram os problemas sociais, com 82,2% (incluindo brigas/ agressividade), 

49,0% problemas com o trabalho e acidentes automobilísticos), problemas orgânicos 

em 80,0%, problemas familiares, em 35,6%, e problemas psicológicos, em 17,8%. Os 

autores concluíram que o consumo de bebidas alcoólicas nessa comunidade indígena 

ocorre de forma abusiva e precoce199. 

5.3.1 Distribuição dos participantes indígenas mura da zona rural e zona urbana 
segundo o consumo de bebida alcoólica. 

As diferenças entre indígenas que moravam na zona rural e urbana se 

manifestaram em relação ao uso problemático de bebida alcoólica, destacando-se o 

fato de residir na zona rural como fator de risco para o maior consumo de bebida 

alcoólica. 

O maior percentual de bebedores na zona rural, com diferença significativa 

(p<0,05) entre os grupos da zona rural e urbana, pode ser relacionado à convivência 

em comunidade e à falta de opções de lazer, fazendo com que a comunidade se reúna 

em torno da bebida alcoólica. Isso porque a presença do álcool nas festividades 

indígenas e seu consumo revelam que a ingestão está bastante relacionada à 

integração dos indivíduos na coletividade209. Além disso, o fácil acesso às bebidas 

alcoólicas industrializadas e a sensação de prazer que proporcionam, tornaram-nas 

bastante apreciadas210.  
Nessa perspectiva, foram identificados entrevistados, pertencentes à zona rural 

que utilizavam as bebidas alcoólicas com a frequência de uma a quatro vezes na 

semana ou mais, enquanto poucos residentes da zona urbana assinalaram essa 

assertiva. Corroborando com esses achados, verifica-se na literatura o maior uso de 

bebida alcoólica em indígenas aldeados211. 

Segundo um levantamento de dados em âmbito nacional, com relação ao 

consumo de álcool e drogas, o percentual de indivíduos que se consideram não 

abstinentes atingiu 50% (sendo 62% homens e 38% mulheres). Desses, 53% 

consumiam pelo menos uma vez na semana131. Esse dado revela que o consumo de 

bebida alcoólica não é algo particular da etnia indígena, mas é algo peculiar ao povo 

brasileiro, principalmente entre os homens e caracteriza um problema de saúde 
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pública a nível mundial. Isso justifica a importância das propostas de intervenção, para 

diminuição do consumo de bebida alcoólica que abarquem todas as etnias, 

respeitando a importância cultural de seu uso. 

Esse achado corrobora com os registros na literatura, onde a bebida alcoólica 

é bastante presente no contexto social indígena77. Importante salientar que a presença 

do álcool, muitas vezes, assume proporções negativas, gerando a preocupação por 

parte das lideranças da comunidade indígena e seus agentes de saúde indígenas. É 

fonte de problemas sociais e estigmatiza esta parcela da população212.  

 O número de doses consumidas revela a gravidade do abuso do álcool na zona 

rural (10 ou mais doses), e do consumo de seis ou mais doses em uma única ocasião 

obteve resultados preocupantes, tanto na zona rural quanto na urbana. Diante disso, 

o consumo nocivo, além das doenças que podem ocasionar, gera prejuízos para a 

economia do país, aposentadoria precoce, suicídios, acidentes automobilísticos e 

violência interpessoal197. 

A escassa produção literária relacionada à saúde das populações indígenas 

brasileiras abre margens para o descuido no desenvolvimento de medidas que 

reduzam o consumo de álcool para essa parcela da população e o tratamento dos 

prejuízos acarretados pelo mesmo.  Segundo dados da OMS, o consumo de álcool 

constitui em causa de transtornos mentais197.  Além disso, não somente o consumo 

de álcool, mas os comportamentos dele decorrentes trazem outros danos á saúde 

individual e coletiva.  

A sensação de ser incapaz de parar a ingestão de álcool pelo menos uma vez 

ao mês teve o percentual maior nos indígenas da zona rural e é algo também 

preocupante, pois é indício de dependência do álcool, o que demostra que os usuários 

necessitam de ajuda para parar de beber. O sentimento de remorso após o consumo 

de bebida alcoólica todos os dias é um fator que corrobora a dependência ao álcool e 

a necessidade de ajuda por parte dos serviços de saúde. Assim, como esse dado 

sinaliza o sentimento de impotência relacionado à incapacidade de interrupção do 

consumo de álcool, o remorso podem tornar-se fatores de risco para o 

desenvolvimento de transtornos mentais, como a depressão. Quando há associação 

entre a depressão e o consumo de álcool ocorre maior resistência para o tratamento 

em ambos.  Nos resultados da pesquisa nacional sobre álcool e drogas, entre os 

brasileiros entrevistados, houve uma discreta redução da quantidade de não 
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abstinentes, embora não seja um percentual significativo entre os grupos131, revelando 

que a dificuldade para encerrar o consumo de álcool não é algo particular aos 

indígenas. 

O não cumprimento de compromissos devido ao consumo de bebida alcóolica 

foi semelhante entre indígenas das zonas rural e urbana. Isso interfere diretamente 

no papel que o indivíduo desempenha na sociedade e em sua família. Destaca-se que 

o consumo de bebida alcoólica por homens, quando esse é fonte de renda da família, 

ocasiona distorções nos papeis configurados a esse e sua esposa, visto que além 

desta assumir as obrigações domésticas, deve arcar com uma jornada de trabalho, 

nova fonte de renda familiar.  

O consumo constante de álcool também ocasiona absenteísmo e interfere na 

produtividade do trabalhador213. Além disso, o consumo irregular de álcool pode levar 

a acidentes de trabalho, o que acarreta prejuízos para a empresa. A frequência da 

irresponsabilidade com os compromissos pode ser explicada pelo consumo de bebida 

alcoólica durante o período matutino ao menos uma vez no mês, conforme afirmado 

por alguns entrevistados tanto da zona rural como urbana. O consumo em horários 

indevidos revela a falta de controle dos indivíduos sobre o consumo de álcool e sua 

quantidade, o que caracteriza a definição de dependência descrita pela OMS197.  

O ato de não conseguir lembrar as coisas devido à ingestão alcoólica em 

demasia, também ocasiona a dificuldade para cumprir com os compromissos. Fato 

vivenciado quando ingere bebida alcoólica, estando esse fato presente na maioria da 

zona urbana. Embora pequeno percentual, é algo grave, considerando que se trata 

de uma condição que poderia ser evitada se houvesse um plano de ação para o 

controle do consumo de álcool tanto entre os povos indígenas, quanto entre a 

população em geral.   

O ato de ferir a si mesmo ou a outro indivíduo no último ano, devido ao consumo 

de álcool, assim como despertar preocupações alheias devido a ingestão alcoólica, 

demonstram os prejuízos que o álcool provoca na coesão da comunidade. Por se 

tratar de uma substância entorpecente, o álcool possui uma forte relação com a 

ocorrência de eventos violentos, principalmente dentro do ambiente domiciliar214. Sua 

ocorrência ocasiona sentimentos negativos nos componentes da família, tornando- se 

fator de risco para o consumo de álcool por parte dos adolescentes e cônjuges, como 

as mulheres gestantes 215,216.  
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Esses sentimentos podem ser somados à preocupação exaustiva com a 

condição de seu ente, e medo da situação vivenciada. Segundo estudo, tal situação 

proporciona o desenvolvimento de quadros de ansiedade, pânico e depressão217. A 

violência intrafamiliar não é distante da realidade indígena brasileira, pois os efeitos 

do álcool são comuns na maioria das etnias e condições sociais, bem como as 

consequências que podem ocasionar. 

5.3.2 Consumo de gramas de etanol por doses ingeridas pelos indígenas Mura 
nas ocasiões em que bebe 

A quantidade de etanol ingerida nas ocasiões em que beberam revelou-se 

elevada para os moradores da zona rural, quantidade potencialmente prejudicial, com 

diferença estatística significativa (p<0,05) também para o maior consumo entre o sexo 

masculino. 

A recomendação das VII Diretrizes de Hipertensão Arterial, como já citado, o 

consumo de álcool diário deve limitar em uma dose para as mulheres e pessoas com 

baixo peso e duas doses para os homens, uma dose contém cerca de 14gramas de 

etanol e equivale a 350 ml de cerveja, 150 ml de vinho e 45 ml de bebida destilada19. 

218. 

 O consumo acentuado de álcool no interior da Amazônia foi relatado no estudo 

qualitativo, com uso de entrevista de dois grupos focais com os profissionais das 

Estratégias Saúde da Família. Identificou-se que os mesmos não conseguem manejar 

tal situação, seja pelo despreparo profissional, seja pela omissão do poder público em 

desenvolver medidas de controle do consumo219. Salienta que o etanol encontra-se 

frequentemente presente nas atividades desempenhadas pelos homens da família, 

seja na agricultura, manejo de madeira, pesca entre outros. O baixo custo e o fácil 

acesso à bebida alcoólica favorecem o seu alto consumo, o que é predominante no 

sexo masculino. A média de etanol ingerida pelos homens é quatro vezes maior que 

a quantidade ingerida pelas mulheres. Embora o consumo entre as mulheres seja 

consideravelmente menor do que entre os homens, as mulheres indígenas Mura, 

desempenham papeis semelhantes aos dos homens nas atividades de subsistência 

na aldeia, podendo o padrão de consumo do álcool se modificar. 
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5.3.3 Distribuição dos indígenas Mura da zona rural e zona urbana segundo o 
consumo de bebida alcoólica da cultura indígena. 

O consumo de bebidas fermentadas como a (bebida indígena artesanal) é uma 

tradição muito antiga e com muitos significados. Quando presentes tem um papel 

simbólico e social importante nas aldeias, são preparadas geralmente pelas mulheres, 

cuja matéria prima são frutas, mandioca, plantas cultivadas na aldeia. O consumo é 

coletivo. A finalidade varia de grupo para grupo depende da ocasião. As bebidas 

fermentadas na maioria das culturas indígenas são consumidas como alimento ou de 

maneira sagrada, podendo ou não causa desconfortos físicos ou sociais. A função da 

bebida fermentada é determinada pelo teor de álcool, podendo ser classificada como 

fraca ou forte220.  

De acordo com o estudo alcoolismo no contexto indígena brasileiro, 

mapeamento da bibliografia nacional, o uso de bebidas fermentadas anterior ao 

contato com o álcool é referenciado por grande parte dos autores (31%). As bebidas 

eram utilizadas em contextos de rituais. Com a chegada da bebida alcoólica 

industrializada, ela passa a assumir um lugar na cultura indígena antes ocupado pelas 

bebidas fermentadas tradicionais da sua cultura 221. Isso confirma os dados do nosso 

estudo com os indígenas Mura. 

Apesar do aspecto cultural, é baixo o consumo de bebida fermentada entre os 

indígenas Mura, tanto entre os da zona rural quanto os da zona urbana. Houve 

mudanças na sua relação com a ingestão de bebida alcoólica e toda a organização 

social, cultural e seus saberes tradicionais, apropriando-se da bebida destilada. 

Observou-se que após o contato com a bebida destilada e o maior acesso, as bebidas 

tradicionais fermentadas vêm sendo substituídas, pelas destiladas, modificando o 

padrão de consumo. 

Durante a pesquisa, os indígenas Mura relataram que a bebida preferencial é 

a cerveja e depois a cachaça, o que justifica o baixo consumo para bebidas 

fermentadas artesanais da cultura indígena. As mais consumida tanto pelos indígenas 

da zona rural quanto a urbana foi o caxiri e o aluá, porém afirmam que as consomem 

uma vez por mês, com diferença estatística significativa(p<0,05) entre urbano e rural. 

Quanto à quantidade, a maioria tanto da zona rural como urbana bebiam um copo da 
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bebida fermentada e os indígenas da zona urbana substituíram a cuia, usada no 

passado, pelo copo, para consumir a bebida.   

Em um ciclo de entrevistas semi-abertas e abertas com os indígenas Maxacali 

do nordeste de Minas Gerais, evidenciou-se que, aproximadamente, 40% da 

população adulta de Água Boa e 50% do Pradinho bebem com frequência semanal. 

Também observou-se que 5% da população adulta, de ambas as glebas, bebe com 

frequência ainda maior. Além do mais, esse autor acrescenta que as bebidas de alto 

teor alcoólico são procuradas, principalmente, durante os finais de semana e feriados. 

Igualmente, informa que não há um horário determinado para ter acesso às mesmas 

nem é necessária a companhia de outras pessoas para consumi-las. Os dados 

mostram a importância de melhorar e desenvolver estratégias que considerem a 

singularidade cultural do indígena como usuários de bebida alcoólica222.  

O fácil acesso é um fator propício para a substituição da bebida fermentada, 

pela destilada mesmo que de forma parcial tanto para os indígenas Mura quanto para 

outros grupos indígenas. Tudo indica que o consumo de bebidas alcoólicas 

fermentadas entre os grupos indígenas não provocava transtornos de ordem física ou 

biológica, como acontece em relação ao uso das bebidas destiladas nos dias atuais81, 

223. 

Por isso, ressalta-se que as ações preventivas em relação à questão do álcool 

serão efetivas quando forem capazes de reduzir os danos relacionados ao seu 

consumo e limitar o acesso da população a essa substância224. 

5.3.4 Relação entre dados biossociais e educacionais dos indígenas Mura e 
ingestão de bebida alcoólica 

A ingestão de bebida alcoólica foi mais frequente entre o sexo masculino e 

diferencia-se significativamente (p<0,05) das mulheres, assim como o fato de ser mais 

jovem apresentou-se como fator de risco para o consumo de bebida alcoólica 

(p<0,05). Destaca-se que as variáveis sexo e idade foram avaliadas pela razão de 

prevalência ajustada, sendo apresentadas posteriormente na análise multivariada. 

Concordando com esse resultado, estudos realizados com outras etnias os 

indígenas, apresentaram as seguintes taxas de consumo por homens: Terena 
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(96%)225, Kaingáng (40,1%)38 e Xukuru de Ororubá (64,5%)200 apresentando 

resultados semelhantes aos achados deste estudo que foi de 68,5%. 

Os indígenas Mura que ingeriam bebida alcóolica eram de uma faixa etária 

adulta jovem, o que indica o início precoce para o consumo de bebidas alcoólicas, 

seja por jovem com idade suficiente para trabalhar para o sustento da família, seja 

pela socialização com os outros jovens participantes de sua comunidade.  

Segundo estudo desenvolvido em Cuiabá (MT) com 2.786 adolescentes, o 

início do consumo de álcool, em sua maioria, dá-se entre os 16 e 17 anos215. A idade 

é também um fator importante na iniciação da bebida alcoólica, com consequências 

familiar e física. Em grupos indígenas, como os Teréna, Gavião, Xavánte, Karajá, 

Tikuna, Maxakali, Kayapo, Kaiwá, Xakriabá, Makuxí, entre outros, o consumo de 

bebida alcoólica começa entre 10 e 12 anos de idade, às vezes até mesmo aos 7 

anos226. 

Ao que parece, a condição do estado civil dos participantes não tem relação 

com o consumo de álcool, o que por um lado indica a presença do consumo 

problemático do álcool no domicílio, influenciando toda a família. Por outro lado, não 

significa que a presença de um companheiro esteja isenta de um relacionamento 

conflituoso, devido a elevada ingesta alcoólica. 

De acordo com estudo desenvolvido com 245 mulheres em Pernambuco, 

52,7% dessas sofreram violência emocional, enquanto 41,6% sofreram violência 

física. Ambas ocasionadas por parceiro íntimo e associadas ao consumo de álcool227. 

Em relação à formação familiar, a quantidade de filhos dos que consomem 

bebida alcoólica apresentou média de 3,85, ou seja, cerca de quatro filhos por família 

com diferença estatística (p<0,05). 

Dados semelhantes a esse foram identificados entre os Bororo em Cuiabá que 

consomem bebida alcoólica, os quais apresentaram taxa de natalidade com 37/100 

nascidos vivos e a média de fecundidade de 4,59 filhos por mulher em idade fértil. 

Entretanto, a idade dessa amostra populacional encontrava-se na faixa etária jovem, 

estando 44,9% abaixo dos 15 anos 228. 

Quanto ao nível de instrução, ressalta-se que no interior do Amazonas há 

precariedade na educação oferecida à população e devido à necessidade de 

desempenhar um papel que ofereça sustento à família, o próprio sujeito abandona a 

escola, o que pode justificar a baixa escolaridade entre os que bebem (66,5%). 
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Assim, considera-se essa condição como fator de risco tanto para a saúde do 

indivíduo quanto de seus familiares, o que proporciona o descuido com a mesma e 

sua229. Reitera-se que esse fator, associado ao desconhecimento dos prejuízos 

acarretados pelo consumo elevado da bebida alcoólica, induz ao seu uso abusivo.   

Um exemplo disso foi observado entre os índios Xukuru do Ororubá200 no Mato 

Grosso, apresentam baixa escolaridade evidenciada por 10,6% que nunca estudaram 

72,2% que concluíram o ensino fundamental e 11,9% o ensino médio. Apenas 3,6% 

referiram ensino técnico, 1,5% ensino superior e 0,2% pós-graduação. Desses, 41,5% 

afirmaram o consumo de bebida alcoólica. Dessa forma, como fator associado ao 

consumo do álcool, a baixa escolaridade (ensino fundamental completo ou 

incompleto) apareceu em 30% da amostra entre os Xukuru do Ororubá, sendo 

semelhantes aos achados entre os índios Mura do presente estudo. 

5.3.5 Relação entre dados econômicos individuais e familiares dos indígenas 
Mura e ingestão de bebida alcoólica 

Verifica-se que a condição socioeconômica desempenha papel proeminente no 

contexto da bebida alcoólica, pois quase a totalidade dos indígenas Mura, que 

ingeriram bebida alcoólica, tinham a renda mensal individual e familiar de um a dois 

salários mínimos, em média com o maior número de dependentes da renda familiar 

em comparação aos que não ingerem bebida alcoólica. Cabe considerar que a 

amostra como um todo tinha baixa renda, mas não se pode descartar o ciclo vicioso 

do empobrecimento pelo abuso do álcool, assim como o abuso por causa das 

condições socioeconômicas precárias.                                   

Condição semelhante a essa (de baixa renda) foi observada em um estudo de 

base populacional, realizado no Rio Grande do Sul, onde dos 61,1% dos que 

consumiam bebida alcoólica 37% encontravam-se na classe C, mostrando que a 

vulnerabilidade econômica influência positivamente para a ingestão álcool230. Em 

nosso estudo com os Mura, os bebedores estiveram classificados em sua maioria nas 

classes D e E, evidenciando vulnerabilidade ainda maior. 

Observou-se que a ingestão de bebida alcoólica foi associada (p<0,05) com o 

responsável pela renda familiar, gerada a partir de trabalho temporário em mais da 

metade dos que consomem álcool, cuja complementação é advinda de bolsa família 
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(94%), aposentadoria (23%) ou venda dos produtos agrícolas, pesca (50,8%) e 

artesanato (1,6%). 

 A renda é um fator importante que interfere tanto no consumo da bebida 

alcóolica quanto no tratamento. Entretanto, as pessoas com pior nível socioeconômico 

são mais vulneráveis aos problemas e consequências do consumo abusivo do 

álcool231. 

Achado na literatura sobre baixa renda e formas de trabalho, foi semelhante ao 

do presente estudo, onde dos residentes entrevistados (n=169) na Lagoa dos Índios 

de Macapá que afirmaram o consumo de bebida alcoólica, 88,7% possuía renda 

familiar na faixa de um a três salários mínimos, sendo a situação trabalhista de 35,5% 

atuantes no mercado informal, cuja renda era complementada por aposentadoria em 

1,8%232. 

Já entre os índios Bororo do Mato Grosso, a pesca não tem sido suficiente para 

captação de renda, assim utilizam como complementação a venda da produção 

agrícola e artesanato, aproximando-se dos achados do presente estudo. Porém as 

atividades de “bebedeira” - muito comum entre eles - interferem na continuidade da 

captação de renda228. 

5.3.6 Relação entre hábitos de vida (tabagismo, atividade física e uso de 
anticoncepcionais) dos indígenas Mura e ingestão de bebida alcoólica. 

De acordo com a caracterização dos hábitos de vida como tabagismo e 

atividade física, os entrevistados que ingeriam bebida alcoólica se declararam 

sedentários (47,3%) e tabagistas (44,3%) com diferença significativa (p<0,05), embora 

um considerável percentual seja tabagista, caracterizando como um hábito de vida 

inadequado. Tal fato é preocupante uma vez que o tabagismo e a ingestão de bebida 

alcoólica podem resultar em doenças crônicas ao longo da vida163. 

Na análise multivariada com razão de prevalência, evidencia-se que os 

tabagistas possuem maior risco para o consumo de bebida alcoólica RP ajustada (IC 

95% 1,29 (1,06-1,56)).  

Estudos apontam que o consumo de álcool associado ao uso de tabaco e 

sedentarismo eleva os riscos para o desenvolvimento de doenças de ordem 

cardiovascular233, 234. Nesse contexto, estimativas da organização mundial da saúde 
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apontam cerca de seis milhões de mortes anuais decorrentes do uso direto do tabaco 

ou pelo fumo passivo. Sendo assim, como o tabagismo é destacado como um dos 

principais fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis235, 236.  

De acordo com o estudo, tendências temporais no consumo de tabaco nas 

capitais brasileiras, mostram diferenças nas prevalências de tabagismo segundo sexo 

e capital; os homens apresentaram maiores prevalências. A frequência de fumantes 

no conjunto das capitais do Brasil foi de (14,8%), sendo maior entre os homens 

(18,1%) do que entre as mulheres (12%), fato verificado em todas as capitais237. 

 Entre indígenas Potiguaras na Paraíba, aqueles que consumiam bebida 

alcoólica souberam relatar complicações (27,3%) como óbito por cirrose hepática 

(5,5%). Porém, entre os que praticavam o hábito tabagista (54,5%), a maioria (74,6%) 

não relatou nenhum problema de saúde ocasionado pelo fumo156 Isso pode ser 

explicado porque o tabagismo está associado ao alívio do estresse e sensação de 

prazer e, assim como o álcool, não é peculiaridade de apenas uma etnia ou cultura, 

embora a redução de seu uso ocasione também a diminuição do consumo de 

álcool238. 

Para os índios Maxakali de Minas Gerais, a bebida transporta o indivíduo para 

uma condição psicológica onde o estilo de vida é ideal, fazendo-o esquecer dos 

hábitos sedentários presentes no cotidiano, deixando-o alegre239. 

 Quanto à inatividade física, quase a metade dos participantes que ingerem 

bebida alcoólica declararam-se sedentários, o que pode acompanhar o bojo dos 

comportamentos de risco para doenças crônicas. Ressalta-se que o sedentarismo 

associado ao etilismo pode ocasionar o aumento de radicais livres no corpo que são 

prejudiciais ao fígado e à saúde em geral. Segundo estudo, a prática de atividades 

físicas associada a interrupção do consumo de etanol proporciona ao corpo a 

eliminação acelerada da substância e diminuição da produção de enzimas que 

lesionam o tecido hepático, o que acarreta benefícios para a saúde240. O aumento da 

navegação com motor de popa/rabeta dos próprios indígenas e uma crescente relação 

com o meio urbano não só potencializou o sedentarismo como ampliou a possibilidade 

de compra de bebidas alcóolicas110. 

Sobre os hábitos de cuidado à saúde feminina, o uso de anticoncepcionais foi 

negado por mulheres, em sua maioria, embora 29,3% das que consomem álcool 

afirmem utilizar a medicação.  
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Portanto, vale destacar que dentre os fatores que desencadeiam a hipertensão 

arterial, além do álcool, incluem antecedentes familiares, alimentação e o uso de 

anticoncepcionais orais (por mulheres)241 e por isso, nos casos cabíveis, precisam ser 

utilizados com cautela para reduzir as chances de adquirir essa doença crônica.  

5.3.7 Relação entre a origem dos alimentos de consumo dos indígenas Mura e 
ingestão de bebida alcoólica 

 

A ingestão de bebida alcoólica e as práticas alimentares estão presentes na 

cultura indígena desde os primórdios, cuja introdução a partir da Colonização 

Portuguesa, no século XVIII, ocasionou uma modificação cultural. Nos discursos 

coloniais, o álcool era empregado como distinção de superioridade e inferioridade, 

onde a classificação de selvagem e civilizado era diferenciada pela forma de ingestão 

alcoólica, sendo os destilados consumidos pelos nobres “civilizados” e a cachaça 

pelos “selvagens” indígenas242. 

 Nos resultados deste estudo, observou-se que hábitos indígenas 

característicos como a aquisição dos alimentos por meio de caça, pesca, cultivo de 

alimentos e colheita domiciliar, além da criação de animais foram mais frequentes 

entre os que consumiam bebida alcoólica com diferença estatisticamente significativa 

(p<0,05). Entre os indígenas Mura que ingeriam bebida alcoólica a maioria revelou ter 

o hábito da caça e da pesca e o consumo de álcool se dá justamente em 

concomitância ao desenvolvimento de tais atividades, e esta variável também se 

associou com bebida alcoólica. 

Apesar dos marcos históricos construtivos, a manutenção de hábitos 

tradicionais como fonte de sobrevivência envolvendo a caça, pesca e cultivo de 

plantas ainda se apresenta no contexto étnico entre indígenas do Brasil. 

A evidência está no I Inquérito de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas do 

norte do país, cujos resultados apontam para manutenção de hábitos como caça, 

pesca (96,7%) e coleta de hortaliças (91,7%) para subsistência108. 

Outro exemplo é visto no estado de Minas Gerais, onde os povos indígenas 

(Pataxó, Xacriabá, Caxixó, Aranã, Pankaru, Xukuru-Kariri, Mocuriñ, Maxakali, Krenak 

e Pataxó Hã Hã Hãe) utilizam recursos ambientais para sua subsistência. Nesse 

contexto, a diminuição na prática de coleta agrícola, caça e pesca está diretamente 
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relacionada às mudanças ambientais oriundas de queimadas, degradação territorial 

por invasão de não índios, redução das fontes de água, dentre outros fatores que 

prejudicam a produção e estimulam a aquisição de produtos industrializados144. 

Portanto, a minimização dos recursos naturais por intervenção do homem não 

índio, tem provocado mudanças socioambientais e culturais que aproximam a 

realidade indígena da urbana, impulsionando o processo de ressignificação na 

produção e consequente, nos de hábitos alimentares144, 149. 

5.3.8 Relação entre o modo de preparo e consumo dos alimentos dos indígenas 
Mura e ingestão de bebida alcoólica. 

Segundo estudos, o padrão nutricional das famílias brasileiras sofre constante 

mudança. Adapta-se à condição econômica do país, condições sociais das 

comunidades e aos efeitos proporcionados pela globalização, onde este novo modelo 

alimentar acarreta risco para o desenvolvimento de dislipidemias, obesidade e 

desnutrição234,244 . 

Em sua maioria, os entrevistados que ingeriam bebida alcoólica revelaram no 

preparo dos alimentos o cozimento como forma principal de preparo dos alimentos, 

embora um número representativo dos participantes fritava os alimentos para o 

consumo, sendo um novo hábito e quase a totalidade dos que ingeriam bebida 

alcoólica utilizavam gordura no preparo dos alimentos, com uma associação 

significativa(p<0,05) com o uso da margarina, uso de temperos prontos, 

adicionamento de sal na hora do consumo das refeições e menor tempo de uso de 

sal/mês. 

No preparo dos alimentos, grande parte dos entrevistados que ingeriam bebida 

alcoólica, referiu uso de gorduras, mais precisamente a gordura vegetal e a margarina. 

A margarina é composta por ácidos graxos trans (AGT), e deve ser consumida de 

forma que componha apenas 1% da dieta diária. Seu consumo ocasiona o aumento 

de lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e diminuição das lipoproteínas de alta 

densidade (HDL), além de proporcionar riscos ao desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares234.  

Corroborando com esses dados, evidências na literatura mostram o aumento 

no consumo de sal, açúcar e gordura animal, associado à diminuição da ingesta de 



Discussão 189 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

cereais, frutas e hortaliças entre os hábitos alimentares indígenas, gerando com isso, 

mais fatores de risco para doenças cardiovasculares e outras doenças crônicas149, 

163,245. 

Ao lado da mudança na cultura alimentar, a inserção no mercado de trabalho 

ocasiona modificações na alimentação familiar, 29,7% das mulheres participantes de 

um estudo revelaram que o preparo de alimentação saudável para a família tornou-se 

difícil, devido ao curto tempo proporcionado pelo trabalho246. O que não é diferente 

nas famílias Mura, além da falta dos alimentos e a perda da tradição alimentar. 

A utilização de sal no preparo dos alimentos foi afirmada por todos os 

entrevistados que ingeriam bebida alcoólica, sendo que desses, um percentual 

elevado adicionava sal durante o consumo das refeições. O tempo de duração de um 

quilo de sal foi maior que um mês para a maioria dos entrevistados.  

Um estudo desenvolvido em Santa Catarina revelou que o consumo de sal por 

brasileiros está acima do valor limite recomendado pela Organização Mundial da 

Saúde247. Ademais, o elevado consumo de sal deve-se também à utilização de 

alimentos embutidos que possuem o sódio em sua composição248, isso é preocupante, 

pois o uso desses alimentos também foi referida, em sua maioria, pelos indígenas 

Mura que ingeriam bebida alcoólica deste estudo, além do uso de temperos prontos.  

O consumo exacerbado de gordura, sal, sódio e processados, potencializam os 

riscos para o desenvolvimento de doenças como a hipertensão arterial. Reitera-se que 

os efeitos negativos do mundo moderno são prejudiciais para toda e qualquer 

população, quer seja indígena ou não163.  

O consumo de açúcar demonstrou-se elevado, para todos os indígenas Mura 

que ingeriam e não ingeriam bebida alcoólica. Não foi possível avaliar a quantidade 

de açúcar ingerida por indivíduo, embora seja referida a forte presença desse produto 

na dieta dos indígenas.  

Segundo estudo da Organização Mundial da Saúde249. o excesso de açúcar e 

uma higiene oral precária ocasionam o desenvolvimento de cáries dentárias. Além 

disso, o excesso de açúcar associado ao sedentarismo e consumo de álcool pode 

levar ao desenvolvimento de diabetes mellitus, que por sua vez desencadeia a 

hipertensão arterial sistêmica.  

A substituição das principais refeições por alimentos industrializados em 

conserva (sardinha, almôndegas, salsicha, feijoada, fiambre), embutidos (queijo, 
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bacon, calabresa), ricos em gorduras (salgado, sanduíche, pizza), além do consumo 

de sorvete, chocolate, bolo, biscoito, suco envasado e refrigerante relatado pelos 

entrevistados, abstinentes e não abstinentes, indicou a má alimentação e deficiência 

nutricional a qual estão sujeitos, seja pelo custo elevado dos alimentos saudáveis e 

maior acessibilidade aos alimentos industrializados, além da  facilidade em seu 

preparo. 

Dessa forma, medidas como alimentação saudável, redução de peso, 

minimização do consumo de sal, gordura e açúcar associados à atividade física 

regular, são essenciais para reduzir os riscos cardiovasculares, devendo ser 

incorporadas às políticas indígenas de promoção à saúde140. 

O hábito alimentar de consumir a carne de boi com gordura e de frango com 

pele, referido pela maioria dos entrevistados não apresenta associação com o 

consumo de bebida alcoólica, o que demonstra que é um hábito indistinto na amostra 

estudada. Desse modo é necessário levar em conta a forma de cozimento e preparo 

do alimento, visto que sem as devidas precauções pode tornar-se prejudicial à saúde, 

uma vez que o cozimento de carnes com gordura e aves com pele ocasiona a 

impregnação da gordura no alimento, favorecendo a absorção de um volume maior 

de gorduras pelo organismo234. 

 Apesar da introdução da carne de boi e frango em sua dieta, a alimentação da 

etnia indígena entrevistada ainda apresentou-se arraigada à sua história e costumes, 

pois a pesca é bastante presente dentre as atividades desempenhadas e com ela o 

acentuado consumo de peixes. Quanto às formas de preparo está o cozido, 

propiciando menor fonte de gorduras por parte dos indígenas que o consumia. De 

acordo com o estudo250, alguns peixes possuem ácidos graxos ômega-3, o que o torna 

tão nutritivo, além de ser precursor do ácido eicosapentaenóico, que contribui para o 

impedimento da formação de trombose no organismo.  

Quanto aos alimentos in natura, nos indígenas que faziam uso de bebida 

alcoólica, essa variável obteve menor escore RP ajustada (IC 95%): 0,97 (0,95-0,99), 

revelando-se como fator protetor no modelo final na multivariada. 

De acordo com o estudo de revisão251 que objetivou apresentar evidências do 

consumo de alimentos por idosos brasileiros de acordo com os produtos constituintes 

na pirâmide alimentar americana, os resultados afirmaram que consumo de alimentos 

do grupo de cereais como arroz, mandioca e batata são essenciais como fontes de 
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carboidratos. Portanto, além desses alimentos citados anteriormente, o consumo de 

verduras, leguminosas, frutas deve ser estimulado, principalmente se o alimento 

estiver em sua forma natural, bem como leite e seus derivados por favorecerem 

condição salutar ao indivíduo252. 

 Identificou-se neste estudo que o consumo de produtos industrializados 

hipercalóricos, em geral, não foi elevado. Destaca-se que houve associação apenas 

do consumo de refrigerantes (p<0,001) e sorvetes (p=0,031) com a ingestão de bebida 

alcoólica. 

Segundo a pirâmide alimentar, o consumo de óleos e açúcares deve ser em 

porções mínimas, sendo uma porção ao dia253. Houve diferenças significativas 

(p<0,05) entre o valor da média do escore do consumo de produtos industrializados 

atribuídas aos grupos de entrevistados, em relação ao consumo de produtos 

industrializados hipercalóricos, embora estudo254 afirme que os consumidores de 

álcool possuem preferência por alimentos açucarados, que atuam na liberação de 

neurotransmissores que geram sensação de prazer e alegria, assim como o efeito do 

etanol.    

5.3.9 Relação entre as características antropométricas dos indígenas Mura e 
ingestão de bebida alcoólica. 

Os indígenas que faziam uso de bebida alcoólica apresentaram maior peso 

corporal, altura, circunferência do pescoço e percentuais músculo esquelético e da 

idade corporal abaixo da idade real. Porém foram menores os percentuais de cintura 

classificada como aumentada substancialmente e da relação cintura quadril 

aumentada e do índice de conicidade (p<0,05). Dessa forma, evidencia-se que a 

ingestão de bebida alcoólica, nessa amostra indígena Mura, propiciou o aparecimento 

de alterações para mais nas características antropométricas estudadas. Tais 

alterações provavelmente são decorrentes da adoção de padrões típicos de povos 

não indígena contemporâneos como hábito e estilos devida inadequados inerentes 

principalmente à alimentação, atividade física, tabagismo, bebida alcoólica, aumento 

peso corporal.   

Um estudo de base populacional nacional que buscou identificar o padrão 

nutricional indígena observou que a mudança na alimentação desses povos tem 
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provocado impactos na saúde, onde a introdução de alimentos industrializados 

favorece o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis como a hipertensão. 

Uma das consequências identificadas nesse inquérito foi o reflexo no padrão 

nutricional, cujas taxas de índice de massa corporal (IMC) apresentaram média maior 

que 25 Kg/m² caracterizando o sobrepeso e obesidade nessa população254.  

Em outras etnias também é possível identificar a presença de sobrepeso nas 

amostras populacionais. Entre os Guarani e Kaingang do Paraná, o sobrepeso 

apareceu em 32,3% e 41% respectivamente. Já nos Xavantes do Mato Grosso, o 

sobrepeso apareceu em 71,7% da população adulta255. Por sua vez entre os Parkatêjê 

no Pará, 23,7% dos homens e 50% das mulheres também apresentaram sobrepeso 

e obesidade da ordem de 12,5%256. 

Quanto ao consumo de bebida alcoólica, esta substância é responsável em 

10% no aumento dos problemas de saúde no Brasil. Seu consumo está diretamente 

relacionado ao ganho de peso. Estudo com 317 mulheres mostrou 30% eram 

bebedoras e 36,6% se declararam ex-bebedoras, 39,4% tinham sobrepeso e 34,3% 

eram obesas e as com maior grau de instrução consumiam maior quantidade, quando 

comparadas às mulheres com menor escolaridade257. 

Ainda em relação às características antropométricas, indivíduos consumidores 

de bebida alcoólica também podem apresentar maior circunferência da cintura em 

comparação aos que não bebem244, porém esta evidência é divergente de nossos 

achados, onde os maiores valores de circunferência da cintura dos indígenas Mura 

foram observados entre os que não faziam consumo de bebida alcoólica, somente na 

classificação “aumentada substancialmente”.  

5.3.10 Relação entre hipertensão arterial e os hábitos de mensuração dos 
indígenas Mura e ingestão de bebida alcoólica. 

Consequências negativas pautadas na relação hipertensão-alcoolismo são 

esperadas. A bebida alcoólica em excesso pode propiciar fatores de risco 

desencadeador de acidente vascular encefálico, resistência à terapêutica anti-

hipertensiva, complicações renais, má adesão ao tratamento e diabetes adquirida163, 

258. 
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Além disso, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o abuso de álcool 

constitui um sério problema de saúde pública no mundo, sendo responsável por 4% 

dos gastos globais, um prejuízo comparável às mortes e deficiências atribuídas ao 

uso do tabaco e à hipertensão259.  

Destaca-se que os hipertensos referidos faziam menor uso de bebida alcoólica 

(p<0,05). Tal achado pode ser decorrente do fato de que aqueles que já tinham 

comprometimento de saúde, como a hipertensão arterial, evitavam ou até 

abandonaram estilo e hábitos inadequados com a ingestão de bebida alcoólica, 

demonstrando maior cuidado com a saúde. 

A medida da pressão arterial da população em estudo foi estratificada de 

acordo com a VII Diretriz da SBHA19. Notou-se que não há evidência estatística 

significativa entre os que bebem ou não quando realizamos a estratificação da 

pressão arterial. Ressalta-se que o hábito de mensurar a pressão arterial, esteve 

presente entre os que  ingerem bebida alcoólica, bem como entre os que negaram o 

consumo. 

Além disso, identificou-se diferença estatística (p<0,05) entre a população que 

ingere bebida alcoólica e que não ingere em relação ao local que costuma mensurar 

a pressão arterial. Verificou-se que entre aqueles que ingerem bebida alcoólica, quase 

todos (93%), realizavam a mensuração no Pólo-base/Unidade Básica de Saúde, que 

pode ser justificado pelo fato de o indivíduo sentir-se mais seguro com a avaliação de 

profissionais capacitados para atendê-lo e pela localização de estar dentro da 

aldeia175.   

5.3.11 Relação entre presença da hipertensão arterial e a quantidade de gramas 
de etanol ingerida nas ocasiões em que os indígenas Mura bebem. 

Houve um dado alarmante, em relação à quantidade de consumo. Naqueles 

que referiram possuir hipertensão e uso de bebida alcoólica, ingeriam cerca de 20 

gramas a mais de etanol nas ocasiões em que bebiam em relação àqueles que não 

referiram hipertensão, ultrapassando os limites e com consequências danosas aos 

hipertensos. 

De acordo com um estudo internacional transversal260 realizado com 615 

pessoas, a análise de regressão linear evidenciou que o consumo de álcool em 
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grandes quantidades esteve diretamente relacionado à elevação da pressão arterial 

sistólica e pressão arterial diastólica, sendo a interação estatisticamente significante 

entre ambos (p= 0,0001). 

Em contrapartida, quando utilizado de forma moderada ou escassa, há 

probabilidade na redução da pressão arterial sistêmica de 3,31/2,4mmHg, com a 

diminuição de 3-6 para 1-2 doses/dia da Pressão arterial sistêmica19, 261.   
 

5.3.12  Relação entre o acompanhamento e tratamento da hipertensão arterial 
dos indígenas Mura e ingestão de bebida alcoólica.  

Em relação aos dados dos indígenas de tratamento da hipertensão arterial e o 

consumo de bebida alcoólica (p<0,05), houve mais indicações para aqueles que não 

ingerem bebida alcoólica. Era esperado que a indicação, recomendação de 

tratamento anti-hipertensivo fosse de forma indistinta, independente da ingestão de 

bebida alcoólica e que os hipertensos com uso de bebida alcoólica mereciam até 

atenção especial, em função da complexidade do binômio hipertensão arterial e 

bebida alcoólica. O Pólo- Base foi o local mais frequente que os indígenas faziam 

acompanhamento, principalmente os que ingeriam bebida alcoólica (50% vs 62,1%; 

p<0,05) 

Um dado preocupante foi que os que ingeriam bebida alcoólica por sua vez, 

apresentaram menor frequência nas consultas agendadas, além de relatar mais 

dificuldades para cumprir com as orientações relacionadas à ingesta dos fármacos 

prescritos, mencionando como justificativa o esquecimento, efeitos adversos, 

afirmando também a ingesta medicamentosa apenas em casos de sintomatologia 

específica da hipertensão, o que caracteriza a má adesão. 

Por sua vez, em pesquisa realizada com a população masculina no intuito de 

identificar os motivos da não procura pelos serviços de saúde, foram citados pelos 

entrevistados: sensação salutar por ausência de doença, incompatibilidade de horário, 

medo de detectarem doença grave, número insuficiente de fichas e falta de 

especialistas262, 263. 

Assim como nos resultados do presente estudo, observou-se que a adesão ao 

tratamento pode ser comprometida. Estudos com outras amostras nacionais também 
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referem o esquecimento ou ocasionalidade de efeitos adversos como principais 

motivos para o abandono do tratamento medicamentoso264, 265,266.  

Portanto, torna-se necessário um olhar diferenciado a esse público, cuja 

assistência pode ser estendida a outros locais, onde o comparecimento é frequente 

(campos de futebol ou próprio domicílio), no intuito de promover saúde e prevenir 

doenças251, 262, 267. 

5.3.13 Relação entre níveis lipídicos e glicemia capilar dos indígenas Mura e 
ingestão de bebida alcoólica 

Em relação aos níveis lipídicos e glicêmicos, os dados evidenciaram que os 

indígenas que ingeriam bebida alcoólica possuíam níveis médios de colesterol 

(p<0,05), triglicérides e glicemia capilar inferior aos que não ingeriam bebida alcoólica. 

Ressalta-se que 10% dos que não bebiam e 7,1% dos que bebiam apresentaram 

valores altos de colesterol.  

Contextualizando a associação de álcool e dislipidemia, um estudo realizado 

com 369 adultos no Sul do país, identificou que entre os 8,4% alcoolistas 54,8% 

possuíam dislipidemias, enquanto nos não alcoólicos 66% se encontravam nesta 

condição267. 

No âmbito internacional envolvendo não alcoólicos, uma pesquisa 

epidemiológica transversal foi desenvolvida com 227 indivíduos moradores de favelas 

urbanas no norte da Índia, a fim de avaliar o perfil nutricional. Os resultados apontaram 

alta prevalência de obesidade abdominal em homens (22%) e mulheres (16%), além 

de hipercolesterolemia (52% em homens e 20% nas mulheres) e hipertrigliceridemia 

(≥13% em ambos os sexos), caracterizando fatores preditores de aterosclerose. Além 

disso, 6,6% foram diagnosticados com diabetes mellitus268. 

Já em indígenas Suyá residentes no Parque Indígena do Xingu, o excesso de 

peso apareceu em 46,5%, com a ocorrência de dislipidemias em 63,9% e glicemia de 

jejum alterada em 4%, associados aos padrões alimentares, onde os autores sugerem 

o resgate de hábitos tradicionais para minimizar esses fatores de risco que 

oportunizam outras doenças cardiovasculares, pois a síndrome metabólica já se fez 

presente em 21,9%49. 
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Por sua vez, no nordeste do Brasil, dos 420 entrevistados, atendidos no 

Hospital da cidade de Lagarto ou na estratégia saúde da família local, 10% dos 

homens e 5% das mulheres, mesmo em terapia farmacológica apresentaram níveis 

de colesterol total superiores a 240 mg/dL. Além disso, as taxas de triglicérides 

estavam acima de 200 mg/dl em 10% das mulheres e 100% dos homens. Em relação 

à glicose, os níveis identificados foram de 133,6 mg/dL em homens e 110,8mg/dL em 

mulheres269.  

Na Amazônia Oriental Brasileira, um estudo realizado com 787 indivíduos 

(residentes em Anajás, Chaves, Portel e São Sebastião de Boa Vista) mostrou que a 

prevalência do consumo de álcool foi de 25,4% e não apresentou variações nos 

padrões recomendados, pois os valores médios de triglicérides foram 112 mg/dL, 

colesterol total 185,3 mg/dL e glicemia 91,9 mg/dL270.  

No contexto indígena, um estudo comparativo entre índios Pima mexicanos e 

americanos relacionados à mudança na dieta e interrupção da atividade física 

associados a fatores genéticos, observou-se que entre os Pima dos Estados Unidos, 

a prevalência de diabetes mellitus tipo dois apareceu em 37% dos homens e 54% das 

mulheres, enquanto nos mexicanos que mantêm hábitos tradicionais da cultura, 

apenas 11% das mulheres e 6% dos homens se encontravam nessa condição271. 

Já entre os índios Parketejê no estado do Pará, foram observados nas 

mulheres níveis médios de colesterol normais (165,7 mg/dL), triglicérides acima do 

ideal (157,4 mg/dL) e de glicemia limítrofes (102 mg/dL). Nos homens apenas os 

triglicérides esteveram aumentado (158 mg/dL), fatores estes que estão 

correlacionados com a presença de risco cardiovascular53.  

Diante disso, identificou-se valores discretamente mais elevados de 

triglicerídeos e colesterol (alto e muito alto) nos indivíduos que afirmaram não 

consumir bebida alcoólica, concordando com os achados entre a amostra desta 

pesquisa. 
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5.3.14 Relação entre antecedentes pessoais de doenças cardiovasculares e 
hábitos relacionados ao controle do diabetes e dislipidemias dos 
indígenas Mura e ingestão de bebida alcoólica 

As variáveis nas quais os que ingeriam bebida alcoólica se diferenciaram 

significativamente (p<0,05) dos que não ingeriam bebida alcoólica foram: história 

prévia de problemas de coração, diabetes mellitus, tomar medicamentos para 

diabetes mellitus, havia feito medida da glicemia, colesterol e/ou triglicérides o tempo 

que realizou a medida, dislipidemias, faz ou já fez uso de medicamentos para 

dislipidemias. Entretanto, a presença de Diabetes Mellitus foi mais frequente entre os 

que não consumiam bebida alcoólica, sendo maior nesse grupo a verificação da 

glicemia. Já em relação às dislipidemias, apesar da maior prevalência se apresentar 

entre os não alcoólicos, neste caso, menos da metade relatou fazer tratamento.  

Ao passo que mencionam-se possíveis problemas cardiovasculares 

relacionados à ingestão alcoólica, estudos analíticos de coorte denotam que o 

consumo moderado de álcool pode resultar em maiores taxas de HDL-colesterol e 

baixa proteína C-reativa que minimizam a probabilidade de agravos261.  

Destaca-se que a presença de dislipidemias foi mais frequente entre os que 

não usavam bebida alcoólica. Concordando com esses resultados, entre os Parketejê 

do Pará que não consumiam bebida alcoólica, a prevalência de dislipidemia apareceu 

em 44,4% da amostra53. 

Ademais, ressalta-se que o álcool pode funcionar como fator protetor para 

distúrbios lipídicos, como observado em um estudo de coorte realizado durante 13 

anos com japoneses, que investigou a relação entre o consumo de álcool, hipertensão 

e risco de doenças cardiovasculares, encontrando resultados em forma de “U”. 

Quando a ingestão dessa substância é realizada de maneira moderada o risco 

cardiovascular é diminuído. Porém quando utilizada em excesso o risco torna-se 

aumentado272, sendo assim um fator protetor para dislipidemias quando usado 

corretamente. 

Destaca-se ainda que o fato de o indígena não apresentar antecedentes 

pessoais de dislipidemias apresentou-se como fator de proteção para bebida alcoólica 

na análise multivariada (p=0,003). 
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5.3.15 Relação entre dados biossociais, educacionais, econômicos e hábitos 
de vida dos indígenas Mura e número de doses de bebida alcoólica 
ingeridas nas ocasiões em que bebem 

Quanto ao número de doses ingeridas de bebida alcoólica observa-se que o 

sexo masculino representa o grupo com maior consumo alcoólico (≥ 10 doses) com 

diferença estatística (p<0,05). Além disso, a frequência de tabagismo também foi mais 

elevada entre os que ingeriam esse quantitativo de dosagem (p<0,05). O 

sedentarismo se fez presente em mais da metade dos que ingerem até nove doses. 

Quanto à escolaridade, tanto os que ingerem menos de nove doses quanto os que 

bebem dez ou mais doses, em sua maioria afirmaram possuir baixo grau de instrução 

(analfabetismo) e renda individual/familiar de até dois salários mínimos. 

O levantamento de dados feito pela Organização Mundial de Saúde referente 

ao consumo de álcool em diversos países do mundo apresentou os seguintes 

resultados de prevalência quanto o consumo de 60g ou mais de álcool (em uma única 

vez) no intervalo de 30 dias. Em Angola, homens representam 15,8% e mulheres 4,1% 

dos casos. Em cabo verde, a prevalência sobe para 16,4% e 6,9% respectivamente. 

Nos Estados Unidos, o consumo foi de 30,9% nos homens e 17,3% nas mulheres. Já 

em Camarões as taxas são de 32,5% e 20,7%. Na Libéria o sexo masculino apresenta 

prevalência de 43,9% e o feminino de 26,3%. Já na Venezuela, o consumo é frequente 

em 54,6% dos homens e 21,8% das mulheres. Diante disso, ressalta-se que em todos 

esses países, o consumo de álcool esteve mais incidente no sexo masculino273.  

No contexto brasileiro, com base nos resultados da “Pesquisa Nacional de 

Saúde”, realizada em 2013 pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, a 

prevalência do consumo abusivo de álcool foi de 13,7% na população, apresentando-

se mais elevada nas regiões Centro-Oeste (16,2%) e Nordeste (15,6%) e menor na 

região Sul (11,11%). Na comparação entre sexos, o consumo é mais frequente entre 

o sexo masculino (21,6%) em relação às mulheres (6,6%). Verificaram-se ainda 

prevalências mais elevadas em adultos jovens, autodeclarados negros ou indígenas 

e fumantes. Quanto à escolaridade, foram observadas menores prevalências em 

indivíduos sem instrução ou com ensino fundamental incompleto274. 

Em relação ao consumo de álcool em doses, uma pesquisa realizada com 

homens e mulheres (514individuos) participantes do Estudo Pró-Saúde no Brasil, 
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identificou forte predominância de consumo alcoólico ≥ 1 dose ao dia entre o sexo 

masculino (67%)275. 

Nessa perspectiva, em comunidades quilombolas de Vitória da Conquista na 

Bahia, onde participaram 750 indivíduos, o consumo de bebida alcoólica foi referido 

em 41,5%, sendo 30,8% de consumo moderado (15 doses/semana para homens e 10 

doses/semana para mulheres) e 10,7% de consumo excessivo (>15 doses/semana 

para homem e >10 doses/semana para mulher). A prevalência de consumo foi maior 

em homens (58,4%) com diferença estatística (p<0,001) 276. 

Nessa mesma amostra da Bahia, quanto às características socioeconômicas e 

educacionais, 85,6% são autodeclarados negros ou pardos, 63,7% residiam com 

companheiro, 51,2% estavam empregados (sem menção de renda), 32,9% 

frequentaram a escola em tempo <1 ano, 74,3% estavam inativos em atividade física 

e 19,7% relataram tabagismo. Esses resultados foram semelhantes aos nossos 

achados entre a amostra dos indígenas Mura. 

Resultados semelhantes aos do presente estudo se apresentaram na região 

sudeste do país, onde foram identificadas associações de variáveis que favorecem o 

consumo de álcool, mais frequente entre os homens, denominados negros ou pardos, 

tabagistas de baixo nível social277. 

Assim, percebe-se que o perfil biossocial, econômico e educacional é 

semelhante no país entre os que consomem bebida alcoólica e os dados encontrados 

no presente estudo, fortalecendo as evidências já vistas na literatura, somatizando os 

achados à comunidade científica. 

5.3.16 Relação entre características antropométricas, hipertensão arterial, perfil 
lipídico e glicemia capilar dos indígenas Mura e número de doses de 
bebida alcoólica ingeridas nas ocasiões em que bebem. 

Observa-se que quando unidas as categorias sobrepeso e obesidade, ambos 

os grupos, em sua maioria, encontram-se categorizados nestas variáveis. Além disso, 

os triglicérides e gordura corporal estiveram acima dos valores normais.  

Esse fato pode estar relacionado ao contato com o não-índio, que favorece a 

introdução do ramo alimentício industrializado na cultura local, modificando hábitos 
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rudimentares de caça e pesca para predominância do consumo de frituras e doces. 

Portanto, alimentos ricos em sódio e gordura propiciam o ganho de peso278. 

Alterações no IMC também foram observadas em Guarani e Kaingang no 

Paraná, onde a prevalência de sobrepeso foi de 32% e 41%, sendo a obesidade 

identificada em 3,2% e 12,8% respectivamente. Diante disso, enfatiza-se que a 

adesão ao tratamento não farmacológico que inclui mudança nos hábitos de vida, 

pode influenciar positivamente na perda de peso, contribuindo para a promoção da 

saúde e prevenção de agravos aos portadores de hipertensão145.       

Já entre a população brasileira, como fatores de risco para o excesso de peso 

em sujeitos entrevistados em Salvador estiveram o sedentarismo (69,23%), seguido 

da hipertensão (38,46%), alcoolismo (53,84%) e tabagismo (38,46%), mostrando a 

importância da adesão aos hábitos de vida saudáveis, visto que todas essas variáveis 

são favoráveis ao desenvolvimento de alterações cardiovasculares279. 

Quanto à pressão arterial, observou-se que a hipertensão identificada 

apresenta-se mais prevalente tanto entre o grupo que consome menos de nove doses, 

quanto entre os que consomem quantidades iguais a dez ou mais doses. 

Portanto, ressalta-se que o além do excesso de peso favorecer a ocorrência de 

hipertensão, existem outros fatores determinantes que propiciam esta ocasionalidade, 

como consumo excessivo de álcool, baixa escolaridade e diabetes que se mostraram 

associados com a prevalência de hipertensão (29,5%) nos índios Jaguapiru no Mato 

Grosso do Sul57, concordando com os achados deste estudo com os indígenas Mura.   

5.3.17 Modelo de regressão logística para os indígenas que não ingerem bebida 
alcoólica e os que ingerem bebida alcoólica pelo Alcohol Use Disorders 
Identification Test – AUDIT.  

Destaca-se no presente estudo que pertencer ao sexo masculino elevou em 

2,7 vezes a ingestão de bebida alcoólica nos indígenas Mura. Em um dos primeiros 

estudos que avaliou o alcoolismo em indígenas de aldeias Terenas na Região Centro-

Oeste do Brasil também os Índices foram mais elevados nos homens. Nos indígenas 

com idade superior a 15 anos a prevalência de bebida alcoólica foi de 31,0% no sexo 

masculino e 1,6% no feminino202. 
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Quatro anos após, outro estudo com a mesma etnia, mostrou elevação nas 

mulheres para 17,1%, enquanto que nos homens houve até uma diminuição (22,4%). 

Porém, nesse estudo, a amostra foi indígenas que viviam na periferia da cidade, 

enquanto no estudo anterior, os indígenas viviam em aldeia203.          

O avanço da idade teve ação protetora para ingestão de bebida alcoólica nos 

indígenas Mura confirmando que os mais jovens eram os que mais faziam uso de 

bebida alcoólica e, portanto, sujeitos precocemente às ações prejudiciais do álcool.  O 

consumo prejudicial do álcool no organismo acarreta vários distúrbios fisiológicos, 

como as doenças cardiovasculares, com destaque para a hipertensão, gastrite, 

pancreatite, hepatite, fraqueza em membros inferiores, quedas frequentes, 

convulsões e tremores matinais; distúrbios psicológicos como irritabilidade, alterações 

do humor, nervosismo, insônia, falta de concentração, prejuízo de memória; e 

problemas econômicos e sociais, como perda da produtividade, faltas ao trabalho, 

violência com amigos e familiares, e perda de responsabilidade. Dessa forma, as 

consequências do consumo prejudicial do álcool são danosas à saúde em todos os 

seus aspectos, físico, mental e social. 

Ressalta-se que, dentre a amostra entrevistada que consumia bebida alcoólica, 

mais da metade residia na zona rural e o fato de morar na zona rural elevou a razão 

de prevalência ajustada para bebida alcoólica em 2,09. Esse fato pode se relacionar 

à convivência em comunidade e à falta de opções de lazer, fazendo com que a 

população se reúna em torno da bebida alcoólica. A presença do álcool e seu 

consumo nas festividades indígenas revelam que a bebida está relacionada à 

integração dos indivíduos na coletividade209. 

5.4 CARACTERIZAÇÃO DOS INDÍGENAS MURA SEGUNDO A PRESENÇA 
DE TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS 

Segundo os dados obtidos após a aplicação do instrumento SRQ-20, a 

prevalência de transtornos mentais comuns nos indígenas Mura foi de 45,7%, 

percentual bastante expressivo. Tal resultado pode indicar que a presença de 

transtornos mentais comuns está presente nos Muras em razão das mudanças 
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Nesse sentido, estudos nacionais com populações não indígenas têm revelado 

dados bem diversificados. Observa-se isso, na revisão sistemática com estudos de 

base populacional no período 1997 a 2009, que objetivou detectar, as taxas de 

prevalência do transtorno mental comum no Brasil. Os resultados apontaram uma 

ampla variação de prevalência desde 20% até 56%, destacando os sintomas 

relacionados à ansiedade e depressão que se manifestaram majoritariamente em 

mulheres e trabalhadores (rurais, professores, enfermeiros, motoristas e cobradores) 

tendo como fatores associados idade, sexo, hábitos de vida (consumo de álcool e 

drogas), condições socioeconômicas e de trabalho280. 

Em outras capitais brasileiras, estudo de prevalência realizado com famílias de 

quatro cidades, objetivou identificar a existência de transtornos mentais, cujos 

resultados apontaram índices até mais elevados aos achados no presente estudo 

(45,7%). A maior prevalência foi em Fortaleza (CE) (64,3%), seguida de Porto Alegre 

(RS) (57,7%), São Paulo (SP) (53,3%), e Rio de Janeiro (RJ) (51,9%)281. 

No contexto indígena, o estudo retrospectivo realizado na Casa de Saúde 

Indígena da cidade de Manaus (AM), avaliou o estado de saúde e identificou-se que 

dos 1.461 entrevistados, apenas 11 indígenas (0,75%) receberam encaminhamento 

para avaliação psiquiátrica, cujos motivos incluíram agitação psicomotora e/ou 

agressividade explícita. Apesar da pouca prevalência neste caso, os dados revelam 

como principais diagnósticos a esquizofrenia, transtornos psicóticos e transtornos 

mentais orgânicos, evidenciando que os transtornos mentais também estão presentes 

entre os índios no Amazonas282, sendo os presentes achados significativos por 

apresentar alta prevalência e a necessidade de um olhar para a saúde mental 

indígena. 

De acordo com o Ministério da Saúde, o sofrimento mental comum –avaliado 

no presente estudo como a presença de transtorno mental comum, compreende as 

queixas recorrentes relacionadas aos sintomas depressivos, ansiosos e de 

somatização, como por exemplo, tristeza, mudança de sono ou apetite e palpitação283. 

Assim, utilizou-se o instrumento de transtorno mental comum (SRQ-20), a 

versão brasileira adaptada que possui um questionário com vinte questões, 

abordando os sintomas psicossomáticos e físicos para rastreamento dos sintomas do 

transtorno mental comum não psicótico111. 
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Diante disso, algumas das características indicativas de transtorno mental 

comum nos índios Mura se destacaram com maior percentual de prevalência em 

respostas afirmativas para dores de cabeça frequentes (69,5%) 

nervosismo/tensão/preocupação (66,2%) sentimento de tristeza (56%) e dormir mal 

(55,2%). 

Já no estudo, entre a população brasileira idosa do interior de São Paulo, as 

mesmas variáveis aparecem com menos representatividade, onde as dores de cabeça 

frequentes foram mencionadas por 14,7%, o sentimento de tristeza por 37,7% e a 

sensação de dormir mal em 28,4%, aproximando-se dos nossos resultados apenas o 

nervosismo, mencionado em 53%, sendo mais frequente além deste a menção de 

cansaço com facilidade (42,07%) e posteriormente a tristeza, a dificuldade para tomar 

decisão (33,33%)284.  

Diante da relevante prevalência observada nas questões envolvendo 

nervosismo, tensão, preocupação, tristeza e dificuldade para dormir, considera-se de 

suma importância estimular a comunicação para que o indivíduo verbalize as 

condições que o  afligem, sentindo-se acolhido ao ter alguém que desenvolvendo a 

empatia, seja capaz de estimulá-lo a refletir sobre sua condição de saúde, a fim de 

minimizar a sobrecarga emocional283.  

Destaca-se ainda que 7,3% dos indígenas Mura referiram a ideia de acabar 

com a própria vida e 4,2% sentiram-se incapazes de desempenhar um papel útil em 

sua vida nos últimos 30 dias. Esses são dados relevantes, pois a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) estima que, no intervalo de um ano cerca de um milhão de pessoas 

morrem por suicídio.  Apesar do suicídio ser a 16ª causa de morte no mundo (285), 

muitos indígenas no Amazonas  têm dado resposta aos seus problemas e conflitos  

com o suicídio, onde na totalidade de 688 óbitos com essa causa,19% eram índios. 

Além disso, destaca-se que quando avaliada a taxa ajustada de mortalidade por 

suicídio em indígenas, identifica-se o resultado de 18,4/100 mil, sendo 4,4 vezes mais 

elevada do que a observada em não indigenas15. 

Portanto, os achados do presente estudo confirmam a importância de fazer 

rastreamento (através do instrumento SRQ-20) e acompanhamento dos fatores de 

risco vinculados ao suicídio do indígena como o afluxo para a cidade, aspectos 

socioeconômicos, mudanças de hábitos culturais e tradicionais. 
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 De acordo com o estudo de coorte retrospectivo, a partir dos dados do sistema 

de informações sobre mortalidade, (SIM/Datasus), analisou-se as taxas e algumas 

características da mortalidade por suicídio entre indígenas e não indígenas no estado 

do Amazonas e em seus municípios no período de 2006 a 2010. Foram registrados 

688 óbitos por suicídios no Amazonas, 19% (131) em indígenas e 81% (557) em não 

indígenas. Através desses dados, portanto, pode-se perceber que a taxa ajustada de 

mortalidade por suicídio em indígenas aumentou 1,6 vezes em 2010 em relação a 

200615. 

5.4.1 Caracterização dos indígenas Mura em relação à presença de transtornos 
mentais comuns, segundo o a zona de moradia. 

Em relação às mudanças de zoneamento geográfico, ressalta-se que a 

integração dos  indígenas na sociedade contemporânea se deu inicialmente a partir 

das repressões sofridas pelo coronelismo, o que muitas vezes provocava o óbito. 

Assim, a forma de conter tal situação favoreceu a criação de alianças e a migração 

das aldeias para a sociedade urbana66. 

 Diante disso, na capital amazonense, as etnias que mais procuraram se inserir 

nesse contexto foram Satere Mawe, Tikuna, Tukano, Baniwa, Yanomami, Mura e 

Mundukuru, ofertando mão- de- obra para a construção de edificações públicas, no 

intuito de aproximar-se da coletividade social. Outras tantas não deixaram de 

participar do movimento migratório aldeia-cidade, muito embora em número menos 

expressivo. Percebe-se aqui o contato interétnico, a partir de diferentes padrões 

motivacionais que levaram o indígena a confluir para a zona urbana, cuja inserção na 

cultura dos não índios acarretou e ainda acarreta conflitos com a sua cultura, tradições 

e modos de vida66. 

No presente estudo, identificou-se que o transtorno mental comum não 

psicótico foi similar nos indígenas Mura da zona rural (46,2%) e urbana (45,2%). A 

presença de transtornos mentais comuns está relacionada diretamente ou 

indiretamente aos fatores sociais, econômicos, ambientais, individuais, físicos, 

psicológicos, e culturais. 

Em relação ao rastreamento de transtorno mental comum, destaca-se na 

caracterização dos índios Mura residentes na zona rural e urbana respostas positivas 
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para: dores de cabeça frequentes, dormir mal, sentir-se nervoso, tenso ou preocupado 

(a) e sentimento de tristeza ultimamente, anexadas a esses a sensações 

desagradáveis no estômago. 

Resultados análogos foram observados na investigação de transtorno mental 

comum (com prevalência de 23,36%), utilizando o instrumento para transtorno mental 

comum (SRQ-20) em áreas rurais de Atibaia/ São Paulo. Esses referiram com maior 

frequência sentir-se nervoso, tenso ou preocupado (47,6%), seguido da dificuldade 

para tomar decisões (31,8%), ter dores de cabeça frequentes (32,7%), ter se sentido 

triste ultimamente (27,9%) e sensações desagradáveis no estômago (25,9%)286. Da 

mesma forma, estudo desenvolvido com 77 trabalhadores de uma indústria no Vale 

do Paraíba, apresentou em seus resultados que a variável “sentir-se nervoso, tenso 

ou preocupado” assumiu a primeira colocação das respostas (14%), seguida da 

sensação de dormir mal (11%) e ter dores de cabeça frequentes (10%)287. 

A identificação de fatores com taxas relevantes nas variáveis de nervosismo, 

tensão, preocupação, dificuldade para dormir, dores de cabeça frequentes, dentre 

outros revelou que o uso do questionário é positivo, embora seja limitado, pois a 

origem de transtornos mentais é multifatorial.  

 Os diferentes itens que foram avaliados para transtorno mental comum que se 

diferenciaram significativamente (p<0,05) entre os indígenas da zona urbana e rural 

foram: ter dificuldades no serviço (trabalho é penoso, causa sofrimento) ser incapaz 

de desempenhar um papel útil em sua vida e se sentir uma pessoa inútil. Tais 

acontecimentos podem ser motivados pela transformação do mundo moderno e das 

relações sociais, que repercutem em comportamentos, presença de transtornos com 

um perfil psicoemocional alterado, além de refletir na mudança cultural e aumento de 

doenças crônicas não transmissíveis entre os indígenas. 

5.4.2 Caracterização dos indígenas Mura em relação à presença de transtornos 
mentais comuns não psicóticos, segundo dados sociodemográficos.  

 O transtorno mental comum no presente estudo revelou-se presente entre as 

mulheres (correspondendo a mais da metade dos entrevistados), com idade média na 

quarta década, baixa escolaridade, vivendo com companheiro, sendo a média de 

quatro filhos.  Apesar de não ter sido observada significância estatística nessas 
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variáveis, identifica-se na literatura associações dessas variáveis com o transtorno 

mental comum, sendo apresentadas a seguir. 

A presença de transtorno mental em relação ao sexo, não apresentou 

diferenciação estatística significante neste estudo. Entretanto, Lucches et al (2014) 

afirmam que pelo fato de exercerem uma dupla jornada, profissional e familiar, o sexo 

feminino pode apresentar mais transtornos mentais comuns visto que há uma 

deficiência na recuperação do desgaste físico e mental ocasionado pela sobrecarga 

de atividades exercidas, podendo ocasionar frustação, ansiedade, adoecimento, 

angustia, sintomas que favoreceram o quadro de depressão, ansiedade e/ou 

somatização92. 

 Nesse contexto, o Ministério da Saúde indica que, as mulheres têm duas vezes 

mais chances de apresentar a sintomatologia do transtorno mental comum do que os 

homens. Isso se dá pela diferença de papéis sociais entre homens e mulheres e pela 

vulnerabilidade ao sofrimento e a forma de expressão do sofrimento inerente a cada 

gênero muito mais do que a diferença biológica283. 

Resultados semelhantes a esses foram evidenciados em estudo, realizado com 

360 sujeitos do sexo feminino, com idade média de 43 anos, no estado de Minas 

Gerais, que identificou a prevalência de transtorno mental comum em 41,7%, estando 

associado ao uso de tabaco (22,5%), bebida alcoólica (15,6%) e violência doméstica 

(7,8%). Mais de 60% delas possuíam escolaridade inferior a oito anos de estudo, 

sendo mais da metade casadas288. 

Esses achados são semelhantes aos resultados encontrados no presente 

estudo, com exceção da violência doméstica que não foi avaliada entre os indígenas 

Mura. 

Em relação aos índios Mura, vale mencionar que a ausência de significância 

estatística em algumas variáveis, pode ser referente a homogeneidade do grupo e à 

igualdade de responsabilidade no desenvolvimento do papel masculino e feminino na 

tribo, onde a realidade das mulheres indígenas assemelha-se a vivenciada pelos 

homens de forma corriqueira, o que pode ter favorecido a aproximação das taxas de 

transtorno mental entre os grupos com carga emocional equivalente. 

Além disso, aspectos socioeconômicos também podem viabilizar essa 

equivalência, onde mesmo na ausência de significância estatística para confirmação 

da associação, observa-se que os Mura entrevistados que apresentaram transtorno 
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mental comum eram em sua maioria adultos jovens, com companheiro e ensino 

fundamental incompleto. Estudo foi desenvolvido com 1.856 pessoas no Reino Unido, 

em amostra com elevado percentual de adultos jovens, casados, com baixa 

escolaridade, desempregados e baixa renda. Nessa assertiva, os fatores 

sociodemográficos apresentaram peculiaridades para o favorecimento de transtorno 

mental, como por exemplo, a baixa escolaridade que ocasionou a dificuldade de 

expressão do sujeito sobre os sintomas psicológicos que vivenciavam289. 

Portanto, a condição de possuir baixo nível de escolaridade também pode ter 

influenciado na apresentação de valores semelhantes de transtorno mental em ambos 

os sexos. 

5.4.3 Relação dos aspectos econômicos individuais e familiares dos indígenas 
Mura e a presença de transtornos mentais comuns não psicóticos.  

Os indígenas Mura que apresentaram transtorno mental comum, não se 

diferiram da amostra total, possuíam renda familiar de 1 a 2 salários mínimos, fruto de 

trabalho remunerado temporário e benefício social (bolsa-família). Esses dados 

revelaram uma amostra populacional com baixa renda exposta ao estresse da 

instabilidade financeira. No presente estudo não houve associação estatística 

significativa em relação às variáveis econômicas e presença de transtorno mental 

comum. 

 No Brasil, a baixa escolaridade, a menor renda, e o desemprego são fatores 

que geram sofrimento psíquico e emociona 283. No presente estudo, isso não 

apresentou relevância estatística, apesar de que na estratificação socioeconômica, 

mais de 80% estiveram distribuídos nas classes D e E, onde em mais da metade deste 

grupo, a renda era advinda de trabalho temporário com a complementação de 

aposentadoria e benefício social. 

Contudo, observou-se no estudo realizado em comunidades rurais em 

Atibaia/SP, que analisou a associação entre transtornos mentais comuns e variáveis 

sociodemográficas, 87,2% recebiam até dois salários mínimos e apenas 1,7% 

recebiam entre três e quatro salários mínimos. Desses, 31% desempenhavam 

atividades agrícolas e 33,5% estavam desempregados.    
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Evidencia-se, portanto, sujeitos de baixa renda com condições vulneráveis à 

pobreza, tem tendência a trabalhar cada vez mais para o sustento da família, 

principalmente o responsável pela renda. Sendo assim, a carga horaria exaustiva gera 

desgaste físico e mental, favorecendo a ocorrência de transtorno mental comum 

(p<0,05), desencadeando sintomas de ansiedade e depressão. Além de que o 

trabalho na zona rural não exige cobrança da escolaridade o que retira os sujeitos da 

escola para reforçar o sustento da família, limitando a oportunidade de uma ascensão 

econômica, sendo a baixa escolaridade um fator propiciador para o desenvolvimento 

de transtorno mental (p<0,05)286. Portanto, o baixo salário dos indígenas Mura 

trabalhos temporários, a falta de dinheiro e a pouca escolaridade podem contribuir 

para a presença do transtorno mental comum. 

5.4.4 Relação dos hábitos de vida (tabagismo, atividade física e uso de 
anticoncepcionais) dos indígenas Mura e a presença de transtornos 
mentais comuns não psicóticos.  

 No presente estudo os hábitos de vida analisados não apresentaram diferença 

estatística significante para a presença de transtorno mental comum. Isso se observa 

na comparação entre o grupo com presença de transtorno mental comum e o grupo 

que não apresentou o transtorno mental comum em relação aos hábitos de vida, onde 

as prevalências encontradas foram semelhantes. 

 Um dado relevante foi o tabagismo que não apresentou significância 

estatística, divergindo com a literatura, que indica o uso de tabaco fortemente 

associado aos portadores de transtornos mentais comuns e psiquiátricos, pois quando 

somado ao consumo de álcool pode ocasionar o desenvolvimento de complicações 

nos sistemas do corpo humano290. Desse modo, há estudos que sugerem que o 

transtorno mental influência o início e a manutenção do uso do tabaco devido à 

ocorrência da interação de diferentes fatores preditivos sociais, ambientais, 

psicológicos, neurobiológicos e genéticos291. 

 Em relação ao sedentarismo, no presente estudo, este fato não associou com 

o transtorno mental comum.  

Estudo realizado com 360 mulheres de idade média de 43 anos, no estado de 

Minas Gerais, identificou prevalência de transtorno mental comum em 41,7%, estando 
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associada ao uso de tabaco (22,5%), bebida alcoólica (15,6%) e violência doméstica 

(7,8%). Destaca-se que mais da metade das entrevistadas era casada e mais de 60% 

dessas possuíam escolaridade inferior a oito anos de estudo. Além disso, a prática de 

atividades físicas e mentais favorecem a redução dos riscos que ocasionam o 

desenvolvimento de transtornos mentais como a depressão e a ansiedade288. 

O conhecimento sobre os prejuízos do uso de tabaco ocasiona maior procura 

do serviço por pacientes que o utilizam, ao apresentarem qualquer sintoma de infarto, 

em comparação aos não fumantes, revela estudo292. 

Já em Ribeirão Preto, o estudo envolvendo 365 mulheres, apresentou como 

caracterização a faixa etária entre 18 a 40 anos de idade (44,4%), em sua maioria 

casada (58,9%), com escolaridade correspondente ao ensino fundamental incompleto 

ou completo (51%), cuja prevalência de transtorno mental comum totalizou 44,1% das 

entrevistadas. Entretanto os fatores associados estiveram relacionados aos aspectos 

físico, psicológico, de meio ambiente e relações sociais (que influenciam na qualidade 

de vida), não encontrando significância estatística relacionada aos aspectos 

sociodemográficos293. 

5.4.5 Relação da origem dos alimentos entre os indígenas Mura e a presença 
de transtornos mentais comuns não psicóticos.  

A subsistência dos índios Mura em relação às origens de alimentos não se 

associou com a presença de transtorno mental comum. Um dado interessante é que 

quase a totalidade dos indígenas Mura, adquiria seus alimentos através da compra, 

para sua alimentação.  

Quanto à origem dos alimentos e sua relação com transtorno mental comum, a 

variável colheita dos cultivos dos alimentos diferenciou significativamente (p<0,05) 

entre os indígenas com e sem a presença de transtorno mental comum. Evidencia-se 

isso, através da identificação de que aqueles que possuem transtorno mental comum 

alimentavam-se mais da colheita dos cultivos do que os que não apresentam (29,3% 

vs 14,2%; p<0,05).  

Essa ocorrência pode estar relacionada ao trabalho rural exercido para 

obtenção desses alimentos, como observado na literatura, onde trabalhos que exigem 

uma árdua demanda física, como o trabalho rural, repercutem diretamente no 
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surgimento de adoecimentos294. Desse modo, o trabalho intervém no processo saúde-

doença proporcionalmente com o grau de exigência ao qual o trabalho é submetido92. 

Apesar de não se ter evidenciado significância estatística em relação ao 

consumo de açúcar, observou-se grande consumo de tal substância, quase 

unanimidade tanto entre os que apresentaram transtorno mental comum quanto nos 

indígenas que não apresentaram. Ademais, entre os que apresentaram transtorno 

mental comum, foi evidenciado o consumo da margarina (p<0,05) e a baixa ingestão 

de frutas e alimentos in natura, destacando-se apenas o tomate que era consumido 

de cinco a seis dias por 44% mostrou diferença significante (p<0,05). 

Na literatura, encontram-se evidências de que o grande consumo de açúcar e 

baixa ingesta de frutas favorecem a ocorrência de transtorno mental, como observado 

no estudo realizado com 712 gestantes das cidades de Porto Alegre e Bento 

Gonçalves/RS, cujos resultados indicaram que quando comparadas a àquelas que 

consumiam de forma sistematizada, as gestantes com maior consumo de açúcar e 

insuficiente em frutas e legumes apresentaram prevalências para sintomas 

depressivos de 88% e 42% para os dois primeiros respectivamente e 39% de sintomas 

de ansiedade em relação ao terceiro produto, associando, portanto a ingesta 

balanceada de frutas e leguminosas a menores prevalências de transtornos 

mentais295. 

No preparo dos alimentos e a relação com o transtorno metal comum, mostrou 

diferença estatística significante (p<0,05) no preparo dos alimentos fritos, fervidos 

e/ou cozidos e assados. Os pacientes com transtorno mental comum ingerem mais 

alimentos fritos quando comparados aos que não apresentaram transtorno mental 

(25% vs 15%). Os que não apresentam transtorno mental comum, preparam mais 

seus alimentos de forma fervida e/ou cozida (81,4% vs 72%) e ainda assados (3,6% 

vs 3%). Não foi encontrado dados na literatura que afirmam o poder protetor para o 

modo de preparo dos alimentos e o transtorno mental comum. 

Como visto anteriormente, achados na literatura afirmam que o consumo de 

alimentos in natura é mais saudável, ressaltando que uma alimentação inadequada 

está relacionada com à ocorrência de transtorno mental comum. Dessa forma, o 

consumo de alimentos industrializados foi mais elevado (p<0,05) nos indígenas com 

a presença do transtorno mental comum.  
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Diante disso, pondera-se que a alimentação inadequada está relacionada aos 

transtornos mentais comuns, cujo consumo de produtos processados reflete no bem-

estar físico do indivíduo, deixando-o com excesso de peso, além de aumentar os 

riscos para doenças crônicas296. 

É importante considerar nesse contexto a influência da globalização da 

industrialização, na mudança dos padrões de consumo dos indígenas e no modo de 

vida. Pois, o fato de o indígena ter ingressado no mercado de trabalho e interagir com 

o mundo urbano, contribuiu para inclusão de novos hábitos alimentares e perdas da 

tradição de cultivos dos alimentos que propiciavam uma alimentação saudável283.  

Esse fato é evidenciado pela ingestão de queijo, calabresa, sardinha em conserva, 

salsicha em conserva em pelo menos duas vezes ao mês em um notório quantitativo 

dos indígenas Mura com presença de transtorno mental comum. 

5.4.6 Relação do consumo de produtos industrializados hipercalóricos entre 
indígenas Mura e a presença de transtornos mentais comuns não 
psicóticos. 

Neste estudo, não houve associação estatística para score total de consumo 

de produtos industrializados hipercalóricos em relação à presença ou não de 

transtorno mental comum. Entre os que se destacam, estão o bolo, os biscoitos e o 

suco de fruta envasado que mostrou significância estatística (p<0,05) por serem mais 

consumidos entre aqueles que apresentam o transtorno mental comum. 

Estudo realizado com indígenas Xavantes mostrou que apesar de muitos 

indígenas manterem seu estilo de vida tradicional, o contato com a os não índios 

urbanos fez com que essa população fosse aos poucos introduzindo alimentos que 

antes não faziam parte da sua dieta, incluindo produtos industrializados como o 

açúcar, café, óleo de cozinha, farinha de trigo, sal, pão, biscoitos, balas e refrigerantes, 

capazes de auxiliar no surgimento de novas doenças, como a hipertensão arterial e o 

diabetes, além do que as mudanças no preparo dos alimentos, cozidos, tornando-os 

mais moles e adesivos, facilitam o acúmulo de placas bacterianas nos dentes, 

contribuindo para o aumento de cáries e a evolução de doença periodontal, 

propiciando problema de saúde ao indivíduo297. 
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Ainda nesse contexto, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) 

apontou que o consumo de frutas e verduras no país está abaixo do recomendado, 

enquanto o consumo de alimentos industrializados cresce a cada ano283. Esse fato é 

resultante do aumento da economia brasileira que eleva a produção dos produtos 

industrializados, possibilitando o acesso a todos os grupos sociais do país298. 

Achados sobre o alto consumo de hipercalóricos pela população indígena, 

também foram observados na pesquisa com abordagem etnográfica qualitativa, na 

aldeia Porteira e aldeia Funil, descritos no estudo realizado com os Akwen Xerente no 

Tocantins, que identificou o elevado consumo de açúcar, a diminuição do consumo de 

frutas e hortaliças, bem como o aumento da aquisição de industrializados, cujas 

embalagens foram encontradas espalhadas por toda a aldeia149, concordando com os 

achados do presente estudo. 

5.4.7 Relação do consumo de produtos semielaborados entre indígenas Mura 
e a presença de transtornos mentais comuns não psicóticos. 

Os produtos semielaborados não apresentaram diferença estatística com 

presença ou não do transtorno mental comum. Ambos os grupos, são semelhante no 

consumo de alimentos semielaborados. Dentre os mais consumidos pelos indígenas 

deste estudo destacam-se a carne de boi e o frango, pois quase metade dos sujeitos 

de ambos os grupos relataram o consumo de carne de boi e de frango no intervalo de 

pelo menos um a três dias. Vale mencionar que o alimento consumido com maior 

frequência foi o peixe.  Portanto, é importante ressaltar que os indígenas Mura 

adquirem seus alimentos com dependência do clima como cheia e vazante do rio, 

sendo os alimentos providos de forma sazonal. 

Corroborando com os achados deste estudo, a prática rotineira do consumo de 

peixe, frango e carne também foi observada entre os indígenas Kariri-Xocó. Além 

disso, a forma de preparo mais utilizada do peixe também se dá através do cozimento, 

como visto em nossos estudos. Entretanto, os Kariri-Xocó tem esta prática acentuada 

por reconhecerem os prejuízos ocasionados ao consumir alimentos fritos299, 

diferentemente do comportamento identificado entre os índios Mura entrevistados, 

pois 25% dos indígenas com presença de transtorno mental comum utilizam a fritura.  
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 Uma atualização que pode ter influenciado nesse processo foi o 

desenvolvimento do comércio na aldeia. A providencia de trabalhos remunerados e 

benefícios governamentais acarretam mudanças no contexto social indígena o que 

implica em mudanças drásticas na sua alimentação, com a tentativa de acompanhar 

as mudanças ocasionadas pela globalização. Ademais, a condição do ambiente 

habitado por povos indígenas também influência no consumo de alimentos 

industrializados, uma vez que existem solos impróprios para a agricultura299.  

Assim, salienta-se que a má alimentação contribui para o surgimento de 

distúrbios nutricionais como o sobrepeso e a obesidade, capazes de elevar os riscos 

para o desenvolvimento de doenças não transmissíveis, favorecendo o aparecimento 

de hipertensão arterial sistêmica e Diabetes Mellitus163.  

5.4.8 Relação entre características antropométricas dos indígenas Mura e a 
presença de transtornos mentais comuns não psicóticos.  

Quanto aos valores antropométricos não houve associação com transtornos 

mentais comuns.  

O índice de massa corporal elevado, não apresentou relação com a presença 

de transtorno mental comum, entretanto há estudos afirmando que o desenvolvimento 

de transtornos mentais como a depressão pode estar relacionado ou desencadeia o 

sobrepeso ou a obesidade, devido à ingestão de alimentos hipercalóricos e abandono 

de atividades físicas. Um fator agravante é que a obesidade gera sentimentos 

negativos e de descontentamento com a imagem corporal, o que agrava os 

transtornos mentais 300,301.  

A associação da obesidade e sobrepeso com o transtorno metal comum 

também é visto em um estudo desenvolvido com 153 pacientes, onde cerca de 42% 

dos entrevistados classificados como sobrepeso desenvolveram transtorno de 

ansiedade e 67% dos entrevistados obesos desenvolveram essa condição. Quanto 

aos transtornos depressivos, 42,4% dos sobrepesos e 47,9% dos obesos conviviam 

com a doença300. Nota-se que a condição física desfavorável dificulta o tratamento, e 

torna o indígena mais propenso ao desenvolvimento dos sintomas do transtorno 

mental comum. 
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 O excesso de peso também foi identificado nos Kaingang no Rio Grande do 

Sul, onde através da avaliação do índice de massa corporal, 8,9% apresentaram 

sobrepeso e/ou obesidade74. Assim também entre os Xavantes no Mato Grosso, onde 

78% dos entrevistados apresentaram excesso de peso relacionado ao sobrepeso ou 

obesidade, sendo associado à mudança no padrão alimentar75.  Entre os indígenas 

Suyá do parque Xingu, localizado ao norte do Estado do Mato Grosso, foi encontrado 

46,5% com excesso de peso, 12,8% com obesidade generalizada, 38,4% com 

obesidade central49. Resultados semelhantes aos deste estudo foram identificados 

entre os Xukuru-Kariri de Minas Gerais, cuja avaliação dos indicadores 

antropométricos e da composição corporal, revelou o sobrepeso em 27,6%, obesidade 

em 5,2%, além de 21,4% apresentarem excesso de adiposidade central através da 

avaliação da circunferência da cintura. Quanto à porcentagem de gordura corporal, 

foram utilizadas para avaliação deste dado a bioimpedância tetrapolar 1 (n=52), mão 

a mão (n=42), pé a pé (n=55) e tetrapolar 2 (n=51), sendo identificado nos resultados 

o excesso de peso em: 25%, 19%, 18,2% e 17,6%, respectivamente de acordo com 

as variáveis.302 .              

Quanto à avaliação da gordura corporal, o presente estudo apresentou achados 

semelhantes a outros, embora não mostrou significância estatística com o transtorno 

mental comum. Nota-se que existe uma significativa quantidade de indígenas mura 

com Gordura Corporal elevada. Assim, em Rondônia - empregando o primeiro método 

da bioimpedância, foram identificados níveis elevados (23,2%) de adiposidade central 

entre os Suruí159. Já utilizando a circunferência da cintura, o excesso de peso aparece 

em 52% da amostra representativa dos indígenas Aruak52. 

Assim percebe-se que no presente estudo apesar de não ter sido encontrada 

associação entre sobrepeso, obesidade e os sintomas de transtornos mentais 

comuns, ressalta-se que a ingestão de uma alimentação balanceada é importante não 

só para a minimização dos riscos cardiovasculares, mas também reduz a 

potencialidade do desenvolvimento de transtorno mental ou psicológico, favorecendo, 

portanto, a promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos. 
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5.4.9 Relação entre hipertensão arterial e hábitos de mensuração dos indígenas 
Mura e a presença de transtornos mentais comuns não psicóticos.  

A prevalência de hipertensão arterial referida foi mais elevada entre os 

indígenas portadores de transtorno mental comum (p<0,05). 

Já na Bélgica, uma pesquisa desenvolvida com 543 pacientes psiquiátricos, 

mostrou a prevalência de 23 problemas de saúde associados, dentre eles, a 

hipertensão arterial com 48,4% dos casos303. 

É importante analisar esse fato, pois, ao se considerar que o indivíduo que 

apresenta transtorno mental comum está propenso ao déficit no autocuidado, pode 

também, desta forma ser acometido de outras morbidades como hipertensão arterial 

sistêmica e diabetes304.  

 Os indígenas com transtorno mental comum foram mais diagnosticados por 

profissionais de saúde possivelmente pelo fato de procurar com maior frequência 

algum tipo de ajuda para solucionar seus problemas. 

Entre indígenas, a introdução de práticas urbanas alterou o padrão sociocultural 

que consequentemente resultou na modificação do perfil epidemiológico, favorecendo 

o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis como a hipertensão, além de 

obesidade, alcoolismo e transtornos psiquiátricos305. 

Ressalta-se que tanto o transtorno mental comum quanto à hipertensão arterial 

são condições instáveis que merecem um cuidado diferenciado para manutenção do 

controle, quer psicológico, quer fisiológico. Portanto, o profissional de saúde precisa 

estar atento às alterações nas manifestações clínicas, a fim de evitar complicações304.       

5.4.10 Relação entre acompanhamento e tratamento da hipertensão arterial 
entre indígenas Mura e a presença de transtornos mentais comuns não 
psicóticos.  

Nota-se que não houve diferença estatística significativa no acompanhamento 

e tratamento da hipertensão arterial e a presença ou não de transtorno mental comum, 

pois ambos os grupos apresentaram semelhança nos dados obtidos.  Em relação ao 

tempo de diagnóstico da hipertensão arterial, ambos os grupos foram diagnosticados 

em sua maioria no intervalo de um a cinco anos, principalmente pelo profissional 

médico, sendo o acompanhamento da hipertensão arterial realizado em sua grande 
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parte no Pólo base de saúde indígena, que se assemelha a uma unidade básica de 

saúde. 

Observando que o contato dos Mura com a hipertensão arterial é de certa forma 

recente, a importância da equipe multiprofissional de saúde está em sensibilizar e 

motivar os sujeitos com doenças crônicas a aderirem o tratamento medicamentoso e 

não medicamentoso, pois este é um período cercado por desafios e mudanças de 

rotinas, onde são introduzidos novos hábitos que precisam ser praticados para o 

sucesso do tratamento e melhoria da condição de saúde306. 

Quanto ao acompanhamento das comorbidades não psiquiátricas, o estudo 

realizado com 1.595 usuários dos Centros de Atenção Psicossociais no sul do Brasil, 

revelou a presença de morbidades em 45,3%, onde a hipertensão arterial apareceu 

em 21,5%, destacando-se a unidade básica de saúde como local de primeira escolha 

para o atendimento e acompanhamento desse problema de saúde307. 

Os que apresentaram transtorno mental comum tiveram mais indicação para 

realização de tratamento medicamentoso para hipertensão.  

5.4.11  Relação entre níveis lipídicos e glicemia capilar dos indígenas Mura e a 
presença de transtornos mentais comuns não psicóticos. 

Em relação aos níveis lipídicos e glicêmicos dos que apresentaram transtorno 

mental comum, em 22,6% os triglicerídeos atingiram valores altos, com diferença 

estatisticamente significativa (p=0,036), enquanto nos valores de colesterol total 

16,5% estavam categorizados como limítrofes e 11,5% com taxas altas. Já referente 

à glicemia capilar, pouco mais de 95% estiveram dentro dos padrões desejáveis e 

3,8% com diabetes mellitus presente nos indígenas com transtorno mental comum.   

A baixa incidência de diabetes mellitus também foi identificada entre os 

indígenas Suyá do parque Xingu localizado ao norte do Estado do Mato Grosso. Foi 

identificada 4,0% glicemia de jejum alterada, todos eles entre mulheres e 63,9% 

dislipidemia e 21,9% síndrome metabólica49.  Já em 1979, outros autores, ao 

avaliarem 106 indígenas do alto do Xingu, não encontraram alterações nos níveis 

glicêmicos e nos valores médios dos lipídios séricos41. Esses achados confirmam que 

os indigenas estão mudando o seu modo de vida como também o perfil 

epidemiológico. 
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A dislipidemia dos indígenas deste estudo que não apresentam a presença de 

transtorno mental comum foi em sua maioria aceitável. Entretanto, esse dado não se 

reflete em outras etnias. Em indígenas sem transtorno mental, nas etnias Mehináku, 

Waurá e Yawalapití, do Alto Rio Xingu, a prevalência de dislipidemias foi de 77,1%, 

apresentando ainda níveis pressóricos elevados em 37,7%. Contudo, nesta amostra 

não foram observados casos de diabetes52.  Por sua vez, em indígenas de 

Cañamomo- Lomaprieta na Colômbia foi identificada a prevalência de dislipidemia em 

68,9% e diabete em 8%308.  

Diante disso, ressalta-se que o desenvolvimento de educações em saúde com 

a comunidade sobre hábitos saudáveis e sua adoção são de extrema importância para 

a promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos309. 

5.4.12 Relação entre antecedentes pessoais e hábitos relacionados ao controle 
de doenças cardíacas, diabetes mellitus e dislipidemias dos indígenas 
Mura e a presença de transtornos mentais comuns não psicóticos. 

De acordo com os resultados em relação aos antecedentes pessoais, a 

amostra de indígenas Mura com transtorno mental comum não psicótico apresentou 

diferença significativa para antecedentes pessoais de doenças cardiovasculares, 

problemas de coração, diabetes mellitus e dislipidemias (p<0,05), nos quais observou-

se maior prevalência de problemas do coração (9,6% vs 4,0%) e dislipidemias (17,5% 

vs 12,6%) entre os indígenas com presença de transtorno mental comum quando 

comparados aos indígenas sem transtorno. 

Dessa mesma forma, na análise multivariada, a variável diabetes manteve 

associação com o transtorno mental comum. Em contrapartida, o fato de não ter 

antecedentes pessoais de cardiopatia apresentou-se como fator protetor. 

As mudanças nos hábitos de vida dos indígenas, como aquisição e consumo 

de alimentos industrializados e o sedentarismo têm favorecido a ocorrência de 

doenças cardiovasculares, metabólicas e sistêmicas, aproximando o perfil de 

morbimortalidade com o visto na população brasileira310. Nesse contexto, um estudo 

realizado com 91 pacientes indígenas do Ambulatório do Índio da Universidade 

Federal de São Paulo identificou entre esses, o perfil de morbidade através da análise 

de prontuários, descrevendo a presença das patologias: neoplasias (26,6%), 
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malformações congênitas e anomalias cromossômicas (14,3%) e doenças 

cardiovasculares (9,9%) como principais causas de morbidade nesta amostra305. 

Assim, observa-se que as doenças cardiovasculares aparecem como terceiro 

precedente de morbidade, cuja prevalência de 9,6% em portadores de transtorno 

mental comum que referiram antecedentes pessoais cardíacos, aproximou-se dos 

resultados do presente estudo.    

Já em indivíduos não indígenas, portadores de esquizofrenia no estado de 

Minas Gerais, as comorbidades relacionadas ao transtorno psiquiátrico incluíram 

hipertensão arterial em 32,4%, diabetes em 17,6% e dislipidemias em 8,8% dos 

entrevistados311. Diante disso, observamos que as evidências na literatura se 

apresentaram inversamente proporcionais aos resultados deste estudo, cuja 

prevalência de diabetes foi menor e a de dislipidemias mais elevada entre os 

portadores de transtorno mental, sendo esse um importante achado para comunidade 

científica. 

Um fato notório foi que 49,5% dos indigenas Mura entrevistados com presença 

de transtorno mental comum, não havia feito medida da glicemia e 58,2% de colesterol 

e/ou triglicérides, evidenciando a importância do acompanhamento e avaliação 

integral do indivíduo. 

Portanto, ressalta-se que a manutenção do acompanhamento longitudinal por 

parte dos profissionais de saúde junto aos acometidos ou não por transtorno mental 

comum, precisa ser efetiva, avaliando índices pressóricos, glicêmicos e lipídicos, a fim 

de conhecer o perfil antropométrico da população e evitar agravos em saúde como a 

ocorrência de síndrome metabólica, complicações cardiovasculares e renais nesses 

indivíduos312. Além disso, a importância de ações educativas para fornecer o 

conhecimento necessário sobre a diabetes favorece a qualidade de vida individual e 

coletiva. 

5.4.13 Relação entre consumo de bebida alcoólica da cultura indígena Mura e a 
presença de transtornos mentais comuns não psicóticos 

O consumo da bebida cultural (fermentada) esteve presente entre os 

entrevistados que afirmaram o consumo de um copo em período inferior a uma vez 

ao mês de aluá e/ou caxiri.  



Discussão 219 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

Observa-se em literatura a introdução do caxiri “fraco” de baixo teor alcoólico 

ainda na infância (três ou quatro anos), onde é visto como alimento e não como 

bebida, sendo este costume presente entre os Kaxináwa, Yaminawá, Kulína, 

Kaingang tal prática é compartilhada também com os índios rionegrinos71. Já a bebida, 

ou seja, o caxiri “forte” é introduzido na faixa de 12 a 15 anos, quando os homens 

passam pelo ritual de iniciação masculina, enquanto as mulheres iniciam o consumo 

após o casamento313. 

Essa prática é executada coletivamente, onde percebe-se o papel social da 

bebida alcoólica indígena no manejo da resolução e formação de conflitos, pois 

acreditam que o consumo do caxiri pode favorecer a reconciliação dos inimigos, bem 

como provocar inimizades por conta da agressão gerada por desentendimentos314. 

Entre os indígenas, como o álcool é uma representatividade do simbolismo, 

entre os Uaçá o ato de beber quantidades elevadas provocando a embriaguez, nem 

sempre representa uma conduta reprovável, pois todos os atos de beber estão 

interligados ao contexto cultural315. 

5.4.14 Relação do uso de bebidas alcoólicas entre indígenas Mura e a presença 
de transtornos mentais comuns não psicóticos.  

Destaca-se como principal achado a diferença estatisticamente significante 

entre o consumo de bebida alcóolica e a presença de transtorno mental, evidenciada 

na análise multivariada 1,01 (IC 95% 1,00-1,02).  

Esse dado corrobora com o estudo entre indígenas do Alto Rio Negro, como os 

Tukanos que têm como bebida de segunda escolha a cachaça e em ocasiões de 

festividades, costumam consumir a bebida alcoólica até acabarem todas as doses 

disponíveis, realizando esta prática sempre em coletividade É importante avaliar o 

consumos exacerbados do álcool, pois este pode levar à dependência, provocando 

transtornos mentais de ordem psíquica e comportamental, comprometendo a 

condição salutar do indivíduo316. 

Entre os Xukuru Ororubá, as consequências do alto consumo de álcool 

refletiram em cansaço (71,8%), falta de concentração (21,4%), irritação (13,7%) e 

brigas (1,7%), demonstrando indícios de alterações físico-psicólogicas nesta amostra, 

onde em 54,2% dos casos os sujeitos relataram que pessoas próximas como amigos, 
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parentes e profissionais de saúde já haviam demonstrado preocupação com seu 

comportamento referente ao consumo de bebida alcoólica200. 

Diante disso, os profissionais que atuam na atenção primária junto aos 

indivíduos que consomem álcool, precisam estar atentos às manifestações 

sintomáticas dos distúrbios relacionados a essa substância, identificando os riscos 

para elaboração e implementação de estratégias de controle317. 

5.4.15 Associação de bebida alcoólica e a presença dos transtornos mentais 
comuns não psicóticos segundo o Self-Reporting Questionnaire – SRQ 20 

Quanto à presença de transtornos mentais comuns e sua relação com ingestão 

de bebida alcoólica, foi observado que em mais da metade dos bebedores o relato de 

dores de cabeça frequentes, assim como a sensação de dormir mal, nervosismo, 

tensão, preocupação e tristeza.  

Resultados semelhantes foram identificados no estudo realizado com 76 

estudantes de Enfermagem no Acre, que a partir da aplicação do instrumento  

SRQ-20, 46,1% referiram sentir-se nervosos, tensos ou preocupados, 28,9% 

relataram sentir tristeza, 25% relataram ter sensação desagradável no estômago e 

31,6% afirmaram assustar-se com facilidade e ter dores de cabeça frequentes318. 

Nessa perspectiva, os resultados encontrados no estudo desenvolvido com 256 

indivíduos atendidos na atenção primária, revelaram a presença de distúrbios 

psíquicos, onde 26,9% desenvolveram sintomas depressivos associados ao consumo 

abusivo de álcool319. 

 A variável “tem chorado mais do que de costume e tem dificuldades no serviço 

(seu trabalho é penoso, causa sofrimento)” mostrou diferença significante (p<0,05) 

com a ingestão de bebida alcoólica. Nota-se que os que não ingerem bebida alcóolica 

apresentaram mais este achado. Logo é importante avaliar o risco para suicídio devido 

à relação que o desejo de tirar a própria vida possui com as doenças como os 

transtornos de ansiedade e não somente a depressão320. 

O risco para suicídio relaciona-se com uma gama de fatores, que vão desde os 

de natureza sociológica, econômica, política, religiosa, cultural, passando pelos 

psicológicos e psicopatológicos, até os genéticos e biológicos as variáveis sociais e 

familiares321. Nesse sentido, as estratégias que privilegiam unicamente a abstinência 
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como solução do problema muitas vezes afasta o usuário dos serviços, por não se 

sentirem acolhidos e compreendidos pela equipe de saúde, logo é importante 

ponderar as orientações. 

5.4.16 Relação entre indígenas com dificuldades no serviço e caracterização 
sociodemográfica, hipertensão arterial e uso de bebida alcoólica. 

Neste estudo, 23,6% dos indígenas relataram apresentar dificuldades no 

serviço. Houve diferença estatística significativa estatística (p<0,05) dessas quando 

comparadas com a variável sexo. Nota-se que foi no sexo masculino que essas 

dificuldades apareceram de forma mais expressiva. A renda individual mensal dos 

indígenas deste estudo em mais de 90% de ambos os grupos, com ou sem 

dificuldades no serviço, era baixa de 1 a 2 salários mínimos, mas estatisticamente não 

apresentou significância. 

 A prevalência de dificuldades no serviço está mais na população do sexo 

masculino, de acordo com o presente estudo. O desenvolvimento de transtornos 

mentais difere conforme o gênero, e essas peculiaridades necessitam ser estudadas 

com mais detalhes322.  

Apesar de neste estudo haver uma baixa renda em ambos os grupos, a 

literatura relaciona à baixa renda como fator de risco para o desenvolvimento de 

transtornos mentais92. Esse fato foi observado entre os Xukuru Ororubá que possuíam 

em sua maioria (63,2%) o sustento inferior a um salário mínimo, sendo o trabalho e a 

remuneração fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais. Outro 

dado que apresentou relevância estatística (p<0,05) foi o tabagismo, sendo este mais 

presente naqueles com dificuldades no serviço. 

Há relação entre o desenvolvimento desses transtornos mentais e o uso de 

tabaco, foi relatada em um estudo desenvolvido com estudantes de uma universidade 

brasileira, onde o uso foi constatado em 46,1% dos entrevistados devido aos 

sentimentos de ansiedade e depressão318. O acentuado uso de tabaco também foi 

encontrado em 26 serviços de tratamento para pacientes psiquiátricos323. Tal fato 

remete à necessidade de controle do tabagismo e prevenção de sua utilização pelos 

jovens da população em geral. 
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No contexto internacional, o estudo realizado com 4.894 sujeitos na Grécia, 

revelou a prevalência dos transtornos mentais em 14%, destacando-se o transtorno 

de ansiedade generalizada (4,10%), depressão (2,90%) e o transtorno do pânico 

(1,88%), estando presente nesta amostra o consumo abusivo de álcool em 12,69% e 

o fumo frequente em 39%89. 

O acentuado uso de tabaco também foi encontrado em uma amostra 

representativa à população nacional, onde nos 2.475 entrevistados a prevalência do 

uso de tabaco foi de 52,7%, estando associado ao transtorno psicológico atual323. Tal 

fato remete a necessidade de controle do tabagismo e prevenção de sua utilização na 

população em geral. 

A hipertensão arterial identificada apresentou diferença estatística (p<0,05), 

sendo esta mais presente naqueles com dificuldades no serviço. A hipertensão 

referida também apresentou significância estatística (p<0,05), no entanto ela 

apresentou-se mais presente que não reportavam dificuldades no serviço. A 

frequência de utilização de bebida alcóolica também apresentou relevância estatística 

(p<0,05), pois a utilização de bebida alcóolica foi mais frequente naqueles com 

dificuldades no serviço. 

Em estudos sobre o álcool e transtornos psiquiátricos, relaciona-se que em 

torno de 50% dos usuários com transtornos mentais graves podem desenvolver 

problemas relativos ao consumo de álcool/drogas, e no que se refere aos transtornos 

mentais comuns que os relacionados ao consumo de álcool coexistem com outras 

doenças psiquiátricas. Nota-se a importância de os profissionais de saúde de estarem 

a par de novas técnicas de avaliação, de intervenção e de novos tratamentos 

baseados no modo psicossocial desenvolvido para esse tipo de usuário324, 325. 

5.4.17  Relação entre indígenas com incapacidade de desempenhar papel útil em 
sua vida e caracterização sociodemográfica, hipertensão arterial e uso de 
bebida alcoólica. 

Não houve relevância estatística entre ser incapaz de desempenhar papel útil 

em sua vida com as características sócio demográficas e nem como uso de bebida 

alcoólica, pois em ambos os grupos os achados foram semelhantes. Neste estudo não 

houve relevância entre os diferentes sexos. No entanto, em estudo comparativo 
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realizado em São Paulo, entre homens e mulheres que, dentre as variáveis analisadas 

avaliou a presença de transtorno mental comum, evidenciou em seus resultados 

diferença significante (p<0,05) das mulheres para os homens, onde elas 

apresentaram maiores valores para incapacidade de desempenhar um papel útil 

(28,5% vs 15,1%), dificuldades no serviço (26,9% vs 14,0%) e sentir-se inútil (22,8% 

vs 11,2%)326. 

Houve relevância estatística (p<0,05) entre a hipertensão referida e ser incapaz 

de desempenhar papel útil em sua vida. Em estudo realizado com populações 

quilombolas na Bahia para avaliar os fatores associados com a depressão entre 

homens e mulheres, demonstrou que o desenvolvimento desse tipo de transtorno 

mental difere conforme o gênero, onde para os homens a depressão apresentou-se 

associada ao descobrimento de doença crônica, auto avaliação da saúde e acesso ao 

serviço assistencial ambos definidos como ruins, enquanto nas mulheres esta 

condição de saúde esteve associada ao diagnóstico prévio de transtorno psiquiátrico, 

auto avaliação ruim da saúde, tabagismo e se autodeclarar não negra276 

demonstrando a variação de fatores associados entre os sexos que precisam ser 

considerados para que a intervenção seja de forma correta e eficaz. 

5.4.18  Resultados do modelo de regressão logística para os indígenas sem e 
com transtornos mentais comuns segundo o Self-Reporting 
Questionnaire – SRQ 20  

A partir da análise multivariada, foi evidenciada associação entre transtorno 

mental comum e residir em zona urbana, consumir álcool, ter antecedentes pessoais 

de cardiopatia e diabetes mellitus. 

Resultados semelhantes foram identificados em residentes da zona urbana de 

Feira de Santana/BA, onde a partir da análise multivariada, foi possível observar a 

associação estatisticamente significante entre as variáveis: sexo (RC = 2,72; IC= 2,16- 

3,42), escolaridade (RC=1,75; IC 95%= 1,18 - 1,70), renda (RC= 1,89; IC 95% = 1,44-

2,48), tabagismo (RC = 2, 14; IC 95% = 1,64 - 2,79), tempo suficiente para o lazer (RC 

= 0,52; IC 95% = 0,47- 0,54) e possuir doença crônica (RC = 1,68; IC 95% = 1,35 - 

2,10) com a ocorrência de TMC327. 
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Em relação às doenças crônicas como a diabetes, onde também evidenciou-se 

associação com a presença de transtorno mental entre a amostra pesquisada, 

resultados semelhantes foram observados no estudo realizado com uma população 

adulta em Pelotas/RS, onde através de análise estatística foi possível detectar que 

hipertensos, diabéticos e/ou com insuficiência cardíaca que referiram ser portadores 

de cinco doenças crônicas, apresentam maior prevalência de TMC (RC = 1,68 IC 95% 

= 1,35 - 2,10)328. 

Quanto ao consumo de álcool, diferentemente dos resultados do presente 

estudo que revelou associação, achados na literatura apontam que o consumo de 

bebida alcoólica não está diretamente relacionado com o aumento da prevalência de 

transtorno mental327, 328.                 

Nesse sentido, as políticas de atenção à saúde devem propiciar condições para 

o desenvolvimento de estratégias direcionadas ao controle do uso de tabaco e o 

fortalecimento no acompanhamento longitudinal de pessoas com doenças crônicas, a 

fim de minimizar as probabilidades da ocorrência de transtorno mental comum, no 

contexto indígena. 
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6 CONCLUSÕES 

 O presente estudo foi realizado com uma amostra de 455 indígenas Mura 234 

da aldeia Murutinga zona rural e 221 da aldeia Pantaleão, zona urbana da cidade de 

Autazes, localizada no estado Amazonas.  Os dados demostraram que em relação às 

características sociodemográficas, a maioria 57,8% era do sexo feminino, com idade 

média de 42 anos, 73,7% com companheiro, com média de 4 filhos. Em relação à 

escolaridade 41,1% dos indígenas eram analfabetos/fundamental (1º ao 5º ano), 

47,5% com renda mensal familiar de 1 a 2 salários mínimos, com média de 5 

dependentes da renda familiar, sendo o participante do estudo o principal responsável 

pela renda familiar (60,7%). A grande maioria (86,4%) foi classificada no estrato 

socioeconômico D-E, segundo critério Brasil. A fonte de renda: trabalho remunerado 

o ano todo (28,6%), remunerado temporário (54,5%) e para a maioria (97,7%), a fonte 

de renda era do benefício social bolsa-família. Os domicílios eram de madeira, tanto 

no piso quanto na parede (61,1% e 76,5%), com cobertura de telha de zinco ou 

amianto (94%) e em 89,5% dos domicílios havia banheiros, apenas 30,5% possuíam 

rede geral de distribuição de água. Quanto à caracterização dos bens de consumo 

duráveis: o motor de polpa/rabeta (55,3%), ralador de mandioca (20,9%), motocicleta 

(16,5%) e motosserra (8,1%). Quanto aos aparelhos eletrodomésticos e eletrônicos, 

a maioria dos domicílios com os seguintes bens: fogão (96,9%), televisão (85,9%), 

geladeira (80,7%), aparelho de telefonia móvel (70,1%), antena parabólica (64,5%), 

DVD player (53,2%) e aparelho de telefonia móvel (70,1%). 

Quanto aos hábitos e estilos de vida dos indígenas Mura observou-se que 

20,4% eram tabagistas, sendo 24,2% ex-tabagista, 53% faziam uso do cigarro há mais 

de 11 anos, 52,3% fumavam dois ou mais maços de cigarros por dia. Quanto à prática 

de atividade física 52,8% irregularmente ativo/sedentário. Quanto à origem dos 

alimentos 63,1% da caça ou pesca, 99,3% compram os alimentos e 49% cultivo 

advêm do cultivo de alimentos/ criação de animais domiciliar. Em relação ao modo de 

preparo dos alimentos, 77,1% fervidos e/ou cozidos e alimentos fritos (19,6%). Quase 

a totalidade (99,6%) utilizava sal, óleo vegetal (98,9%) e açúcar (98,9%) no preparo 

dos alimentos. 
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Em relação às variáveis antropométricas e de composição corporal, 57,2% com 

sobrepeso/obesidade, 60,2% com circunferência do pescoço aumentada; 25% 

circunferência cintura aumentada substancialmente; 85% com relação cintura-quadril 

aumentada, 69,5% com percentual de gordura corporal alta/muito alta, 15% com 

alto/muito alto músculo esquelético; 30,5% com percentual músculoesquelético baixo; 

59,5% com idade corporal acima da idade biológica real e 31% gordura visceral 

alta/muito alta. 

A prevalência de hipertensão arterial identificada foi de 26,6%, hipertensão 

referida por profissional de saúde (20,2%); hábito de mensurar a pressão arterial 

(51,8%), tempo de diagnóstico de hipertensão arterial de um a cinco anos (42,7%). As 

drogas anti-hipertensivas mais usadas foram os inibidores da ECA (51,7%) e 

bloqueadores do receptor AT1(17,0%); 88,5% realizaram o acompanhamento da 

hipertensão no Polo-base e 56,9% receberam orientações sobre tratamento não 

medicamentoso para controlar a pressão arterial. A falta de dinheiro (59,0%) e 

esquecimento (34,0%) foram os principais motivos para o não comparecimento às 

consultas marcadas no último ano. Quanto ao conhecimento e crenças sobre a 

hipertensão arterial 85,0% achavam que a hipertensão arterial pode gerar 

complicações, 79,3% não conheciam o valor para a pressão arterial ser considerada 

alta, 44,5% achavam que existe cura para a hipertensão arterial e 57,6% não sabiam 

o tempo de duração do tratamento para a hipertensão arterial. 

Quanto aos níveis tensionais lipídicos e glicemia capilar de jejum, observou-se 

que 0,7% apresentou tolerância a glicose diminuída e 3,0% diabetes mellitus, 

colesterol total alto (8,8%), o triglicerídes alto (20,5%) e muito alto (3,0%) muito alto. 

Em relação aos antecedentes pessoais, 6,6% referiram problemas de coração, 3,3% 

acidente vascular encefálico 5,1% diabetes mellitus, 14,8% dislipidemias. 

Em relação à ingestão de bebida alcoólica, a classificação dos indígenas Mura, 

após aplicação do Alcohol Use Disorders Identification Test-Audit 11,2% baixo risco, 

15,6% médio risco e 13,4% alto risco. A prevalência foi de 40,2% com associação 

entre os residentes na zona rural (p<0,05). As variáveis que mostraram associação 

estatisticamente entre os grupos da zona rural e zona urbana foram frequência que 

utiliza bebidas com álcool e a frequência no último ano que não conseguiu se lembrar 

do que aconteceu na noite anterior por causa da bebida (p<0,05). Quanto à 

quantidade de gramas de etanol ingerida nas ocasiões em que bebe, as variáveis 
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associadas estatisticamente (p<0,05) foram: zona de moradia e sexo. Em relação ao 

consumo de bebida alcoólica da cultura indígena houve associação com a frequência 

que o indígena bebeu durante o último ano. 

Quanto aos dados sociodemográficos e a ingestão de bebida alcóolica as 

variáveis com diferença significativa entre os grupos foram: sexo, idade e número de 

filhos. Os indígenas que faziam uso de bebida alcóolica eram mais do sexo masculino 

(68,5% vs 31,5%) jovens [38,95 (3,13) vs 44,22 (17,61) anos] e possuíam a média de 

filhos [(3,85 (3,13) vs 4,59 (3,19)]. Em relação a escolaridade 66,5% dos indígenas 

que ingeriam bebida alcoólica eram analfabetos/fundamental incompleto. Indivíduos e 

familiares mostraram associação estatisticamente significativa (p<0,05) entre o 

consumo de álcool e as variáveis: responsável pela renda familiar, trabalho 

remunerado temporário e venda de produtos agropecuários e da pesca. Os indígenas 

que faziam uso da bebida alcoólica eram: o principal responsável pela renda familiar 

era o participante (60,7% vs 52,6%), possuíam trabalho remunerado temporário 

(61,7% vs 49,6%). A relação entre hábitos de vida e ingestão de bebida alcoólica 

houve diferença significativa na variável tabagismo (p<0,05) entre os grupos que não 

ingeriam e ingeriam bebida alcoólica (12,9% vs 31,7%), ser sedentário foi semelhante 

entre os indígenas que ingeriam e não ingeriam bebida alcoólica (47,3 vs 46,3%), 

entre as mulheres que faziam uso de pílula ou hormônio anticoncepcional a maioria 

ingeriam bebida alcoólica (29,3% vs 22,0%).  A origem dos alimentos de consumo dos 

indígenas e ingestão de bebida alcoólica, a caça ou pesca e colheita dos cultivos 

domiciliar foram as variáveis com diferença significativa (p<0,05) entre os grupos. Os 

indígenas que faziam uso de bebida alcoólica possuíam maior hábito de cultivo de 

alimentos e criação domiciliar (55,7% vs 44,5%), caça e pesca (77,6% vs 53,3%), bem 

como colheita dos cultivos domiciliar (28% vs 16,5%) e (100%) dos indígenas que 

ingeriam bebida alcoólica adquiriam os alimentos por meio da compra. 

Os indígenas que ingeriam bebida alcoólica foram significativamente diferentes 

(p<0,05) em relação ao tipo de gordura utilizada no preparo dos alimentos, adição de 

sal na hora de consumo das refeições, tempo de uso de um quilo de sal nos domicílios 

e uso de temperos prontos no preparo dos alimentos. Os indígenas que faziam uso 

de bebida alcoólica utilizavam mais margarina no preparo dos alimentos (44,8% vs 

26,1%). No consumo dos alimentos in natura e produtos industrializados em relação 

á ingestão de bebida alcoólica, a média referente ao score e as variáveis 
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macaxeira/aipim, cará, beterraba, cenoura, tomate, alface, frutas e suco de frutas 

mostrou diferença significante (p<0,05) entre os grupos.  O consumo de produtos 

industrializados hipercalóricos e a ingestão de bebida alcoólica entre os indigenas 

Mura possuíam maior consumo de um a dois dias na semana nos alimentos sorvete 

(28,5% vs 21,3%), refrigerante (40,5% vs 21,3%) com diferença estatística entre os 

grupos (p<0,05). Entre o consumo de alimentos semielaborados e a ingestão de 

bebida alcoólica o consumo de peixe foi a variável que apresentou diferença 

estatisticamente significativa (p< 0,05) entre os grupos com o consumo de todos os 

dias entre os que ingeriam álcool (54%). 

 Em relação as características antropométricas, foi possível identificar 

associação estatisticamente significativa (p>0,05) entre a ingestão de bebida alcoólica 

e as seguintes variáveis: altura, peso, índice de conicidade, circunferência do 

pescoço, circunferência da cintura, relação cintura quadril, percentual gordura 

corporal, percentual músculo esquelético e idade corporal. Os indígenas que faziam 

uso de bebida alcoólica possuíam maior peso corporal com a média [66,46 (12,31) vs 

62,95(12,77)], maior altura média [159,92(7,44) vs 152,78(7,21), maior circunferência 

do pescoço [37,78(3,31) vs 35,95(3,39)], menor percentual de cintura classificada 

como aumentada substancialmente (15,8% vs 31,3%), menor percentual de relação 

cintura quadril aumentada (80,9% vs 87,9%), foram dos indigenas que ingeriam 

bebida alcoólica, maior percentual músculo esquelético médio [33,42(6,96) vs 

27,79(6,01)], maior percentual de valor de idade corporal abaixo da idade real (41,5% 

vs 28,3%) e gordura visceral muito alta (10,5% vs 9,9) dos indígenas que ingeriam 

bebida alcoólica. 

Em relação a hipertensão arterial e hábitos de mensuração dos indígenas Mura 

com a ingestão de bebida alcoólica, houve associação estatisticamente significativa 

(p<0,05) entre o consumo de álcool e as seguintes variáveis: hipertensão arterial 

referida, hipertensão identificada e local onde costumar mensurar a pressão arterial. 

Os indígenas que faziam uso de bebida alcoólica referiram menor percentual de 

hipertensão arterial referida (14,2% vs 24,3%), maior percentual de hipertensão 

identificada e que ingeriam bebida alcoólica foi no sexo masculino (68,3% vs 24,6%) 

maior percentual do local de costume de mensurar a pressão arterial era no polo-

base/unidade básica de saúde dos que ingeriam bebida alcoólica (93% vs 80,5%). 

Quanto a quantidade (em gramas) de etanol ingerido houve diferença estatística na 
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média de consumo dos indígenas que referiram possuir hipertensão referida 

[55,33(72,18) vs 33,33(62,23)]. 

Em a relação ao acompanhamento e tratamento da hipertensão arterial e o 

consumo de bebida alcoólica, houve diferença estatisticamente significativa (p< 0,05) 

entre os grupos nas variáveis: local do acompanhamento para hipertensão arterial, 

indicação de tratamento medicamentoso, deixou de comparecer às consultas 

marcadas no último ano e dificuldades para a realização de tratamento 

medicamentoso. Uma quantidade significativa de hipertensos não fazia 

acompanhamento para hipertensão arterial (27,2% entre os que não ingeriam bebida 

alcoólica e 50,0% entre os que ingeriam bebida alcoólica), e os indígenas que ingeriam 

bebida alcoólica possuem percentual de acompanhamento menor em relação aos que 

não ingeriam bebida alcoólica. A indicação de tratamento medicamentoso foi maior 

entre os que não ingeriam bebida alcoólica (74,2%) do que entre os que ingeriam 

bebida alcoólica (57,6%). Os indígenas que ingeriam bebida alcoólica faltaram mais 

às consultas agendadas e possuíam maior dificuldade para a realização do tratamento 

medicamentoso, com a totalidade deles relatando algum grau de dificuldade, sendo 

os principais motivos o esquecimento (71,5%), os efeitos indesejáveis (21,5%) e a 

tomada da medicação somente quando se sente mal (7%).   

Quanto aos níveis lipídicos e glicemia capilar dos indígenas Mura e ingestão de 

bebida alcoólica, houve diferença estatística significativa (p<0,05) entre os grupos em 

relação aos níveis de colesterol total. Os indígenas que ingeriam bebida alcoólica 

apresentaram níveis médios de colesterol menor do que aqueles que não bebiam 

[183,18(29,59) vs 190,28(33,74)]. Os indígenas que ingeriam bebida alcoólica (7,1%) 

possuíam valores de colesterol considerados altos. Em relação aos valores de 

triglicérides e glicemia capilar, nos indígenas que ingeriam bebida alcoólica (2,0%), o 

triglicérides estava muito alto e 1,1% com diabetes mellitus. 

 As variáveis com diferença significativa (p< 0,05) entre os grupos foram 

antecedentes pessoais de problemas do coração, diabetes mellitus e dislipidemias, 

realização de tratamento com hipoglicemiantes, verificação e tempo que realizou 

última medida de glicemia capilar, tomada de medicamentos para dislipidemias e 

verificação e tempo que realizou última medida de colesterol e triglicérides. Os 

indígenas que faziam uso de bebida alcoólica possuíam menor prevalência de 

problemas do coração (5,0% vs 7,7%), diabetes mellitus (1,1% vs 7,7%) e 
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dislipidemias (9,8% vs 18,1%). Porém, referiram não tomar medicamentos para 

diabetes (100% vs 23,8%) ou dislipidemias (89% vs 58,3%). Observou-se, entre os 

que usavam álcool, que faziam menor uso das medicações, bem como menor taxa de 

verificação de glicemia capilar (42,6% vs 60,5%) e exames de colesterol e triglicérides 

(30,6% vs 51%). 

Em relação aos indígenas que ingeriam bebida alcoólica segundo o número de 

doses nas ocasiões em que bebiam e a relação com características biossociais, 

educacionais, econômicas e hábitos de vida mostrou-se diferença estatisticamente 

significativa (p<0,05) entre os grupos e as variáveis sexo e tabagismo. Os indígenas 

que usavam 10 ou mais doses de bebida alcoólica maioria do sexo masculino (78,1% 

vs 55,1%),  tabagistas (40% vs 20,5%) e viviam com companheiro (79,0% vs 69,2%).  

 Considerando as variáveis associadas independentemente ao instrumento 

Alcool Use Disorders Identification Test (AUDIT), os indígenas do sexo masculino 

apresentaram 2,72 (IC95%: 2,12 – 3,48) AUDIT positivo. Da mesma maneira, 

observou-se 2,09 (IC95%: 1,61 – 2,72) em relação àqueles que moram na zona rural.  

Ser tabagista apresentou-se a razão de prevalência 1,29 (IC95%: 1,06 – 1,56). Em 

contrapartida, os indígenas mais velhos apresentaram menor chance de ingerir bebida 

alcóolica (RP= 0,98; IC95%: 0,98 – 0,99). Também, quanto maior o Score de consumo 

de alimentos in natura, menor a prevalência do AUDIT positivo (RP=0,97; IC95%: 0,95 

– 0,99). O fato de o indígena não apresentar antecedentes pessoais de dislipidemias 

evidenciou-se como fator de proteção para prevalência do AUDIT positivo (RP=0,75; 

IC95%: 0,62 – 0,91). 

Após a aplicação do instrumento Self-Reporting Questionnire (SRQ-20) a 

prevalência foi de 45,7%. Os indígenas Mura mostraram semelhança na prevalência 

nos transtornos mentais comuns não psicóticos nos grupos da zona rural (46,2%) e 

da zona urbana (47,2%). As variáveis com respostas do instrumento afirmativas com 

maior percentual foi: dores de cabeça frequentes (69,5%) sente-se nervoso, tenso ou 

preocupado (66,2%), tem sentido triste ultimamente (56%), dorme mal (55,2%) e tem 

sensações desagradáveis no estômago (42,9%). Destaca-se que 7,3% dos indígenas 

Mura referiram ideia de acabar com a própria vida nos últimos 30 dias e 4,2% 

sentiram-se incapazes de desempenhar um papel útil em sua vida. Os indígenas da 

zona urbana e zona rural mostraram diferença significante (p<0,05) em três respostas 

afirmativas, ter mais dificuldades no serviço (23,5% vs 14,5%), maior incapacidade de 
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desempenhar um papel útil em sua vida (6,8% vs 1,7%) e se sentir-se uma pessoa 

inútil, sem préstimo (5,9% vs 1,7%). As variáveis sociodemográficas e o transtorno 

mental comum foi com maior porcentagem no sexo feminino (58,2%), viviam com 

companheiro (72,6%) com média de quatro filhos e com média de idade 41 anos e 

71,2% analfabetos/fundamental I(1º ao 5 º). Os aspectos econômicos foram 

semelhantes tanto nos indígenas com presença de transtorno mental comum como 

nos indígenas sem a presença de transtorno mental comum. Os indígenas com 

presença de transtorno mental comum 96,0% com renda individual e 86% com renda 

mensal familiar recebiam de um a dois salários mínimos com média de quatro 

dependentes. 85,6% com classificação D-E no estrato sócio econômico, 25,0% com 

trabalho remunerado o ano todo, 56,3% com trabalho remunerado temporário 94,8% 

recebiam bolsa. Em relação aos hábitos de vida e a presença de transtorno mental 

comum foi identificada 19,7% tabagistas, 27,9% ex-tabagistas, 53,8% 

sedentários/irregularmente ativos, estas variáveis não se associaram com a presença 

de transtorno mental.   

A origem dos alimentos mostrou associação estatística significativa com a 

variável colheita dos cultivos, com presença de transtorno mental comum: em  99,0% 

compra os alimentos, 64,4% caça ou pesca e 50,5% cultivo de alimentos/criação 

domiciliar de animais. 

Em relação ao modo de preparo dos alimentos, as variáveis gordura animal ou 

banha, margarina e preparo dos alimentos (fritos, fervidos e/ou cozidos e assados) 

mostraram associação significativa (p<0,05). Com presença de transtorno mental 

comum 25,0% preparavam os alimentos fritos, 99,5% utilizavam gordura e 99,0% 

utilizavam açúcar no preparo dos alimentos.  

Quanto ao consumo de alimentos in natura observou-se que a maioria dos 

indígenas quase nunca ou nunca consumiam alimentos in natura.  A única variável 

que se mostrou associação estatística entre os grupos foi o tomate (p<0,05), no qual 

participantes com presença de transtorno mental evidenciaram maior consumo todos 

os dias do que aqueles sem presença de transtorno mental comum (44,0% vs 33,0%). 

Em relação ao consumo de produtos industrializados os indígenas com transtorno 

mental comum apresentaram score médio de consumo de produtos industrializados 

maior que indígenas sem transtorno mental [7,07 (4,33) vs 5,78 (3,97)], com 

significância estatística significativa entre os grupos (p<0,05). Quanto aos produtos 



Conclusões 233 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

industrializados hipercalóricos, houve associação estatística (p<0,05) entre os grupos 

e maior consumo em quase todos os dias da semana de bolos, biscoitos, doces, suco 

de frutas envasado nos indígenas com presença de transtorno mental comum.  Em 

relação aos alimentos semielaborados não houve diferença significativa. Também não 

se identificou associação entre os diferentes alimentos que compuseram esse grupo 

e a presença de transtorno mental comum.  

Em relação as variáveis antropométricas, apresentou-se semelhança entre os 

indígenas com e sem presença de transtorno mental comum. Os indígenas com 

presença de transtorno mental comum apresentaram a média do peso 64,45 (13,23), 

altura 154,61(7,55), sobrepeso/obesidade 57,5%, circunferência do pescoço 

aumentada (59,6%), circunferência cintura aumentada substancialmente (27,5%), 

relação cintura-quadril aumentada (82,7%), gordura corporal muito alta (44,5%), 

músculoesquelético alto/muito alto (15,0%), acima da idade corporal, acima da idade 

biológica real (59,1%) e gordura visceral muito alta (9,2%). 

 Quanto a hipertensão arterial e hábitos de mensuração, a variável hipertensão 

arterial referida (identificada por algum profissional de saúde), mostrou associação 

estatística (p< 0,05) entre os indígenas com presença de transtorno mental comum e 

os indigenas sem transtorno mental comum. Em relação aos indígenas com presença 

de transtorno mental comum 30,3% possuíam hipertensão identificada, 27,4% eram 

pré-hipertensos, 3,4% com hipertensão estágio I, 3,4% com hipertensão estágio II, 

2,4% com hipertensão estágio III, possuem o hábito de mensurar a pressão arterial 

(53,4%), Polo base de saúde local onde 82,6% dos indígenas com presença de 

transtorno mental comum costumam mensurar a pressão a pressão arterial. A variável 

indicação de tratamento medicamentoso para hipertensão arterial mostrou diferença 

estatisticamente significante (p<0,05). Dos indígenas com presença de transtorno 

mental comum, 36,0% tem de um a cinco anos o tempo que recebeu o diagnóstico de 

hipertensão arterial, 94,1% faziam acompanhamento para a hipertensão arterial, 

78,8% houve indicação de tratamento para hipertensão arterial, 89,5% foi  o 

profissional médico que indicou o tratamento, 61,5% utilizavam inibidores da ECA, 

91,2% obtinham os medicamentos para tratamento da hipertensão arterial no pólo 

base/unidade básica de saúde, para  44,4% a principal dificuldade para fazer o 

tratamento para hipertensão arterial foi o esquecimento. 
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Quanto aos níveis lipídicos o triglicerídeos mostraram associação significativa 

(p<0,05) entre os grupos indígenas sem e com presença de transtorno mental comum. 

Presença de transtorno mental comum 11,5% colesterol alto, 22,6% triglicérides alto 

e 3,8% diabetes mellitus. 

 Em relação aos antecedentes pessoais de doenças cardiovasculares, entre os 

indígenas com presença de transtorno mental comum 9,6% tem ou tiveram problemas 

de coração 4,8%, tiveram acidente vascular encefálico 4,5% apresentaram diabetes 

mellitus, 17,5% apresentaram dislipidemias. As variáveis que se diferenciaram 

significativamente (p<0,05) foram: Problemas de coração, diabetes mellitus e 

dislipidemias. 

Quanto à ingestão de bebida alcoólica que contém álcool da cultura indígena, 

2,4% com presença de transtorno mental comum ingeriam alguma bebida que contém 

álcool da cultura indígena. Na relação a bebida alcoólica e a presença de transtorno 

mental comum, a prevalência foi de 50,8%. As variáveis ter chorado mais do que o 

costume e ter dificuldades no serviço (trabalho penoso ou que causa sofrimento) 

apresentaram diferença estatística (p<0,05) entre os grupos com presença de 

transtorno mental e ingestão de bebida alcoólica. Os indígenas com presença de 

transtorno mental comum e ingestão de bebida alcoólica 68,3% dores de cabeça 

frequentes, 64,5% sente-se nervoso, tenso ou preocupado 57,9% dorme mal, 53,0% 

tem se sentido triste ultimamente, 45,4% tem sensações desagradáveis no estômago 

e 8,7% tem tido ideia de acabar com a vida.    

Em relação às dificuldades no serviço (SRQ20), caracterização 

sociodemográfica, hipertensão arterial e o uso de bebida alcoólica, as variáveis sexo, 

tabagismo, hipertensão arterial identificada, hipertensão arterial referida e frequência 

que utiliza bebida com álcool pelo AUDIT, foram significativamente diferentes (p<0,05) 

entre os grupos. As dificuldades no serviço foram  mais evidentes nos homens em 

comparação as mulheres (55,2% vs 44,8%). 

Quanto a ser incapaz de desempenhar papel útil em sua vida (SRQ20) com as 

variáveis caracterização sociodemográfica, hipertensão arterial e o uso de bebida 

alcoólica a variável hipertensão arterial referida mostrou diferença estatística (p<0,05) 

entre os grupos. Ser incapaz de desempenhar papel útil em sua vida SRQ20 (92,9% 

vs 93,6%), a renda individual mensal, tabagismo (26,3% vs 20,2%) sedentarismo 

(57,9% vs 52,5%). 
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Relação entre indígenas com sentimento de inutilidade e caracterização  

sociodemográfica, hipertensão arterial e uso de bebida alcoólica, foi presente em 

76,5% no sexo feminino, 100% recebe de um a dois salários mínimos e 75,0% 

ingeriam > 10 doses de bebida alcoólica. 

O Self Reporting Questionnaire (SRQ-20) esteve associado à Zona de moradia, 

Antecedentes pessoais de cardiopatias e diabetes e AUDIT. Destaca-se que aqueles 

que não exibem antecedentes pessoais de cardiopatia apresentam-se como fator de 

proteção para o SRQ- 20 Positivo (RP=0,59 IC95%: 0,48 – 0,73). Os indígenas que 

referem morar na zona urbana apresentam um aumente em 1,25 (IC95%: 1,02 – 1,54) 

vezes a chance de SRQ-positivo. Nesse sentido, aqueles que não sabem que 

possuem antecedentes pessoais de diabetes possuem um aumento de 1,56 (IC95%: 

1,24 – 1,96) vezes a chance de SRQ-Positivo. Aqueles que ingerem bebida alcóolica 

(AUDIT) apresentam fator de risco aumentado em 1,01 (IC95%: 1,00 – 1,02) vezes de 

desenvolverem. 

Conclui-se que a presença da prevalência da hipertensão arterial, ingestão de 

bebida alcoólica e transtorno mental comum, identificada no presente estudo são 

resultados das mudanças de hábitos e estilo de vida dos indígenas Mura. Os principais 

fatores de risco dos indígenas Mura identificados foram a obesidade, sedentarismo, 

tabagismo, ingestão de bebida alcoólica, mudanças do padrão alimentar e do sócio 

econômico. Estratégias educativas devem ser implementadas na prevenção e 

promoção para resgatar hábitos e estilo de vidas tradicionais, a fim de minimizar a 

evolução dos fatores de risco. As doenças crônicas não transmissíveis já fazem parte 

da realidade dos indígenas Mura. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.Referências



Referências 237 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

7 REFERÊNCIAS 

1. Coimbra Junior CEA, Santos RV. Saúde, minorias e desigualdade: algumas teias 
de inter-relações, com ênfase nos povos indígenas no Brasil. Ciência & Saúde 
Coletiva. 2000;5(1):125-32.  

2. Souza MLP, Garnelo L. "É muito dificultoso!": etnografia dos cuidados a pacientes 
com hipertensão e/ou diabetes na atenção básica, em Manaus, Amazonas, Brasil. 
Caderno de Saúde Pública. 2008;24(Suppl. 1):91-s9. 

3. IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sala de Imprensa: Censo 2010: 
Caracterísiticas Gerais dos Indígenas - Resultados do Universo. Rio de Janeiro: IBGE, 
2012. 

4. Brasil. Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Sociedades indígenas e a ação 
do Governo. Brasília: Ministério das Relações Exteriores, 2000. 

5. IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os indigenas no Censo 
Demográfico 2010: primeiras considerações com base no quesito cor ou raça. Rio de 
Janeiro: IBGE, 2010;31p. 

6. Ricardo CA. Populações Indígenas no Brasil 1996-2000. São Paulo: Instituto 
Socioambiental, 2000. 

7. Nascimento JRL, Miranda RA, Xavier FB, et al. Hipertensão arterial em índios 
adultos da tribo Tembé, nordeste do Estado do Pará. Revista Paraense de Medicina. 
1998;12(3):45-8. 

8. Basta PC, Orellana JDY, Arantes R. Perfil epidemiológico dos povos indígenas no 

Brasil: notas sobre agravos selecionados. In: Garnelo L, Pontes AL, editors. Saúde 

Indígena: uma introdução ao tema. Brasília: MEC-SECADI. 2012;p.60-107. 

9. Guimaraes LAM, Grubit S. Alcoolismo e violência em etnias indígenas: uma visão 
crítica da situação brasileira. Psicologia & Sociedade. 2007; 19(1):45-51. 

10. DATASUS. Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. 
Informações de Saúde [database online]. 2015. 

11. WHO. World Health Organization. Noncommunicable Diseases and Mental Health. 
Integrated management of cardiovascular risk: eport of a WHO meeting. Geneva: 
World Health Organization, 2002. 

12. WHO. World Health Organization .Global Atlas on cardiovascular disease 
prevention and control. Genebra: World Health Organization, 2011.  



Referências 238 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

13. Brasil. Ministério da Saúde. Saúde Brasil 2008: 20 anos de Sistema Único de 
Saúde (SUS) no Brasil. As doenças transmissíveis no Brasil: tendências e novos 
desafios para o Sistema Único de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 

14. Schramm JMA, Oliveira AF, Leite IC, et al. Transição epidemiológica e o estudo 
de carga de doença no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva. 2004;9(4):897-908. 

15. Souza MLP, Orellana JDY. Desigualdades na mortalidade por suicídio entre 
indígenas e não indígenas no estado do Amazonas, Brasil. Jornal Brasileiro de 
Psiquiatria. 2013; 62(4): 245-52. 

16. Azambuja MIR, Foppa M, Maranhão MFC, et al. Impacto econômico dos casos de 
doença cardiovascular grave no Brasil: uma estimativa baseada em dados 
secundários. Arquivo Brasileiro de Cardiologia. 2008;91(3):163-171.  

17. Brasil. Ministério da Saúde. Departamento de Informação e Informática do Sistema 
Único de Saúde (DATASUS). Informações sobre mortalidade e informações 
demográficas [internet] Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.  

18. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise 
de Situação de Saúde. Saúde Brasil 2004: uma análise da situação de saúde. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2004. 

19. Malachias MVB, Souza WKSB, Plavnik FL, et al. 7ª Diretriz Brasileira de 

Hipertensão Arterial. Arquivo Brasileiro de Cardiologia. 2016;107(3Supl.3):1-83. 

20. Jaramillo LP, Sánchez AR, Diaz M, et al. Consenso latino-americano de 
hipertensão em pacientes com diabetes tipo 2 e síndrome metabólica. Arquivo 
Brasileiro de Endocrinologia & Metabologia. 2014; 58(3). 

21. Jardim PCBV, Gondim MRP, Gondim MRP, Monego ET, Moreira HG, Vitorino 
PVO, Souza WKSBS, Scala LCN, Hipertensão Arterial e Alguns Fatores de Risco em 
uma Capital Brasileira. Arquivo Brasileiro de Cardiologia. 2007; 88(4): 452-457 

22. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Hipertensão Arterial Sistêmica para o Sistema Único de Saúde. 
Cadernos de Atenção Básica n. 16; Série A. Normas e Manuais Técnicos. Brasília: 
Ministério da Saúde. 2006. 

23.Neto RMN. Atlas Corações do Brasil. São Paulo: Sociedade Brasileira de 
Cardiologia. 2009;124p. Disponível em: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/programas/
Atlas_CoracoesBrasil.pdf. Acesso em: 01 Agos 14. 

24. Kearney PM, Whelton M, Reynolds K, Muntner P, Whelton PK, He J. Global burden 
of hypertension: analysis of worldwide data. The Lancet. 2005 Jan [cited 2016 Dec 13]; 
365(9455): 217–23. Disponível em: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15652604 

25. BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e 
Participativa. Vigitel Brasil 2010: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças 
crônicas por inquérito telefônico. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/programas/Atlas_CoracoesBrasil.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/programas/Atlas_CoracoesBrasil.pdf


Referências 239 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

26. IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: um panorama da saúde no 
Brasil, acesso e utilização dos serviços, condições de saúde e fatores de risco e 
proteção à saúde 2008. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. 

27. Picon RV, et al. Trends in prevalence of hypertension in Brazil: a systematic review 

with meta-analysis. PLOS One. 2012; 7(10): e48255. 

28. WHO. World Health Organization. Noncommunicable Diseases and Mental Health. 
Integrated management of cardiovascular risk: eport of a WHO meeting. Geneva: 
World Health Organization, 2002. 

29. Coimbra Junior CEA, Santos RV. Emerging health needs and epidemiological 
research in indigenous peoples in Brazil. In: Salzano FM, Hurtado AM, editors. Lost 
Paradises and the Ethics of Research and Publication. Oxford: Oxford University 
Press, 2004. 

30. Barros MBA, Francisco PMSB, Zanchetta LM, César CLG. Tendências das 
desigualdades sociais e demográficas na prevalência de doenças crônicas no Brasil, 
PNAD: 2003- 2008. Ciência & Saúde Coletiva. 2011;16(9) 3755-68. 

31. Acton KJ, Preston S, Rith-Najarian S. Clinical hypertension in Native Americans: a 
comparison of 1987 and 1992 rates from ambulatory care data. Public Health Reports. 
1996;111(Suppl 2):33-6. 

32. Orellana-Barrios MA, Nuggent KM, Sanchez-Barrientos H, et al. Prevalence of 
hypertension and associated anthropometric risk factors in indigenous adults of 
guatemala. J Prim Care Community Health. 2014 Aug 4. 

33. Hoy WE, Davey RL, Silrma S, et al. Chronic disease profiles in remote Aboriginal 
settings and implications for health services planning. Aust N Z J Public Health. 2010 
Feb;34(1):11-8. 

34. Stamler J. The INTERSALT Study: background, methods, findings, and 
implications. The Amereican Journal of Clinical Nutrition. 1997;65(2 Suppl):626S-42. 

35. 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;17(2):345-54. 

36. Coimbra Junior CE, Chor D, Santos RV, et al. Blood pressure levels in Xavante 
adults from the Pimentel Barbosa Indian Reservation, Mato Grosso, Brazil. Ethn Dis. 
2001 Spring-Summer;11(2):232-40. 

37. Tavares TF. Epidemiologia da Hipertensão Arterial e níveis tensionais em adultos 
indígenas Suruí, Rondônia, Brasil [Dissertação]. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo 
Cruz, 2010. 

38. Coimbra JR, Santos RV, Escobar AL, et al. Epidemiologia e saúde dos povos 
indígenas no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ; Rio de Janeiro: ABRASCO, 
2005. 260p. ISBN:85-7541-022-9, 



Referências 240 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

39. Souza Filho ZA, Ferreira AA, Santos B, et al. Prevalência de hipertensão arterial 

em indígenas do Brasil: uma revisão sistemática com meta-análise. Revista da Escola 

de Enfermagem USP. 2015; 49(6): 1016-26.  

40.  Oliver WJ, Cohen EL, Neel JV. Blood Pressure, sodium intake, and sodium related 
hormones in the Yanomami Indians, a "No-salt" culture. Circulation. 1975 jul;52:146-
151. 

41.Carvalho JJM, Silva NAS, Oliveira JM, et al. Pressão arterial e grupos sociais. 
Estudo epidemiológico. Arquivo Brasileiro de Cardiologia. 1983;40(2):115-120.  

42.Carvalho JJM, Carvalho JV, Lima JAC, et al. Ausência de fatores de risco de 
doença coronária em índios Yanomami e influência da aculturação na pressão arterial. 
Arquivo Brasileiro de Cardiologia. 1992;59(4):275-283 

43. Mancilha-Carvalho JJ, Silva NAS, Carvalho JV, et al. pressão arterial em seis 

aldeias Yanomami. Arquivo Brasileiro de Cardiologia. 1991;56(6):477482. 

44. Mancilha-Carvalho JJ, Oliveira R. Esposito RJ. Blood pressure and electrolyte 

excretion in the Yanomamo Indians, an isolated population. Journal Human 

Hipertension. 1989;3:309-314. 

45. Fleming-Moran M, Santos RV, Coimbra Jr. CEA. Blood pressure levels of the Suruí 
and Zoróindians of the Brazilian Amazon: groupand sex-specific effects resulting from 
body composition, health status, and age. Human Biology. 1991;63(6). 

46. Bloch KV, Coutinho ESF, Lôbo MSC, et al. Pressão arterial, glicemia capilar e 

medidas antropométricas em uma população Yanomámi. Caderno de Saúde Pública. 

1993; 9(4):428-438. 

47. Nascimento JRL, Miranda RA, Xavier FB, et al. Hipertensão arterial em índios 
adultos da tribo Tembé, nordeste do Pará. Revista Paraense de Medicina. 
1998;12(3):45-48. 

48. Pavan L, Casiglia E, Braga LMC, et al. Effects of a traditional lifestyle on the 
cardiovascular risk profile: the Amondava population of the Brazilian Amazon. 
Comparison with matched African, Italian and Polish populations. Jornal of 
Hypertension. 1999;17:749-756.  

49. Salvo VLMA, Rodrigues D, Baruzzi RG, et al. Perfil metabólico e antropométrico 
dos Suyá. Parque Indígena do Xingu, Brasil Central. Revista Brasileira de 
Epidemiologia. 2009; 12(3):458-68.  

50. Cardoso AM, Mattos IE, Koifman RJ. Prevalência de fatores de risco para doenças 
cardiovasculares na população Guaraní-Mbyá do Estado do Rio de Janeiro. Caderno 
de Saúde Pública. 2001; 17(2): 345-354 

51. Gimeno SGA, Rodrigues D, Canón EN, et al. Cardiovascular risk factors among 
Brazilian Karib indigenous peoples: Upper Xingu, Central Brazil, 2000–3. Journal 
Epidemiology Community Health. 2009;63:299–304.  



Referências 241 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

52. Gimeno SGA, Rodrigues D, Pagliaro H, et al. Perfil metabólico e antropométrico 
de índios Aruák: Mehináku, Waurá e Yawalapití, Alto Xingu, Brasil Central, 2000/2002. 
Caderno de Saúde Pública. 2007 ago; 23(8): 1946-1954.  

53. Tavares EF, Vieira-Filho JPB, Andriolo A, et al. Relação da homocisteinemia com 
a sensibilidade à insulina e com fatores de risco cardiovascular em um grupo indígena 
brasileiro.  Arquivo Brasileiro de Endocrinologia & Metabologia. 2002 jun;46(3);260-8. 

54. Mancilha-Carvalho JJ; Silva NAS. The Yanomami Indians in the INTERSALT 
Study. Arquivo Brasileiro de Cardiologia. 2003;80(3):295-300. 

55. Meyerfreund D, Gonçalves CP, Cunha RS, et al. Age-dependent increase in blood 
pressure in two different Native American communities in Brazil. Journal Hypertens. 
2009;27(9):1753-1760.  

56. Tavares FG, Coimbra CEA, Cardoso AM. Níveis tensionais de adultos indígenas 
Suruí, Rondônia, Brasil. Ciência & Saúde Coletiva. 2013; 18(5):1399-1409.  

57. Oliveira GF, Oliveira TRR, Rodrigues FF, et al. Prevalência de diabetes melito e 
tolerância à glicose diminuída nos indígenas da Aldeia Jaguapiru, Brasil. Rev Panam 
Salud Publica. 2011; 29(5): 315–21.  

58. Anjos HNK, Toledo MJO, Mota LT, et al. Prevalence of metabolic syndrome among 
Kaingang Native Americans in Southern Brazil. Brazilian Archives of Biology and 
Technology. 2011 jan-fev;54(1):81-89.  

59. Oliveira GF, Oliveira TRR, Rodrigues FF, et al. Prevalence of Metabolic Syndrome 
in the Indigenous population, Aged 19 to 69 years, from Jaguapiru Village, Dourados 
(MS), Brazil. Ethnicity & Disease. 2011;21:301-306.  

60. Coimbra Jr CEA, Santos RV, Welch JR, 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). 

61. Dal Fabbro AL, Franco LJ, Silva AS, et al. High prevalence of type 2 diabetes 
mellitus in Xavante indians from Mato Grosso, Brazil. Ethnicity & Disease. 2014;24:35-
40. 

62. Oliveira GF, Oliveira TRR, Ikejiri AT, et al. Prevalence of hypertension and 
associated factors in an indigenous community of central Brazil: a population-based 
study. Plos One. 2014 jan;9(1):1-6.  

63. Santos KM,Tsutsui MLS, Galvão PPO, et al. Grau de atividade física e síndrome 
metabólica: um estudo transversal com indígenas Khisêdjê do Parque Indígena do 
Xingu, Brasil. Caderno de Saúde Pública. 2012;28(12): 232-738. 

64. Joint National Committee on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood 
Pressure.The 1988 report of the Joint National Committee on Detection, Evaluation, 
and Treatment of High Blood Pressure. Archives of Internal Medicine. 1988;148:1023–
38. 



Referências 242 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

65. WHO. Cerebrovascular disorders: A clinical and research classification. Geneva, 
World Health Organization, 1978. 

66. Rodrigues RA. Sofrimento mental de indígenas na Amazônia. Manaus: EDUA, 
2014. 

67. Chomistek AK, Chiuve SE, Eliassen AH, Mukamal KJ, Willett WC, Rimm EB. 

Healthy lifestyle in the primordial prevention of cardiovascular disease among young 

women. J Am Coll Cardiol. 2015;65(1):43-51.  

 

68. Baer HJ, Glynn RJ, Hu FB, Hankinson SE, Willett WC, Colditz GA, et al. Risk 
Factors for Mortality in the Nurses’ Health Study: A Competing Risks Analysis. Am J 
Epidemiol. 2011; 173(3): 319-29. 

69. Schmidt MI, Duncan BB, Azevedo e Silva G, Menezes AM, Monteiro CA, Barreto 

SM et al. Chronic non-communicable diseases in Brazil: burden and current 

challenges. Lancet. 2011;377(9781):1949-61. 

 

70. Brasil. Ministério da Saúde. VIGITEL Brasil 2008: vigilância de fatores de risco e 
proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: estimativas sobre frequência 
e distribuição sócio demográfica de fatores de risco e proteção para doenças crônicas 
nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal em 2008. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2009. 

71. Rtveladze K, Marsh T, Webber L, Kilpi F, Levy D, Conde W, et al. Health and 

economic burden of obesity in Brazil. PLoS One 2013;8(7):e68785. 

 

72. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento. 

Pesquisa Nacional de Saúde 2013 – percepção do estado de saúde, estilos de vida e 

doenças crônicas. Brasil, Grandes regiões e unidades da federação. Rio de Janeiro; 

2014. 

 

73. Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de 

Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis e Promoção da Saúde. VIGITEL 

BRASIL 2014 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 

Inquérito Telefônico. Brasília; 2015. 

74. Castro TG, Schuch I, Conde WL, et al. Estado nutricional dos indígenas Kaingáng 
matriculados em escolas indígenas do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Caderno 
de Saúde Pública. 2010; 26(9): 1766-1776. 

75. Gugelmin SA, Santos RV. Uso do índice de massa corporal na avaliação do estado 
nutricional de adultos indígenas Xavante, Terra Indígena Sangra- douro- Volta 
Grande, Mato Grosso, Brasil. Caderno de Saúde Pública. 2006; 22(9): 1865-1872. 



Referências 243 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

76. Guimaães LAM, Grubit S. Alcoolismo e violência em etnias indígenas: uma visão 
crítica da situação brasileira. Psicologia & Sociedade. 2007;19(1):45-51. 

77. Souza MLP, Garnelo L. Quando, como e o que se bebe: o processo de 
alcoolização entre populações indígenas do alto Rio Negro, Brasil. Caderno de Saúde 
Pública. 2007;23(7):1640-8. 

78. SPIX, J. B. von & Martius, C. F. P. von. 1976. Viagem pelo Brasil (1817-1820). São 
Paulo:Melhoramentos/IHGB/Imprensa Nacional (3 vols.). 

79. Aureliano ALP & Machado Jr EV. Alcoolismo no contexto indígena brasileiro: 

mapeamento da bibliografia nacional. Revista de Antropologia – ANTROPOS. 

2012;5(4):40-72. 

 

80. Agência Brasil. Consumo de álcool entre Indígenas. Brasil, 2008. Disponível em: 
http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2008/01/18/materia. Acesso em: 19 out. 
2016. 

81. Souza JA, Aguiar JA. Alcoolismo em população Terena no Estado do Mato Grosso 
do Sul – Impacto da sociedade envolvente. In: Anais do Seminário sobre Alcoolismo 
e DST/AIDS entre os Povos Indígenas. Brasília: Ministério da Saúde. 2001;149-55. 

82. Arthur L. Klatsky. Alcohol and cardiovascular health. Physiology & Behavior. 
2010;100(1):76-81. 

83. Machado MC, Pires CG da S, Lobão WM. Concepções dos hipertensos sobre os 
fatores de risco para a doença. Ciência & Saúde Coletiva. ABRASCO - Associação 
Brasileira de Saúde Coletiva. 2012 May;17(5):1357–63.  

84. Costa JSD, Silveira MF, Gazalle FK, et al. Consumo abusivo de álcool e fatores 
associados: estudo de base populacional. Revista de Saúde Pública. 2004;38(2):284-
91. 

85. Brasil. Lei n. 6001, de 19 de dezembro de 1973. Dispõe sobre o Estatuto do Índio. 

Brasil, 2009. Disponível em: http://www.funai.gov.br/eventos/30anos.htm. 

86. Coimbra Junior CEA, Santos RV, Escobar AL. Epidemiologia e saúde dos 
populações indígenas no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz/Abrasco, 2003. 

87. Langdon J E. O que beber como beber e quando beber: o contexto sociocultural 
no alcoolismo entre as populações indígenas. In Anais do Seminário sobre Alcoolismo 
e DST/AIDS entre os Povos Indígenas. Brasília. 2001; 83-97. 

88. Vianna JJB, Cedaro JJ & Ott AMT. Aspectos psicológicos na utilização de bebidas 

alcoólicas entre os Karitiana. Revista Psicologia & Sociedade. 2012; 24(1): 94-103. 

89. Skapinakis P, Bellos S, Koupidis S, et al. Prevalence and sociodemographic 
associations of common mental disorders in a nationally representative sample of the 
general population of Greece.BMC Psychiatry. 2013;13:163. 



Referências 244 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

90. Gonçalves DM, Stein A T, Kapczinski F. [Performance of the Self- Reporting 
Questionnaire as a psychiatric screening questionnaire: a comparative study with 
Structured Clinical Interview for DSM-IV-TR]. Caderno de Saúde Pública. 
2008;24(2):380-90.  

91. Borim FS, Barros MB, Botega NJ. Common mental disorders among elderly 
individuals: a population-based study in Campinas, São Paulo State, Brazil. Caderno 
de Saúde Coletiva. 2013; 29(7):1415-26. 

92. Lucchese R, Sousa K, Bonfin SP, et al. Prevalência de transtorno mental comum 
na atenção primária. Acta Paulista de Enfermagem. 2014;27(3):200-7. 

93. Moreira JK, Bandeira M, Cardoso CS, et al. Prevalence of common mental 
disorders in the population attended by the Family Health Program. Brazilian Journal 
of Psychiatry. 2011;60(3):221-6.  

94. Helena ET, Lasagno BG, Vieira R. Prevalence of non-psychotic mental disorders 
and associated factors in people with hypertension and/or diabetes from Family Health 
Units in Blumenau, Santa Catarina, Brazil. Revista Brasileira de Medicina da Família 
e Comunidade. 2010; 17(5):42-7.  

95. Rocha SV, Almeida MM, Araújo TM, et al. Prevalence of common mental disorders 
among the residents of urban areas in Feira de Santana, Bahia. Revista Brasileira de 
Epidemiologia. 2010;13(4):630-40.  

96.Farias MD, Araújo T M. Transtornos mentais comuns entre trabalhadores da zona 
urbana de Feira de Santana-BA. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional. 2011; 
36(123):25-39.  

97. Gonçalves DA, Jesus, MJ, Peter B, et al. Brazilian multicentre study of common 
mental disorders in primary care: rates and related social and demographic factors. 
Caderno de Saúde Pública. 2014;30(3):623-632.  

98. Rutter ML, Sroufe. "Developmental psychopathology: concepts and challenges." 
Dev Psychopathology. 2000;12(3):265-296. 

99. Cicchett D. and D. Cohen Developmental Psychopathology.New York, John Wiley 
and Sons, 2006. 

100. Salem José E d. N. Encontro com o povo Satere-Mawe para um diálogo 
intercultural sobre a loucura. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 
Preto. Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2010; 213. 

101. Brasil. Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado, 1988. 

102. Brasil. Congresso Nacional. Lei N⁰ 9.836, de 23 de setembro de 1999. Instituído 
um Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, componente do Sistema Único de 
Saúde – SUS. Brasília, 1999. 



Referências 245 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

103. Brasil. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Lei Arouca: a 
FUNASA nos 10 anos de saúde indígena. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 

104. Garnelo L. Política de Saúde Indígena no Brasil: notas sobre as tendências atuais 
do processo de implatanção do subsistema de atenção à saúde. In: Garnelo L, Pontes 
AL. Saúde Indígena: uma introdução ao tema. Brasília: MEC-SECADI, 2012; 26p. 

105. PLANSAM. Programa de Elaboração dos Planos de Saneamento Básico. Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Autazes/AM, 2012  

106. Brasil. Secretaria Especial de Saúde do Índio. SESAI. Disponível em: 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/oministerio/principal/secretarias/secretaria-

sesai/mais-sobresesai/9540-destaques Acesso em 12 outubros 2016.  

107. Pequeno, ESS. "Mura: guardiões do caminho fluvial." Estudo e Pesquisas. 

2006;3(1/2):133-155. 

108. Brasil. Ministério do Desenvolvimento Social. I Inquérito Nacional de Saúde e 

Nutrição dos Povos Indígenas. Relatório Final (Análise dos dados) nº 7. Rio de 

Janeiro, RJ: Ministério da Saúde, 2009.  

 

109. Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP). Critério de 

Classificação Econômica Brasil. Disponível em: http://www.abep.org/criterio-brasil. 

Acesso em 10/09/2014.  

110. World Health Organization.Division of Mental Health.A user’s guide to the self 
reporting questionnaire (SRQ). Geneva: World Health Organization, 1994. 

111. Mari JJ, Willians P. A Validity Study of a psychiatric screening questionnarie 

(SRQ-20) in primary care in city of São Paulo. Brazilian Journal of Psychiatry. 

1986;148:23-6. 

112. WHO. Problems related to alcohol consumption Report of a WHO Expert 
Committee. Genebra, 1980;(Report Series, 650). 

113. Mendez EB. Uma versão brasileira do AUDIT – Alcohol disorders identification 
test [dissertação]. Rio Grande do Sul: Universidade Federal de Pelotas, 1999. 

114. Babor TF, Higgins-Biddle J, Saunders J, et al. The alcohol use disorders 
identification test: guidelines for use in primary care. 2. ed. Genebra: World Health 
Organization, 2001. 

115. Saunders JB, Aasland OG, Babor TF, et al. Development of the Alcohol Use 
Disorders Identification Test (AUDIT): WHO Collaborative Project on Early Detection 

of Persons with Hipertensão arterial rmful Alcohol Consumption‐II. Addiction. 
1993;88(6):791-804. 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/secretaria-sesai/mais-sobre-sesai/9540-destaques
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/secretaria-sesai/mais-sobre-sesai/9540-destaques
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/secretaria-sesai/mais-sobre-sesai/9540-destaques
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/secretaria-sesai/mais-sobre-sesai/9540-destaques
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/secretaria-sesai/mais-sobre-sesai/9540-destaques
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/secretaria-sesai/mais-sobre-sesai/9540-destaques
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/secretaria-sesai/mais-sobre-sesai/9540-destaques
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/secretaria-sesai/mais-sobre-sesai/9540-destaques
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/secretaria-sesai/mais-sobre-sesai/9540-destaques
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/secretaria-sesai/mais-sobre-sesai/9540-destaques
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/secretaria-sesai/mais-sobre-sesai/9540-destaques
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/secretaria-sesai/mais-sobre-sesai/9540-destaques


Referências 246 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

116. Kunitz SJ, Levy JE. Drinkings careers: a twenty-five-year study of three Navajo 
populations. Yale University Press, New Haven, London, 1994. 

117. Sociedade Brasileira de Cardiologia / Sociedade Brasileira de Hipertensão / 
Sociedade Brasileira de Nefrologia. VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. Arquivo 
Brasileiro de Cardiologia. 2010;95(1supl1):1-51. 

 
118. WHO. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a World 

Health Organization Consultation. Geneva: World Health Organization, 2000. 

119. Tibana RA, Teixeira TG, Farias DL, et al. Relação da circunferência do pescoço 

com a força muscular relativa e os fatores de risco cardiovascular em mulheres 

sedentárias. Einstein, 2012 set;10(3):329-334.   

120. Fitch KV, Stanley TL, Looby SE, et al. Relation ship bet weenneck circumference 

and cardiometabolic parameters in HIV-infected and non-HIV-infected adults. Diabetes 

Care. 2011;34(4):1026-31.   

121. Ben-Noun L, Sohar E, Laor A. Neck circumference as a simple creening measure 

for identifying over weightand obese patients. Obes Res. 2001;9(8):470-7. 

122. Chan DC, Watts GF, Barrett PHR, et al. Waist circumference, waist-to-hip ratio 

and bodymass index as predictors of adipose tissue compartments in men. Q J Med. 

2003;96:441–447. 

123. Pitanga FJG, Lessa I. Sensibilidade e especificidade do índice de conicidade 

como discriminador do risco coronariano de adultos em Salvador, Brasil. Revista 

Brasileira de Epidemiologia. 2004;7(3):259-269. 

124. Rezende F, Rosado L, Franceschinni S, et al. Revisão crítica dos métodos 

disponíveis para avaliar a composição corporal em grandes estudos populacionais e 

clínicos. ALAN. 2007;57(4):327-334. 

125. OMRON. Manual de instruções: Balança de Controle Corporal (Balança de 

Bioimpedância) Modelo HBF-514C. Disponível em: 

http://www.omronbrasil.com/uploads/attachment/ 

180e655c39164512ba7abbd8f70cefd75e6083HBF-514c_pdf.pdf. Acesso em: 10 fev 

2014. 

126. Vera-Cala LM, Orostegui M, Valencia-Angel LI, et al. Accuracy of the Omron 

HEM-705 CP for blood pressure measurement in large epidemiologic studies. Arquivo 

Brasileiro de Cardiologia. 2011 may;96(5):393-8. 

127. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Tratamento e acompanhamento 

do Diabetes Mellitus. 2007:1-168. 

http://www.omronbrasil.com/uploads/attachment/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21468531
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21468531
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21468531
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21468531


Referências 247 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

128. Xavier HT, Izar MC, Faria Neto JR, et al. V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e 

Prevenção da Aterosclerose. Arquivo Brasileiro de Cardiologia. 2013 

out;101(4Suppl1):1-20. 

129. Craig CL, Marshall AL, Sjostrom M, Bauman AE, Booth ML, Ainsworth BE, et al. 

International physical activity questionnaire: 12-country reliability and vality. Med Sci 

Sports Exerc. 2003;35(8):1381-95.  

130. Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (ABIA). Cenário do consumo 

de sódio pelo Brasil: estudo elaborado com base em dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística. Junho de 2013. Disponível em: 

http://www.abia.org.br/sodio/Sodio2.pdf Acesso em 10/09/2014. 

131. II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (LENAD)-2012. Ronaldo Laranjeira 
(supervisão), São Paulo: Instituto Nacional de Ciências e tecnologia para Políticas 
Públicas de Álcool e outras Drogas (INPAD), UNIFESP, 2014. 

132. IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. População residente, por sexo 

e grupos de idade, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2010: 

Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade – Amazonas. 

Disponível em: <http://www.censo2010.ibge 

.gov.br/sinopse/index.php?dados=12#topo_piramide>. Acesso: 04 out. 2016. 

133. IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. Resultados do Censo 2010 – 

Amazonas: População residente, por grupos de idade, segundo os municípios e o 

sexo. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/esta 

tistica/populacao/censo2010/tabelas_pdf/total_populacao_amazonas.pdf>. Acesso: 

04 out. 2016. 

134. IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. Estudos especiais – O Brasil 

indígena: Características sociodemográficas e domiciliares. Disponível em: 

<http://indigenas.ibge.gov.br/estudos-especiais-3/o-brasil-indigena/caracteristica-

socidemograficas-e-domiciliares>. Acesso: 04 out. 2016 

135. Quermes PAA. Carvalho JÁ. Os impactos dos benefícios assistenciais para os 

povos indígenas: estudo de caso em Aldeias Guaranis. Serviço Social & Sociedade. 

2013;(116):769-791. 

136. Azevedo M. Saúde reprodutiva das mulheres indígenas do alto Rio Negro. 

Caderno CRH. 2009; 22(57): 463-477.  

137. Pereira CB, Riesinger A, Riesinger AS & Mooneyj JB. Saúde periodontal, 

oclusão, desgaste e outras características dentárias nos índios Yanomanis 

(aborígenes brasileiros). Ortodontia. 1972;5:39-54. 



Referências 248 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

138. Coimbra Jr CEA. From Shifting Cultivation to Coffee Farming: The Impact of 

Change on the Health and Ecology of the Suruí Indians in the Brazilian Amazon. 

Dissertação de Doutorado, Bloomington: Indiana University. 1989. Apud: Coimbra Jr 

CE & Garnelo L. Questões de saúde reprodutiva da mulher indígena no Brasil. In: 

Monteiro S, Sansone L, organizadores. Etnicidade na América Latina: um debate 

sobre raça, saúde e direitos reprodutivos. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2004;153-74. 

139. Silva MCG, Gabriel VA. O papel da mulher na identidade alimentar Mbyá-

Guarani: A aldeia V’ya – Major Gercino (SC). Espaço Ameríndio, Porto Alegre. 

2015;9(3):131-154.  

140.  IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. Censo Demográfico 2010. 

Taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais de idade, por sexo - Brasil - 

2007/2014. Disponível em: http://brasilemsintese.ibge. gov.br/educacao/taxa-de-

analfabetismo-das-pessoas-de-10-anos-ou-mais .html. Acesso: 04 out. 2016. 

141. BRASIL. Ministério da Educação. Plano Nacional de Educação (PNE). Situação 

das metas dos planos. Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle. 

Disponível em: http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

142. Martins APB, Monteiro CA. Impact of the Bolsa Família program on food 
availability of low-income Brazilian families: a quasi-experimental study. BMC 
Publication Health. 2016;16(1):827. 

143. Monteiro F, Schmidt ST, Costa IB da, et al. Bolsa Família: insegurança alimentar 

e nutricional de crianças menores de cinco anos. Cien Saude Colet. ABRASCO - 

Associação Brasileira de Saúde Coletiva; 2014 mai;19(5):1347–58.  

144. Weitzman R. As práticas alimentares “tradicionais” no contexto dos povos 

indígenas de Minas Gerais. Estud. Soc. e Agric., Rio de Janeiro, 2013;21(1): 140-159. 

145. Boaretto JD, Molena-Fernandes CA & Pimentel GGDA. Estado nutricional de 

indígenas Kaingang e Guarani no estado do Paraná, Brasil. Ciência & Saúde Coletiva. 

2015; 20(8):2323-2328. 

146. Malta DC, Andrade SSCA, Stopa SR, et al. Estilos de vida da população 

brasileira: resultados da Pesquisa Nacional de Saúde, 2013. Epidemiologia e Serviços 

de Saúde. 2015;24(2):217-226. 

147. Mielke GI, Hallal PC, Rodrigues GBA, et al. Prática de atividade física e hábito 

de assistir à televisão entre adultos no Brasil: Pesquisa Nacional de Saúde 2013. 

Epidemiologia e Serviços de Saúde. 2013; 24(2): 277-286. 

148. Souza CR. Imaginário e Representações: Contato interétnico da etnia indígena 

Karo/Arara. Revista Labirinto. 2010;14:34-49. 

http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27538516
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27538516


Referências 249 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

149. Rocha TES, Silva RP, Nascimento MM. Mudanças dos hábitos alimentares entre 

os Akwen Xerente. Revista Escola de Enfermagem USP. 2016; 50:096-100. 

150. Lucena JRM, Coimbra Jr, Cosme MFP, et al. Prevalence of physical Inactivity 

and Associated Socioeconomic indicators in indigenous Xavante communities in 

Central Brazil. BMC Nutrition. 2016; (2):37. 

151. Waterworth P, et al. Factors Influencing the Health Behaviour of Indigenous 

Australians: Perspectives from Support People. PLoS One. 2015; 10(11): e0142323. 

152. Goulart FAA. Doenças crônicas não transmissíveis: estratégias de controle e 

desafios e para os sistemas de saúde. Brasília – DF, 2011. 

153. Food and Agriculture Organization of the United Nation-FAOSTAT. Production 

[internet]. Genebra, 2013.Disponível em: 

http://faostat3.fao.org/home/index.html#HOME 31 Brasil. Ministério do Planejamento, 

Orçamento. Acesso em: 15 ago. 2016. 

154. Brasil. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da 

Silva. Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco. Secretaria Executiva da 

Comissão Nacional para Implementação da Convenção-Quadro para o Controle do 

Tabaco; Coordenação de Elaboração Tânia Cavalcante. Rio de Janeiro: Inca, 2012;58 

p. 

155. Crinall B, et al. Cardiovascular disease risk in young Indigenous Australians: a 

snapshot of current preventive health care. Australian and New Zealand. Journal of 

Public Health. 2016; DOI: 10.1111/1753-6405.12547. 

156. Oliveira RDCCD, Silva AO, Maciel SC, et al. Situação de vida, saúde e doença 

da população indígena Potiguara. Revista Mineira de Enfermagem. 2012;16(1):81-90. 

157. Levy D, de Almeida LM, Szklo A. The Brazil SimSmoke Policy Simulation Model: 

The Effect of Strong Tobacco Control Policies on Smoking Prevalence and Smoking-

Attributable Deaths in a Middle Income Nation. PLoS Med. 2012;9(11). 

158. Bernarde PS, Machado RA & Turci LCB. Herpetofauna da área do Igarapé 

Esperança na Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade, Acre – Brasil. Biota 

Neotropica. 2011;11(3):117-144.  

159. Lourenço AE, Santos RV, Orellana JD, et al. CEA. Nutrition transition in 
Amazonia: Obesity and socioeconomic change in the Suruí  Indians from Brazil. 
American Journal Human Biology. 2008;20:564-71. 

160. Fávaro TR, Santos RV, Cunha GMD, et al. Obesidade e excesso de peso em 
adultos indígenas Xukuru do Ororubá, Pernambuco, Brasil: magnitude, fatores 
socioeconômicos e demográficos associados. Cadernos de Saúde Pública. 
2015;31(8):1685-1697. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4658065/


Referências 250 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

161. Subasinghe AK, et al. Association between salt and hypertension in rural and 

urban populations of low to middle income countries: a systematic review and meta-

analysis of population based studies. Asia Pac J ClinNutr. 2016;25 (2):402-13.  

162. Narasimhan S, et al. Dietary fat intake and its association with risk of selected 

components of the metabolic syndrome among rural South Indians. Journal de 

Endocrinologia & Metabologia. 2016; 20(1):47-54.  

163. Brasil. Ministério da Saúde. Departamento de atenção básica à saúde. Cadernos 

de Atenção Básica. Estratégias para o cuidado de pessoas com doenças crônicas: 

Diabetes Mellitus. N°36. Brasília, 2013.   

164.Gugelmin SA, Santos RV. Ecologia humana e antropometria nutricional de adultos 

Xavánte, Mato Grosso, Brasil. Caderno de Saúde Pública. 2001;17:313-22. 

165. Rocha AKS, Bós AJG, Huttner E, et al. Prevalência da síndrome metabólica em 

indígenas com mais de 40 anos no Rio Grande do Sul, Brasil. Revista Panamericana 

de Saúde Pública. 2011; 29(1):41-45. 

166. Romero C, Zavaleta C, Cabrera L, et al. Hipertensión arterial y obesidad en 

indígenas asháninkas de la región Junín, Perú. Revista Peruana de Medicina 

Experimental y Salud Pública. 2014; 31(1): 78-83. 

167. Frizon V & Boscaini C. Circunferência do Pescoço, Fatores de Risco para 

Doenças Cardiovasculares e Consumo Alimentar. Revista Brasileira de Cardiologia. 

2013;26(6):426-34. 

168. Lima P, Duarte SFP. Prevalência de obesidade em idosos e sua relação com 

hipertensão e diabetes. Inter Scientia. 2013; 1(3):80-92.  

169. Gonçalves EC, Nascimento MAM, Fernandes Filho J. Circunferência do pescoço 

e fatores de risco para doenças cardiovasculares em idosos. FIEP BULLETIN. 2015; 

85. 

170. Oliveira BN, et al. Saúde do homem na atenção primária à saúde: Reflexões 

acerca da multiplicidade de olhares na avaliação corporal. Revista Baiana de Saúde 

Pública. 2015; 38(3):751-759. 

171. Passos VMDA, Assis TD & Barreto SM. Hipertensão arterial no Brasil: estimativa 

de prevalência a partir de estudos de base populacional. Epidemiologia e serviços de 

saúde. 2006;15(1):35-45. 

172. Bresan D, Bastos JL, Leite MS. Epidemiologia da hipertensão arterial em 

indígenas Kaingang, Terra Indígena Xapecó, Santana Catarina, Brasil, 2013.  Caderno 

de Saúde Pública. 2015; 31(2): 1-14 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Subasinghe%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27222425


Referências 251 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

173. Mochel, Elba Gomide. Avaliação do tratamento e controle da hipertensão arterial 

sistêmica em pacientes da rede pública em são Luis (MA). Revista Baiana de Saúde 

Pública. 2014;31(1):90. 

174. Miranda RD, Perrotti TC, Bazzi VR, et al. Hipertensão arterial no idoso: 

peculiariedades na fisiopatologia, no diagnóstico e no tratamento. Revista Brasileira 

de Hipertensão. 2002; 9(1):293-300.  

175. Salcedo B, Dora M. Determinantes Sociais & Hipertensão Arterial: Um desafio na 

saúde coletiva. Avances en Enfermeria. 2013;31(1):72-86. 

176. BRASIL Ministério da Saúde (MS). Prevenção Clínica de Doenças 

Cardiovascular, Cerobrovascular e Renal Crônica. Brasília: Ministério da Saúde. 2006. 

(Cadernos de Atenção Básica nº14). 

177. Silva SSBE, Oliveira SFSB, Pierin AG. O controle da hipertensão arterial em 

mulheres e homens: uma análise comparativa. Revista da Escola de Enfermagem da 

USP, São Paulo, 2016; 50(1): 50-58. 

178 Pierin AMG, Marroni SN, Taveira LAF, et al. Controle da hipertensão arterial e 

fatores associados na atenção primária em Unidades Básicas de Saúde localizadas 

na Região Oeste da cidade de São Paulo. Ciência & Saúde Coletiva. 2011; 

16(1):1389-400. 

179. Soares DA, et al. Adesão ao tratamento da hipertensão e do diabetes: 

compreensão de elementos intervenientes segundo usuários de um serviço de 

Atenção Primária a Saúde. Revista APS. 2014;17(3):311-17. 

180. Pinho NA, Pierin AMG. O controle da hipertensão arterial em publicações 

brasileiras. Arquivo Brasileiro de Cardiologia. 2013;101(3)65-73. 

181. Machado LE, Campos R. O impacto da Diabetes Melito e da hipertensão arterial 

para a saúde pública. Saúde e meio ambiente: Revista interdisciplinar. 2015;3(2):53-

61 

182. Mendonça LBDA, Lima FET & Oliveira SKPD. Acidente vascular encefálico como 

complicação da hipertensão arterial: quais são os fatores intervenientes?. Escola 

Anna Nery Revista de Enfermagem. 2012;16(2):340-346. 

183. Reis AFN & Cesarino CB. Fatores de risco e complicações em usuários 

cadastrados no hiperdia de São José do Rio Preto. Ciência, Cuidado e Saúde. 

2014;15(1):118-124. 

184. Motter FR, Olinto MTA & Paniz VMV. Avaliação do conhecimento sobre níveis 

tensionais e cronicidade da hipertensão: estudo com usuários de uma Farmácia 

Básica no Sul do Brasil. Cadernos de Saúde Pública. 2015;31(2): 395-404. 



Referências 252 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

185. Rodrigues KN & Santos NDSS. A Percepção do Indígena Xerente sobre a 

Hipertensão Arterial Sistêmica, no Tocantins The perception of xerente indigenous 

about systemic arterial hypertension, in Tocantins. Revista de Pesquisa: Cuidado é 

Fundamental Online. 2016;8(2):4549-4562. 

186. Bonotto GM et al. Conhecimento dos fatores de risco modificáveis para doença 

cardiovascular entre mulheres e seus fatores associados: um estudo de base 

populacional. Ciência & Saúde Coletiva, 2016; 21(1): 293-302. 

187. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2015-2016) / Adolfo Milech. [et. 

al.]; organização José Egidio Paulo de Oliveira, Sérgio. 

188. Bedoya JUC, Botero JD, Gonzalez CAN, et al. Prevalencia de factores de riesgo 

cardiovascular en indígenas embera-chami de Cristiania (Jardin), Antioquia. IATREIA. 

2015; 28(1): 5-16. 

189. Mazzucchetti L, Galvao PPO, TsuTsui MLS, et al. Incidência de síndrome 

metabólica e doenças associadas na população indígena Khisêdjê do Xingu, Brasil 

Central, no período de 1999-2000 a 2010-2011. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 

30(11): 1-11, nov, 2014. 

190. Ferrari RFR, Carreira LC, Marcon SS, et al. Motivos que levaram idosos com 

hipertensão arterial a procurar atendimento na atenção primária. 2014 jul-ago; 15(4): 

691-700. 

 

191. Silva DB, Souza TA, Santos CM, et al. Associação entre hipertensão arterial e 

diabetes em centro de saúde da família. Revista Brasileira em Promoção da Saúde. 

2012; 24(1): 16-23. 

 

 192. Pereira VOM, Acurcio FA, Guerra Júnior AA, et al. Perfil de utilização de 

medicamentos por indivíduos com hipertensão arterial e diabetes mellitus em 

municípios da Rede Farmácia de Minas. Cad. Saúde Pública. 2012; 28(8): 1546-1558.  

 

193. Acioli MD. Tomar uma Fuga: metáforas sobre o contexto social e econômico da 

alcoolização pankararu. In: Souza MLP, organizador. Processos de Alcoolização 

Indígena no Brasil: perspectivas plurais. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ; 2013. p. 

126. 

194. Souza JA, Oliveira M, Kohatsu M. O uso de bebidas alcoólicas nas sociedades 

indígenas: algumas reflexões sobre os Kaingáng da Bacia do Rio Tibagi, Paraná. In: 

Coimbra Jr CEA, organizadores. Epidemiologia e saúde dos povos indígenas no Brasil 

[online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ; Rio de Janeiro: ABRASCO, 2003.  p. 149. 



Referências 253 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

195. Mangueira SO, Guimarães FJ, Mangueira JO, et al. Promoção da saúde e 

políticas públicas do álcool no Brasil: revisão integrativa da literatura. Psicologia & 

Sociedade. 2014; 27(1):157-168. 

196. World Health Organization (WHO). Global Status Report on Alcoholand health. 

Geneva: World Health Organization; 2011. Management of substance abuse: alcohol. 

197. World Health Organization. Global status report on alcohol and health 2014. 

Geneva, Switzerland; 2014. 

198. Centro Brasileiro de Informações Sobre Drogas Psicotrópicas. In: Carlini EA, 

Galduróz JCF, coordenadores. II Levantamento domiciliar sobre o uso de drogas 

psicotrópicas no Brasil: estudo envolvendo as 108 maiores cidades do país. São 

Paulo: UNIFESP; Páginas & Letras; 2006. 

199. Melo JRF, Maciel SC, de Oliveira RDCC, et al. Implicações do uso do álcool na 

comunidade indígena Potiguara.Physis: Revista de Saúde Coletiva,2011: 21(1). 

200. Medeiros ACLV. O consumo de bebidas alcoólicas e o trabalho no povo indígena 

Xukuru do Ororubá [Dissertação]. Recife: Fundação Oswaldo Cruz, Centro de 

Pesquisas Aggeu Magalhães; 2011. 

201. Nascimento P. Beber Como Homem: Dilemas e armadilhas em etnografias sobre 

gênero e masculinidades. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 31, n. 90, 2016. 

 

202. Albuquerque J, Souza JA. Prevalência do alcoolismo na população Indígena 

Terena do complexo Sidrolândia- Colônia Dois Irmãos. In: Anais da I oficina Macro 

regional de Estratégia, Prevenção e Controle das DST/AIDS para populações 

indígenas das regiões Sul, Sudeste e do Mato Grosso do Sul. Brasília: Ministério da 

Saúde, 1997.   

203. Aguiar JI, Souza JA. Alcoolismo em população Terena no estado de Mato Grosso 

do Sul- Impacto da sociedade envolvente. Anais do seminário sobre alcoolismo e 

vulnerabilidade ás DST/AIDS entre os povos indígenas da magrorregião sul, sudeste 

e mato Grosso do sul N º 4 secretaria de políticas de saúde: Ministério da Saúde; 

Brasília- 2001. 

204. Bohland AK, Gonçalves AR. Mortalidade atribuível ao consumo de bebidas 

alcoólicas. SMAD. Revista eletrônica saúde mental álcool e drogas, 2015: 11(3), 136-

144.  

205.Brites RMR, Abreu AMM, Pinto JESS. (2014). Prevalência de alcoolismo no perfil 

das aposentadorias por invalidez dentre trabalhadores de uma universidade 

federal. Revista Brasileira de Enfermagem, 67(3), 373-380. 



Referências 254 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

206. Morilha A, Karagulian S, Lotufo PA, et al. Abuso de Álcool após Síndrome 
Coronariana Aguda: Avaliação Prospectiva no Estudo ERICO. Arq Bras Cardiol. 
2015;104(6):457-467. 
 
207. Brasil. Diário Oficial da União. Decreto n. 6.117, de 22 de maio de 2007. Aprova 

a Política Nacional sobre o Álcool, dispõe sobre as medidas para redução do uso 

indevido de álcool e sua associação com a violência e criminalidade, e dá outras 

providências. Diário Oficial da União, Brasília, 23 mai. 2007. 

208. Malta D, Mascarenhas M, Porto D, et al. Prevalência do consumo de álcool e 

drogas entre adolescentes: análise de dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar. 

Revista brasileira de epidemiologia, 2011; 14 136-146. 

209. Ghiggi Júnior A, Langdon EJ. Reflexões sobre estratégias de intervenção a partir 

do processo de alcoolização e das práticas de auto atenção entre os índios Kaingang, 

Santa Catarina, Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 30(6): 1-10, jun, 2014. 

210. Pereira PPS, Ott AMT. O processo de alcoolização entre os Tenharim das aldeias 

do rio Marmelos, AM, Brasil. Interface 2012; 16(43): 957-66. 

211.Langdon EJ. O que beber, como beber e quando beber: o contexto sociocultural 

no alcoolismo entre as populações indígenas. In: Anais Seminário sobre alcoolismo e 

Vulnerabilidades DST/AIDS entre os Povos Indígenas. Brasília: Ministério da 

Saúde/Secretaria de Políticas de Saúde/Coordenação Nacional de DST e AIDS. 

2001:83-97. 

212. Silva RP, Barcelos AC, Hirano BQL, et al. A experiência de alunos do PET – 

Saúde com a saúde indígena e o programa mais médicos. Interface 2015; 19 

Supl:1005-14. 

213.Abreu AMM, Jomar RT, Souza MHN, et al. Consumo nocivo de bebidas alcoólicas 

entre usuários de uma Unidade de Saúde da Família. Acta Paul Enferm. 2012; 

25(2):291-5. 

214.Garbin CAS, Joaquim RC, Ravida TAS, et al. Idosos vítimas de maus-tratos: cinco 

anos de análise documental. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol. 2016; 19(1): 87-94. 

215. Faria CS, Martins CBG. Violência entre adolescentes escolares: condições de 

vulnerabilidades. Enfermería global. 2016; 42:171-184. 

216.Carneiro JF, Valongueiro S, Ludemir AB, et al. Violência física pelo parceiro íntimo 

e uso inadequado do prénatal entre mulheres do Nordeste do Brasil. Rev Bras 

Epidemiol. 2016;19(2):243-255. 

217.Bes TM, Lopes FAR, Morgan GJ, et al. Relação da violência intrafamiliar e o uso 

abusivo de álcool ou entorpecentes na cidade de pelotas, RS. Revista da AMRIGS, 

2013, 57(1):9-13. 



Referências 255 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

218.O’Keefe JH, Bhatti SK, Bajwa A, et al. Alcohol and cardiovascular health: the dose 

makes the poison...or the remedy. Mayo Clin Proc. 2014; 89(3):382-93. 

219. Moretti-Pires RO, Corradi-Webster CM, Furtado EF. Consumo de álcool e 

atenção primária no interior da amazônia: sobre a formação geral de medicos e 

enfermeiros para assistência integral. Rev Bras Educ Méd. 2011;35(2):219 – 228. 

220. Souza JA, Oliveira M, Kohatsu M. O uso de bebidas alcoólicas nas sociedades 

indígenas: algumas reflexões sobre os Kaingang da Bacia do Rio Tibagi, Paraná. In: 

Coimbra, C.E.; Santos, R.V.; Escobar, A.L. (Orgs.). Epidemiologia e saúde dos povos 

indígenas no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, Abrasco, 2003. p.149-67.      

221. Aureliano ALP, Machado JR. Alcoolismo no contexto indígena brasileiro: 

mapeamento da bibliografia nacional. Rev. Antropologia. 2012: 4(5): 1982-1050. 

222. Torreta O. Uso e abuso de substâncias alcoólicas ao interno do grupo indígena 

Maxakali. Belo Horizonte: Departamento de Sociologia e Antropologia da UFMG, 

1997. 8p. (Relatório).  

223. Fernandes JA. (Cauinagens e bebedeiras: os índios e o álcool na história do 

Brasil. Revista Anthropológicas. 2002;13(2):39-59, Ano 6. 

224. Duilibi S, Laranjeira R. Políticas públicas relacionadas às bebidas alcoólicas. Rev 
Saúde Pública, 41(5): 839-48 2007.  
 
225. Albuquerque JIA et al. Prevalência do Alcoolismo na População Indígena da 
Nação Terena do Complexo Sidrolândia Colônia dos Irmãos do Buruti. In: Annais da 
1ª Oficina Macrorregional de Estratégia, Prevenção e Controle das DST/Aids para as 
Populações Indígenas das regiões Sul e Sudeste, e do Mato Grosso do Sul. 
Londrina/PR: Coordenação Nacional de DST/AIDS/Programa Municipal para 
DST/AIDS/ALIA. 1998:117-124. 
 
226. Oliveira M. Alcoolismo entre os Kaingáng: Do sagrado e lúdico à dependência. 
In: Seminário sobre Alcoolismo e DST/AIDS entre os Povos Indígenas, 2000. da 
Saúde. 
 
227. Barros EN, Silva MA, Falbo Neto GH, et al. Prevalência e fatores associados à 

violência por parceiro íntimo em mulheres de uma comunidade em Recife 

/Pernambuco, Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, 2016; 21(2):591-598.  

228. Viertler RB. Convívio interétnico e alcoolismo entre os Bororo: resultados de uma 

pesquisa. Tellus - Ano 2. 2002; 2:9-38. 

229. Marques AS, Freitas DA, Leão CDA, et al. Atenção primária e saúde materno-

infantil: a percepção de cuidadores em uma comunidade rural quilombola. Ciência & 

Saúde Coletiva, 2014, 19(2): 365-371 



Referências 256 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

230. Costa JSD, Silveira MF, Gazalle FK, et al. Consumo abusivo de álcool e fatores 

associados: Base populacional. Revista de Saúde Pública. 2004; 38(2): 284-91.  

231.Grittner U, Kuntsche S, Graham K, et al. Social inequalities and gender differences 

in the experience of alcohol-related problems. Alcohol. 2012 Sep-Oct;47(5):597-605. 

232.Favacho VBC. Qualidade de vida e consumo de álcool entre os moradores da 

Comunidade Lagoa dos Índios-AP. [Dissertação]. Amapá: Universidade Federal do 

Amapá; 2014. 

233. Batista ES, Campos TN, Valente FX, et al. Impacto do tabagismo e álcool sobre 

a composição corporal de jovens. Revista Brasileira de Cancerologia 2011; 57(3): 355-

363. 

234. López LM, Pérez AJ, Sisa ME, et al. Factores de riesgo cardiovascular en 
funcionarios de una institución gubernamental en Tunja, Colombia. Rev Cuid. 
2016;7(2):1279-87. 
 
235. World Health Organization. Global estimate of the burden of disease from second-

hand smoke. Geneva: World Health Organization; 2010.  

236. Lim SS, Vos T, Flaxman AD, et al. A comparative risk assessment of burden of 

disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 

1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 

2012; 380:2224-60. 

237. Malta DC, Iser BPM, Sá NNBY, et al. Tendências temporais no consumo de 

tabaco nas capitais brasileiras, segundo dados do VIGITEL, 2006 a 2011. Cadernos 

de Saúde Pública, 201329(4), 812-822. 

238. Brown J, West R, Beard E, et al. Are recent attempts to quit smoking associated 

with reduced drinking in England? A cross-sectional population survey. BMC Public 

Health, 2016; 16:535. 

239. Pena JL.  Os índios Maxakali: a propósito do consumo de bebidas de alto teor 

alcoólico. Revista de Estudos e Pesquisas (Fundação Nacional do Índio). 2005; 2:99-

121. 

240. Righi T, Carvalho CA, Ribeiro LM, et al. Consumo de álcool e a influência do 

exercício físico na atividade enzimática de ratos wistar. Rev Bras Med Esporte 2016; 

22(1). 

241. Carvalho MV, Siqueira LB, Sousa ALL, et al. A influência da hipertensão arterial 

na qualidade de vida. Arq Bras Cardiol. 2013; 100(2): 164-174. 



Referências 257 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

242. Fernandes JA. Um tesouro etílico: Bebidas, identidades e categorias sociais na 

Amazônia Portuguesa do século XVIII. SAECULUM - Revista de História. 2012 jul/dez; 

27:39-48. 

243. Santos RD, Gagliardi ACM, Xavier HT, et al. Sociedade Brasileira de Cardiologia. 

I Diretriz sobre o consumo de Gorduras e Saúde Cardiovascular. Arq Bras Cardiol. 

2013; 100(1Supl.3):1-40. 

244.França FCO, Mendes ACR, Andrade IS, et al. Mudanças dos hábitos alimentares 

provocados pela industrialização e o impacto sobre a saúde do brasileiro. Anais do I 

Seminário Alimentação e Cultura na Bahia. 2012. 

245. Brasil MS, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. 

Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Ministério da Saúde 2012 

246. Lelis CT, Teixeira KMD, Silva NM. O trabalho feminino e o preparo da 

alimentação: o caso das mulheres trabalhadoras da universidade federal de viçosa. 

Oikos: Revista Brasileira de Economia Doméstica. 2013; 24(1): 099-125. 

247. Borges LC, Tasca FJ, Zamprogna PE. Alimentos industrializados fontes de sódio 

utilizados no preparo de refeições em restaurantes comerciais de Chapecó- SC. 

Demetra; 2014; 9(1); 83-97. 

248. Hendriksen MAC, Verkaik-Kloosterman J, Noort MW, et al. Nutritional impact of 

sodium reduction strategies on sodium intake from processed foods. European Journal 

of Clinical Nutrition. 2015;69:805–810. 

249. Organização Mundial da Saúde. Organização Pan Americana de Saúde. Diretriz: 

Ingestão de açúcar por adultos e crianças. OMS, 2015.  

250. Coqueiro DP, Bueno PCS, Simões MJ. Uso da suplementação com ácidos 

graxos poli-insaturados Omega-3 associado ao exercício físico. Pensar a Prática 

2011; 14(2). 

251. Deon RG, Rosa RD, Zanardo VPS, et al. Consumo de alimentos dos grupos que 

compõem a pirâmide alimentar americana por idosos brasileiros: uma revisão. Ciência 

& Saúde 2015; 8(1): 26-34. 

252. Philippi ST. Redesenho da pirâmide alimentar brasileira para uma alimentação 

saudável. 2013. 

253.Toffolo MCF, Pereira IS, Silva KAL, et al. Escolha de alimentos durante a 

abstinência alcoólica: influência na fissura e peso corporal. J Bras Psiquiatr. 2011; 

60(4):341-6. 



Referências 258 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

254.Cardoso AM, Horta BL, Coimbra Jr CEA, et al. Inquérito Nacional de Saúde e 

Nutrição dos Povos Indígenas. Rio de Janeiro: Fundação Nacional de Saúde. 2009; 

(7):1-496. 

255. Leite MS. Avaliaçäo do estado nutricional da populaçäo Xavánte de Säo José, 

Terra Indígena Sangradouro-Volta Grande, Mato Grosso, 1998. 

256. Capelli JDCS, Koifman S. Avaliação do estado nutricional da comunidade 

indígena Parkatêjê, Bom Jesus do Tocantins, Pará, Brasil Evaluation of the nutritional 

status of the Parkatêjê indigenous community.Cad. Saúde Pública: 2001 17(2), 433-

437. 

257. Cibeira GH, Muller C, Lazzaretti R, et al. Consumo de bebida alcoólica, fatores 

socioeconômicos e excesso de peso: um estudo transversal no sul do Brasil. Ciência 

& Saúde Coletiva. 2013; 18(12):3577-3584. 

258.Boell JEW, Ribeiro RM, Silva DMGV. Fatores de risco para o desencadeamento 

do pé diabético. Revista Eletrônica de Enfermagem. 2014; 16(2), 386-93.  

259. WHO. World Health Organization. Global Status Report on Alcohol 2004. 

Geneva: 2004. 

260. Skliros EA, Papadodima SA, Sotiropoulos A, et al. Relationship Between Alcohol 

Consumption Elderly Greeks. The Nemea Primary Care Study. Hellenic J Cardiol 

2012; 53: 26-32. 

261. Almeida, TSO et al. Associação entre etilismo e Hipertensão arterial sistêmica. 

Revista saúde e ciência online, 2016; 5(1): 76 - 90. 

262. Vieira KLD, Gomes VLDO, Borba MR, et al. Atendimento da população masculina 

em unidade básica saúde da família: motivos para a (não) procura. Esc Anna Nery. 

2013; 17(1): 120-7.  

263. Oliveira BN, Alves EAS, Araujo CA, et al. Saúde do homem na atenção primária 

à saúde: Reflexões acerca da multiplicidade de olhares na avaliação corporal. Revista 

Baiana de Saúde Pública. 2015; 38(3): 751-759. 

264. Moura AA, Godoy S, Cesarino CB, et al. Fatores da não adesão ao tratamento 

da hipertensão arterial/Factores de no adhesión al tratamiento de la hipertensión 

arterial/Factors determining non-adherence to hypertension treatment. Enfermería 

Global. 2016;15(3):14. 

265. Freitas JGA, Nielson SEDO, Porto CC. Adesão ao tratamento farmacológico em 

idosos hipertensos: uma revisão integrativa da literatura. Rev Soc Bras Clin Med. 

2015;13(1):75-84. 



Referências 259 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

266. Gomes A, Chavaglia SRR, Ohl RIB, et al. Adesão ao tratamento clínico 

ambulatorial da hipertensão arterial sistêmica. Acta Paulista de Enfermagem. 2014; 

27(3): 266-272. 

267. Jesus CR, Pereira MS, Schaefer JCF, et al. Avaliação dos níveis lipídicos na 

população adulta do estudo ESATU: associação com a obesidade.Revista da 

AMRIGS. 2014; 58 (1):38-43 

268. Misra A, Sharma R, Pandey RM, et al. Original Communications-Adverse profile 

of dietary nutrients, anthropometry and lipids in urban slum dwellers of northern 

India. European journal of clinical nutrition. 2001;55(9):727-734. 

 

269. Di Pietro G, Cardoso DS, Silva HMBS, et al. Profile Development of 

Noncommunicable Chronic Diseases in a Brazilian Rural Town. Journal of the 

American College of Nutrition. 2015;34(3):191-198. 

 

270. França SL. Síndrome metabólica e fatores associados em populações da 

Amazônia Oriental Brasileira: Um estudo transversal [dissertação – artigo]. Pará: 

Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Pará; 2015. 

 

271.Urquidez-Romero R, Esparza-Romero J, Valencia ME.  Interacción entre genética 

y estilo de vida en el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2: El estudio en los indios 

Pima/genetic-life style interactions in type 2 diabetes mellitus development: the pima 

indians study. BIOtecnia. 2015;17(1):40-46. 

 

272. Higashiyama A, Okamura T, Watanabe M, et al. Alcohol consumption and 

cardiovascular disease incidence in men with and without hypertension: the Suita 

study. Hypertension Research 2013; 36: 58–64. 

273. WHO. World Health Organization. Global status report on alcohol and health – 

Country Profiles. WHO Library Cataloguing-Publication Data. 2014:87-288. ISBN 978 

92 4 069276 3 (PDF). Disponível em: 

<http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/#>. 

Acesso: 03 out. 2016. 

274. Garcia LP, Freitas LRS. Consumo abusivo de álcool no Brasil: resultados da 

Pesquisa Nacional de Saúde 2013. Epidemiol. Serv. Saúde. 2015;24(2): 227-237. 

275. Rocha TF, Hasselmann MH, Curioni CC, et al. Alcohol consumption is associated 

with DXA measurement of adiposity: the Pró-Saúde Study, Brazil. European journal of 

nutrition. 2016;1-9. 

276. Cardoso LGV, Melo APS, Cesar CC. Prevalência do consumo moderado e 

excessivo de álcool e fatores associados entre residentes de Comunidades 



Referências 260 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

Quilombolas de Vitória da Conquista, Bahia, Brasil. Ciência & Saúde Coletiva. 2015; 

20(3): 809-820. 

277. Jomar RT, Abreu AMM, Griep RH. Padrões de consumo de álcool e fatores 

associados entre adultos usuários de serviço de atenção básica do Rio de Janeiro, 

RJ, Brasil. Cien Saude Colet 2014; 19(1): 27-38. 

278. Cerqueira DS, Silva MA, Bolpato MB. Influência das condições socioeconômicas 

e ambientais associadas a parasitoses intestinais em população indígena 

Xavante. Revista Eletrônica Interdisciplinar. 2013;1(9):148-153. 

 

279. Ferreira EV, Reis AN. Prevalência de fatores associados aos riscos 

cardiovasculares em funcionários obesos ou com sobrepeso da LIMPURB na cidade 

de Salvador - Bahia. Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento. 

2008; 2(11): 484-489. 

 

280. Santos ÉGD, Siqueira MMD. Prevalência dos transtornos mentais na população 

adulta brasileira: uma revisão sistemática de 1997 a 2009. J. bras. Psiquiatr. 2010; 

59(3): 238-246. 

281. Gonçalves DA, Mari JDJ, Bower P, et al. Brazilian multicentre study of common 

mental disorders in primary care: rates and related social and demographic factors. 

Cadernos de Saúde Pública. 2014; 30(3):623-632. 

282. Souza MLP. Atendimento psiquiátrico a pacientes indígenas no Estado do 

Amazonas. Rev Psiq Clín. 2003; 30(1): 38-9. 

283. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Cadernos de Atenção Básica: Saúde mental. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2013. 

284. Onofri Júnior VA, Martins VS, Marin MJS. Atenção à saúde do idoso na Estratégia 

Saúde da Família e a presença de transtornos mentais comuns. Revista Brasileira de 

Geriatria e Gerontologia. 2016; 19(1): 21-33. 

285.  WHO. World Health Organization. The global burden of disease: 2004 update. 

Geneva: World Health Organization; 2008. 

286. Lima PJ. Avaliação de transtornos mentais comuns em comunicades rurais em 

Atibaia/SP-Brasil. Cadernos Brasileiros de Saúde Mental/Brazilian Journal of Mental 

Health, 2015.7(15), 101-121. 

287. Guirado GMP, Pereira NMP. Uso do self-reporting questionnaire (SQR-20) para 
determinação dos sintomas físicos e psicoemocionais em funcionários de uma 
indústria metalúrgica do Vale do Paraíba/SP. Cad. Saúde Colet., 2016; 24(1): 92-98. 

 



Referências 261 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

288. Vidal CEL, Yañez BDFP, Chaves CVS, et al. Transtornos mentais comuns e uso 
de psicofármacos em mulheres. Cad. Saúde Colet. 2013; 21(4): 457-64. 

289. Husain N, Chaudhry N, Rhouma A, et al.  Validation of the self-reporting 
questionnaire (SRQ 20) in British Pakistani and White European population in the 
United Kingdom. Journal of Affective Disorders 2016; 189: 392–396 

290. Oliveira RM, Siqueira Júnior AC, Santos JLF, et al. Dependência nicotínica nos 
transtornos mentais, relação com indicadores clínicos e o sentido para o usuário1. Rev. 
Latino-Am. Enfermagem 2014; 22(4):685-92.  

291. Lawrence D, Mitrou F, Zubrick SR. Smoking and mental illness: results from 

populations surveys in Australia and the United States. BMC Public Health [Internet]. 

2009 [cited 2016 Jan 22]; 9:285. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

pmc/articles/PMC2734850/ 

292. Mussi FC, Gibaut MAM, Damasceno CA, et al. Sociodemographic and clinical 
factors associated with the decision time for seeking care in acute myocardial. Rev. 
Latino-Am. Enfermagem 2013; 21(6): 1248-57. 

293. Borges TL, Hegadoren KM, Miasso AI.  Transtornos mentais comuns e uso de 

psicofármacos em mulheres atendidas em unidades básicas de saúde em um centro 

urbano brasileiro. 2015; 38(3): 195-201. 

294. Alves RA, Guimarães MC. What Make Rural Workers Suffer?–Analusis of the 

Main Reasons of Accidents And Illnesses in Rural Activities. Informe GEPEC. 

2015;16(2):39-56. 

295. Ahlert, JT. Associação entre padrões alimentares e transtornos mentais em 

gestantes do sul do Brasil. [Mestrado]. Rio Grande do Sul: Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul; 2013. 

296. Frichenbruder Kengeriski M, Oliveira LD, Escobar M, et al. Estado nutricional e 

hábitos alimentares de usuários em centro de atenção psicossocial de Porto Alegre, 

Brasil. Clinical & Biomedical Research. 2014;34(3):253-259. 

297. Moura PG, Batista LRV, Moreira EAM. População indígena: uma reflexão sobre 

a influência da civilização urbana no estado nutricional e na saúde bucal. Revista de 

Nutrição. 2010; 23(3):1-6. 

298. Assumpção D, Domene SMA, Fisberg RM, et al. Social and demographic 

inequalities in diet quality in a population-base study. Rev. Nutr., Campinas 2016; 29 

(2):151-162 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/


Referências 262 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

299. Pacheco SSQM, Xavier KO. Práticas alimentares do grupo indígena Kariri-Xocó 
de Lauro de Freitas-BA: sustentabilidade e desafios em contextos de mudanças. 
Demetra 2015; 10(3):649-662. 
 

300. Verdolin LD, Borner ARS, Guedes Junior RO, et al. Comparação entre a 
prevalência de transtornos mentais em pacientes obesos e com sobrepeso. Scientia 
Médica 2012; 22(1): 25-31.  

301. Melca IA, Fortes S. Obesidade e transtornos mentais: construindo um cuidado 
efetivo. Revista HUPE 2014;13(1):18-25. 

 
302. Simões BS, Machado-Coelho GLL, Pena JL, et al. Perfil nutricional dos indígenas 

Xukuru-Kariri, Minas Gerais, de acordo com diferentes indicadores antropométricos e 

de composição corporal. Ciência e Saúde Coletiva. 2013;18(2):405-11. 

303. Boeckxstaens P, Peersman W, Goubin G, et al. A practice-based analysis of 

combinations of diseases in patients aged 65 or older in primary care. BMC family 

practice. 2014; 15(1)1. 

304. Branquinho JS, Gomes FA, Silva RP, et al. Doenças crônicas em pacientes com 

transtornos mentais. Revista Eletrônica Gestão & Saúde. 2014;5:2458-64. Edição 

especial. 

 

305. Pereira ER, Bastos NDSW, Silva LM, et al. Perfil de morbidade de indígenas em 

serviço especializado. RIES. 2014; 3(1), 144-57. 

 

306. Faria DJ, Almeida AA, Carta CFL, et al. Atuação multidisciplinar para 

conscientização e tratamento do tabagismo crônico de pacientes submetido a 

tratamento odontológico. 8º Congresso de Extensão Universitária da UNESP 2015. 

307. Demarco DA, Jardim VMR, Kantorski LP. Cuidado em saúde às pessoas com 

transtorno mental na rede de atenção psicossocial. J Res: Fundam Care Online. 2016; 

8(3): 4821-4825. 

 

308. Arias JAC, Palomin YR, Agudelo OML. Prevalence of diabetes mellitus and 

dyslipidemia in indigenous from the Cañamomo-Lomaprieta reservation, 

Colombia. Investigaciones Andina. 2012;14(24):414-426. 

309. Silva LS, Cotta RMM, Rosa COB. Estratégias de promoção da saúde e prevenção 

primária para enfrentamento das doenças crônicas: revisão sistemática. Rev Panam 

Salud Publica. 2013; 34(5):343–50. 



Referências 263 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

310. Ferreira MEV, Matsuo T, Souza RKT. Aspectos demográficos e mortalidade de 

populações indígenas do Estado do Mato Grosso do Sul, Brasil. Cad. Saúde Pública. 

2011; 27(12): 2327-39. 

311. Nunes FDD, Freitas PHB, Pinto JAF, et al. Síndrome metabólica em pacientes 

com esquizofrenia refratária: características sociodemográficas, clínicas e 

comportamentais. Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro. 2016 jan/abr; 

1(6): 1976-1993. 

312. Hinton R, Kavanagh DJ, Barclay L, et al. Developing a best practice pathway to 

support improvements in Indigenous Australians mental health and well-being: a 

qualitative study. BMJ open. 2015;5(8):1-9. 

313.  Reichel-Dalmatoff G. Dessana: simbolismo de los indios Tukano del Vaupes. 2a 

Ed. Bogotá: Procultura; 1986. 

314.  Souza MLP, Deslandes SF, Garnelo L. Modos de vida e modos de beber de 

jovens indígenas em um contexto de transformações. Ciência & Saúde Coletiva. 2010; 

15(3):709-716. 

315.  Dias LF. Consumo de bebidas alcoólicas entre os povos indígenas do Uaçá. 

In: Saúde dos povos indígenas. Editora Fiocruz. 2013:107-124.  

316. Souza MLPD, Garnelo L. Desconstruindo o alcoolismo: notas a partir da 

construção do objeto de pesquisa no contexto indígena. Rev Latinoam Psicopat Fund. 

2006; 9(2): 279-92. 

317. Jomar RT, Abreu AMM, Griep RH. Caracterização do consumo de álcool de uma 
população adscrita à estratégia Saúde da Família. Escola Anna Nery Revista de 
Enfermagem. 2014; 18(1): 96-100. 
 
318. Silva BPD, Corradi-Webster CM, Donato ECDSG, et al. Transtornos mentais 

comuns e consumo de bebida alcoólica e tabaco entre estudantes de enfermagem de 

uma universidade pública na Amazônia Ocidental brasileira. SMAD. Revista eletrônica 

saúde mental álcool e drogas. 2014; 10(2): 93-100. 

319. Molina MRAL, Wiener CD, Branco JC, et al. Prevalence of depression in Users 

of primary care Setting/ Prevalência de depressão em usuários de unidades de 

atenção primaria. Revista de Psiquiatría clínica2012;30(6)194+. 

320. Rodrigues MES, Silveira TB, Jansen K, et al. Risco de suicídio em jovens com 

transtornos de ansiedade: estudo de base populacional. Psico-USF, 2012; 17(1): 53-

62. 

321. Oliveira CS, Neto FL. "Suicídio entre povos indígenas: um panorama estatístico 

brasileiro." Rev. Psiq. Clín2003;. 30 (1):4-10. 



Referências 264 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

322. Barroso SM, Melo AP, Guimarães MDC. Fatores associados à depressão: 

diferenças por sexo em moradores de comunidades quilombolas. REV BRAS 

EPIDEMIOL ABR-JUN 2015; 18(2): 503-514. 

323. Barros FCR, Melo APS, Cournos F, et al. Cigarette smoking among psychiatric 
patients in Brazil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 2014;30(6):1195-1206. 
 

324. Kantorski LP, Jardim VMR, Oliveira MM, et al. O consumo de álcool em serviços 

de saúde mental no Rio Grande do Sul/Consumption of alcohol in mental health 

services in Rio Grande do Sul state, Brazil. Cadernos de Terapia Ocupacional da 

UFSCar, v. 22, n. 1SE, 2014. 

325. Alves H, Kessler F, Ratto LRC. Comorbidade: uso de álcool e outros transtornos 

psiquiátricos. Revista Brasileira de Psiquiatria, São Paulo, v. 26, p. 51-53, 2004. 

Suplemento 1. 

326. Silva SSBE, Barbosa SDFS, Pierin AMG. O controle da hipertensão arterial em 

mulheres e homens: uma análise comparativa. Revista da Escola de Enfermagem da 

USP. 2016; 50(1): 50-58. 

327. Rocha SV, ALmeida MMG, Araujo TM, et al. Prevalência de transtornos mentais 

comuns entre residentes em áreas urbanas de Feira de Santana, Bahia. Revista 

Brasileira Epidemiologia. 2010;13(4):630-40. 

328. Coelho FM, Pinheiro RT, Horta BL, et al. Common mental disorders and chronic 

non-communicable diseases in adults: a population based study. Cadernos Saúde 

Publica 2009; 25. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Anexos



Anexos 266 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

ANEXOS 

Termo de Anuência do Conselho Indígena Mura de Autazes 

  



Anexos 267 

Alaidistania Aparecida Ferreira 

Termo de Anuência do Conselho Distrital de Saúde Indígena de Manaus 
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Parecer Consubstanciado da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa – CONEP 
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APÊNDICES 

Apêndice A 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADULTO 

 DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL  
ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO E 

 ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Nome do Participante:___________________________________________________________________ 
Prezado Senhor (a). Você está sendo convidado(a) a participar do estudo “Avaliação de fatores de risco 
cardiovascular, com ênfase na hipertensão arterial, em indígenas da etnia mura: estudo comparativo entre 
população rural e urbana” que tem como objetivo avaliar fatores de risco cardiovascular, que são condições que 
podem prejudicar a saúde, tais como hipertensão arterial (pressão alta), diabetes (açúcar no sangue), colesterol 
(gordura no sangue) e obesidade (excesso de peso). 
Os responsáveis pelo estudo são Alaidistânia Aparecida Ferreira e Zilmar Augusto de Souza Filho, ambos 
professores da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Amazonas e sob orientação da Professora 
Angela Maria Geraldo Pierin, da Escola de Enfermagem de São Paulo, SP. 
Se concordar em participar deste estudo, você responderá perguntas sobre: idade, sexo, estado civil, número de 
filhos, condições de moradia, hábitos e estilos de vida (fumo, ingestão de bebida alcoólica e atividade física) e 
avaliação de alterações mentais comuns. Serão feitas as medidas da sua pressão arterial, seu peso e altura, sua 
cintura e pescoço. Para avaliação do açúcar e gordura no sangue será realizada uma picada com agulha fina, na 
ponta do dedo da mão, para colher uma a duas gotas de sangue, e o resultado será obtido imediatamente com 
aparelho portátil. O sangue não será guardado. O tempo gasto para completar toda a avaliação é de 40 minutos 
e serão combinados com você, qual a melhor data e horário. A entrevista e coleta de sangue representam risco 
mínimo à sua saúde e caso surja algum desconforto serão tomadas medidas para amenizar. Esclareço que as 
informações desse estudo poderão ajudar no planejamento e oferta de ações de saúde para atender as reais 
necessidades da população indígena Mura.  
A sua participação dependerá da sua livre vontade e poderá desistir a qualquer momento, retirando seu 
consentimento sem qualquer prejuízo. Você não terá gastos para participar do estudo e também não receberá 
dinheiro pela sua participação e poderá conhecer os resultados dos exames e avaliações realizados. Se houver 
alterações nos exames e demais avaliações, serão encaminhadas para a equipe de saúde que o atende.  
Você poderá fazer todas as perguntas que julgar necessárias a qualquer momento. Para esclarecer dúvidas, pode 
ligar para os responsáveis pela pesquisa (Fones 92 98199-7883, 92 99125-5570) ou entre em contato no 
endereço Rua Teresina, 495 - Adrianopólis, Manaus, AM, CEP 69057-070 ou pelos telefones (92) 3305-5100/ 
(92) 3305-5112. Se tiver perguntas quanto aos aspectos éticos pode entrar em contato com o Comitê de Ética da 
Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo- CEP-EEUSP- Telefone: (11) 3061-7548, ou pelo e-mail: 
edipesq@usp.br. O Comitê de Ética em Pesquisa tem por finalidade avaliar os aspectos éticos das pesquisas 
envolvendo seres humanos e nesse estudo tem a função de zelar pelo bom andamento da pesquisa evitando que 
qualquer dano físico ou psíquico possa acontecer com os participantes. Você poderá também consultar a 
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), endereço: SEPN 510 norte, Bloco A,  3º andar, Edifício Ex-
Inan - unidade II - Ministério da Saúde, CEP: 70750-521 - Brasília-DF, Fone (61) 33155878 ou pelo email: 
conep@saude.gov.br. Informo ainda, que este estudo foi aprovado pela FUNAI e pelo Conselho Distrital do DSEI 
Manaus. Esclareço que os resultados do estudo serão informados para a comunidade indígena para que 
benefícios possam ser implementados, garantindo o atendimento das necessidades de saúde identificadas no 
estudo. As informações serão mantidas em segredo para você não ser identificado e os resultados do estudo vão 
ser publicados em revistas de saúde.  
Consentimento Pós–Informação  
Li e entendi a finalidade deste estudo, assim como os benefícios e riscos potenciais da participação no mesmo. 
Tive a oportunidade de fazer perguntas e todas foram respondidas. Ficou claro também que minha participação 
é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento, se forem identificadas alterações de saúde e 
poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o processo.  
Eu, por intermédio deste, dou livremente meu consentimento para participar no estudo, assinando este termo de 
consentimento em duas vias (1ª via pesquisador e 2ª via participante). 
 

____ /___ /______   _________________________________________ 
           dia mês ano                                  Assinatura do Participante 
 
_________________________________________ _________________________________________ 

    Alaidistânia Aparecida Ferreira                   Zilmar Augusto de Souza Filho 

mailto:edipesq@usp.br
mailto:conep@saude.gov.br


 

 

 

 

 

 

“AVALIAÇÃO DE FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR, COM 

ÊNFASE NA HIPERTENSÃO ARTERIAL, EM INDÍGENAS DA ETNIA MURA: 

ESTUDO COMPARATIVO ENTRE POPULAÇÃO RURAL E URBANA.” 

 

 



 

 

FICHA DE EXAME FÍSICO 

 

 

1. Avaliação Antropométrica 
 
 

1.1 Peso:____________kg 

1.2 Altura: ____________m 

1.3 Bioimpedância:____________% gordura 

1.4 Circunferência do pescoço:________cm 

1.5 Circunferência da Cintura:_________ cm 

1.6 Circunferência do Quadril:_________cm 

1.7 Relação Cintura Quadril:__________cm 

 
 
 
 

1.8 IMC:_______________ 
 

1.9 Músculo Esquelético______________% 
 

1.10 Metabolismo Basal__________Kcal 
 

1.11 Idade Corporal:_____________ 
 

1.12 Gordura Visceral:_________________ 

 

 

2. Medida da Pressão Arterial 
 
 

2.1 Primeira Medida 

Sistólica: ______________ mmHg Diastólica: ______________ mmHg 

2.2 Segunda Medida 

Sistólica: ______________ mmHg Diastólica: ______________ mmHg 

2.3 Terceira Medida 

Sistólica: ______________ mmHg Diastólica: ______________ mmHg 
 
 

3. Medida da Glicemia Capilar 
 
 

3.1 Glicose em Jejum:____________mg/dL 
 
 

4. Medida do Perfil Lipídico 
 
 

4.1 Triglicérides:____________mg/dL 

4.2 Colesterol:______________mg/dL 

 

 

 

 



 

 

Caracterização Sócio Econômica e do Domicílio 

(Adaptado do Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas CADERNO 2, 
http://www.abrasco.org.br/grupos/arquivos/2013-01-23%2013:44:23.pdf e no Instrumento utilizado pelo Critério  

Brasil de Classificação Econômica, http://www.abep.org/criterio-brasil ) 
 
 

5. Estado Civil: 

( 1 ) Solteiro ( 2 ) Casado ( 3 ) Viúvo ( 4 ) Amasiado ( 5 ) Separado 

6. Quantos filhos você tem?____________ 
 

7. Qual foi o mais elevado curso escolar que você frequentou ou frequenta atualmente? 

( 1 ) Analfabeto / Fundamental I incompleto (1 ao 5 ano) 

( 2 ) Fundamental I completo / Fundamental II incompleto (6 ao 9 ano) 

( 3 ) Fundamental completo / Médio incompleto 

( 4 ) Médio completo / Superior incompleto 

( 5 ) Superior completo. Qual? _________________ 

( 6 ) Pós-graduação. Qual? ___________________ 
 

8. Qual a sua Renda Mensal?_________________ 
 

9. Qual a Renda Mensal da sua Família?________ 
 

10. Quantas Pessoas Dependem da Renda Familiar Mensal?___________________ 
 

11. Quem é o Responsável pela Renda Familiar (Chefe da Família)? 

( 1 ) Participante ( 2 ) Cônjuge ( 3 ) Casal ( 4 ) Filho ( 5 ) Não sabe informar 

( 6 ) Outro _________________ 

12. No último ano (12 meses), o dinheiro que os moradores do domicílio usam veio de: 

Sim Não 

12.1. Trabalho remunerado – ano todo (1)  (2)  

12.2. Trabalho remunerado – temporário (1)  (2)  

12.3. Venda de produtos da agricultura/ 

pecuária/pesca (1)  (2)  

12.4. Venda de artesanato ou produção cultural ( 1 ) (2)  

12.5. Aposentadoria (1)  (2)  

12.6. Benefícios sociais (1)  (2)  

12.7. Outro - Especificar:_____________________________________ 

 
 
 

 



 

 

13. Caracterização física do domicílio (MARQUE O TIPO PREDOMINANTE) 

13.1 Tipo de piso: 

( 1 ) Chão de terra ( 2 ) Madeira ( 3 ) Cerâmica ( 4 ) Cimento ( 5 ) Flutuante 

13.2 Tipo de parede: 

( 1 ) Palha ( 2 ) Madeira ( 3 ) Tijolo ( 4 ) Taipa/barro ( 5 ) Lona/plástico 

13.3 Tipo de cobertura/telhado: 

( 1 ) Palha ( 2 ) Madeira ( 3 ) Laje ( 4 ) Lona/plástico ( 5 ) Telha de barro 

( 6 ) Telha de zinco ou amianto 

13.4 Possui banheiro no domicílio? 

( 1 ) Sim, Quantos______ ( 2 ) Não possui 

13.5 A água utilizada neste domicílio é proveniente de? 

( 1 ) Rede geral de distribuição 

( 2 ) Poço ou nascente 

( 3 ) Outro meio. Especifique:____________________________________ 

13.6 Considerando o trecho da rua do seu domicílio, você diria que a rua é: 

( 1 ) Asfaltada / Pavimentada 

( 2 ) Terra / Cascalho 

14. Caracterização socioeconômica do domicílio 

Todos os itens de eletroeletrônicos que serão citados devem estar funcionando,  

incluindo os que estão guardados. Caso não estejam funcionando, considere  

apenas se tiver intenção de consertar ou repor nos próximos seis meses. 

14.1 Automóvel (de passeio exclusivamente para uso particular) 

( 1 ) Sim Quantos______ ( 2 ) Não 

14.2 Motocicleta(desconsiderando as usadas exclusivamente para uso profissional) 

( 1 ) Sim Quantos______ ( 2 ) Não 

14.3 DVD (incluindo qualquer dispositivo que leia DVD) 

( 1 ) Sim Quantos______ ( 2 ) Não 

14.4 Geladeira 

( 1 ) Sim Quantos______ ( 2 ) Não 

14.5 Freezer (ou parte da geladeira duplex) 

( 1 ) Sim Quantos______ ( 2 ) Não 

  



 

 

 

14.6 Computador (considerando de mesa, laptops, notebooks) 

( 1 ) Sim Quantos______ ( 2 ) Não 

14.7 Máquina de lavar louça ( 1 ) Sim Quantos______ ( 2 ) Não 

14.8 Forno de micro-ondas ( 1 ) Sim Quantos______ ( 2 ) Não 

14.9 Máquina de lavar roupa (excluindo tanquinho) 

( 1 ) Sim Quantos______ ( 2 ) Não 

14.10 Máquina de secar roupa ( 1 ) Sim Quantos______ ( 2 ) Não 

(considerando lava e seca) 

14.11 Aparelho de ar-condicionado ( 1 ) Sim Quantos______ ( 2 ) Não 

14.12 Televisão ( 1 ) Sim Quantos______ ( 2 ) Não 

14.13 Antena parabólica ( 1 ) Sim Quantos______ ( 2 ) Não 

14.14 Fogão ( 1 ) Sim Quantos______ ( 2 ) Não 

14.15 Motor de popa/ Rabeta ( 1 ) Sim Quantos______ ( 2 ) Não 

14.16 Telefone celular ( 1 ) Sim Quantos______ ( 2 ) Não 

14.17 Ralador de mandioca com motor ( 1 ) Sim Quantos______ ( 2 ) Não 

14.18 Motoserra ( 1 ) Sim Quantos______ ( 2 ) Não 

14.19 Rede internet ( 1 ) Sim Quantos______ ( 2 ) Não 

14.20 Animal de carga/trabalho ( 1 ) Sim Quantos______ ( 2 ) Não 

(cavalo / burro / jumento / boi) 

14. 21 A família conta com os serviços de empregados mensalistas, considerando 

apenas os que trabalham pelo menos cinco dias por semana? 

( 1 ) Sim Quantos______ ( 2 ) Não possui 

15. Número de moradores no domicílio: 

15.1 Morador 15.2 Sexo 15.3 Idade 

1) __________________________ ( 1 ) Fem ( 2 ) Masc______________________ 

2) __________________________ ( 1 ) Fem ( 2 ) Masc______________________ 

3) __________________________ ( 1 ) Fem ( 2 ) Masc______________________ 

4) __________________________ ( 1 ) Fem ( 2 ) Masc______________________ 

5) __________________________ ( 1 ) Fem ( 2 ) Masc ______________________ 

6) __________________________ ( 1 ) Fem ( 2 ) Masc______________________ 

7) __________________________ ( 1 ) Fem ( 2 ) Masc______________________ 

8) __________________________ ( 1 ) Fem ( 2 ) Masc ______________________ 

9) __________________________ ( 1 ) Fem ( 2 ) Masc ______________________ 

10) __________________________ ( 1 ) Fem ( 2 ) Masc______________________ 



 

 

 

16. Os alimentos que os moradores do domicílio consomem vêm de: 
 

(ASSINALAR AS ALTERNATIVAS RELATADAS ESPONTANEAMENTE PELO ENTREVISTADO). Sim  Não 

 

16.1 Cultivo ou criação domiciliar (1 )  (2 )  

16.2 Cultivo ou criação coletiva (da aldeia/comunidade) (1 )  (2 )  

16.3 Caça ou pesca (domiciliar) (1 )  (2 )  

16.4 Coleta (domiciliar) (1 )  (2 )  

16.5 Caça, pesca ou coleta coletiva (da aldeia/comunidade) (1 )  (2 )  

16.6 Compra (1 )  (2 )  

16.7 Recebe Cesta básica (1 )  (2 )  

16.8 Recebe outras doações de fora (da aldeia/ comunidade) (1 )  (2 )  

16.9 Outros, especificar:_________________________  

 
 

17. Os moradores utilizam algum tipo de gordura no preparo dos alimentos? ( 1 ) Sim ( 2 ) Não 

17.1 Sim, que tipo de gordura é utilizada? 

(ASSINALAR AS ALTERNATIVAS RELATADAS ESPONTANEAMENTE PELO ENTREVISTADO). 

( 1 ) Óleo vegetal ( 2 ) Banha ou gordura 

( 3 ) Margarina ( 4 ) Manteiga 

( 5 ) Outra, especificar:________________________________ 

 
 

18. Como são preparados os alimentos antes das suas refeições? 

( 1 ) Na maioria das vezes são fritos 

( 2 ) Na maioria das vezes são fervidos e/ou cozidos 

( 3 ) Na maioria das vezes são assados 

( 4 ) Outros. Especificar:_______________________________________ 

 
 

19. Os moradores costumam usar sal no preparo de alimentos? ( 1 ) Sim ( 2 ) Não 

19.1 No preparo dos alimentos, costumam adicionar temperos prontos em tabletes ou 

sachês (caldo de carne, galinha, alho entre outros) ? 

( 1 ) Sim ( 2 ) Não 

19.2 Costumam adicionar sal nos alimentos, na hora do consumo das refeições? 

( 1 ) Sim ( 2 ) Não 



 

 

20. Um quilo (1kg) de sal dá para quanto tempo de uso: 

( 1 ) Menos de um mês ( 2 ) Apenas um mês ( 3 ) Mais de um mês 

( 4 ) Outro. Especificar:_______________________________________ 

 
 

21. Os moradores costumam usar açúcar no preparo de alimentos? ( 1 ) Sim ( 2 ) Não 

 
 

22. Com qual frequência costumam comer? 

1 a 2 dias    3 a 4 dias     5 a 6 dias    
Todos

 
os dias

        Quase nunca     Nunca 

22.1 Macaxeira / aipim  (1)     (2)      (3)     (4)         (5)       (6) 

22.3 Cará (1)     (2)      (3)     (4)         (5)       (6) 

22.4 Beterraba (1)     (2)      (3)     (4)         (5)       (6) 

22.5 Cenoura (1)     (2)      (3)     (4)         (5)       (6) 

22.6 Abóbora / Gerimum (1)     (2)      (3)     (4)         (5)       (6) 

22.7 Inhame (1)     (2)      (3)     (4)         (5)       (6) 

22.8 Tomate (1)     (2)      (3)     (4)         (5)       (6) 

22.9 Alface (1)     (2)      (3)     (4)         (5)       (6) 

 

22.10 Salada de alface e tomate ou salada de qualquer outra verdura ou legume cru 
 

22.11 Sorvetes 

22.12 Chocolates 

22.13 Bolos 

22.14 Biscoitos 

22.15 Doces 

22.16 Sardinha em lata 

(1)      (2)       (3)        (4)         (5)       (6) 

(1)      (2)       (3)        (4)         (5)       (6) 

(1)      (2)       (3)        (4)         (5)       (6) 

(1)      (2)       (3)        (4)         (5)       (6) 

(1)      (2)       (3)        (4)         (5)       (6) 

(1)      (2)       (3)        (4)         (5)       (6) 

 

22.17 Almôndegas em lata (1) (2)   (3)                (4)                            (5)                   (6) 
 

22.18 Salsicha em lata 

22.19 Feijoada em lata 

22.20 Queijos 

22.21 Bacon 

22.22 Calabresa 

22.23 Presento/ Fiambre 

22.24 Carne de Boi 

22.25 Frango 

22.26 Carne de Porco 

(1)      (2)       (3)        (4)         (5)       (6) 

(1)      (2)       (3)        (4)         (5)       (6) 

(1)      (2)       (3)        (4)         (5)       (6) 

(1)      (2)       (3)        (4)         (5)       (6) 

(1)      (2)       (3)        (4)         (5)       (6) 

(1)      (2)       (3)        (4)         (5)       (6) 

(1)      (2)       (3)        (4)         (5)       (6) 

(1)      (2)       (3)        (4)         (5)       (6) 

(1)      (2)       (3)        (4)         (5)       (6) 



 

 

 

22.27 Galinha 

22.28 Carne de Caça 

22.29 Peixe 

22.30 Frutas 

22.31 Suco de frutas 

1 a 2 dias   3 a 4 dias    5 a 6 dias    
Todos

 
os dias

    Quase nunca   Nunca 

(1)      (2)       (3)        (4)         (5)       (6) 

(1)      (2)       (3)        (4)         (5)       (6) 

(1)      (2)       (3)        (4)         (5)       (6) 

(1)      (2)       (3)        (4)         (5)       (6) 

(1)      (2)       (3)        (4)         (5)       (6) 

  

22.32 Suco Artificial (caixa ou saco) 

                                                                      (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 

22.33 Refrigerante            (1)              (2)                 (3)                   (4)                     (5)               (6) 

 

22.34 Costumam trocar a comida do almoço ou jantar por sanduíches, saldados e/ou pizza 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

23. Quando vocês comem a carne vermelha, como costumam tratar a gordura da carne? 

( 1 ) Tiram sempre o excesso de gordura 

( 2 ) Comem com a gordura 

( 3 ) Não comem carne vermelha com muita gordura 

24. Quando vocês comem o frango/galinha, como costumam tratar a pele do frango/galinha? 

( 1 ) Tiram sempre a pele 

( 2 ) Comem com a pele 

( 3 ) Não comem pedaços de frango/galinha com pele 

25. Como vocês costumam preparar o peixe para comer? 

( 1 ) Frito 

( 2 ) Cozido 

( 3 ) Assado 

26. Sobre o refrigerante, especifique o tipo que costumam tomar: 

( 1 ) Normal 

( 2 ) Diet/Light/Zero 

( 3 ) Ambos 

( 4 ) Não sabe informar 



 

 

Avaliação de Antecedentes para a Hipertensão Arterial, Doenças 

Cardiovasculares e Condições de Saúde 

 

27. O Sr (a) tem ou já teve problema de pressão alta? 

( 1 ) Sim ( 2 ) Não ( 3 ) Não sabe 

28. Algum profissional da área de saúde já lhe disse que você problema de pressão alta? 

( 1 ) Sim ( 2 ) Não ( 3 ) Não sabe 

28.1 Se sim, quem? 

( 1 ) Médico ( 2 ) Enfermeiro ( 3 ) Farmacêutico 

( 4 ) Outro, especificar:___________________________________ 

29. Há quanto tempo que você tem pressão alta? 

( 1 ) Especificar em anos:______e/ou meses ______e/ou dias______ 

30. Você toma algum remédio para tratar pressão alta? 

( 1 ) Sim ( 2 ) Não 

31. Está fazendo acompanhamento em serviço de saúde para a pressão alta? 

( 1 ) Sim ( 2 ) Não 

31.1 Se sim, onde?_______________________________________ 

32. O Sr (a) fuma ou fumou (cigarro, tabaco, cachimbo, fumo preto entre outros)? 

( 1 ) Sim ( 2 ) Não ( 3 ) Parou, há ___________(tempo) 

33. Se sim, por quanto tempo? Anos_______e/ou meses________ 

34. Quantos maço fuma por dia? 

( 1 ) Menos que um ( 2 ) Um ( 3 ) Dois ( 4 ) Mais que dois ( 5 ) Não sabe informar 

35. A Sra usa ou já fez uso de pílula ou hormônio anticoncepcional? (SOMENTE PARA MULHERES ) 

( 1 ) Sim ( 2 ) Não ( 3 ) Parou, há ___________(tempo) 

36. O Sr (a) tem algum parente com: Sim Não Não Sabe 

36.1 Pressão Alta (1) (2) (3) 

36.2 Problema de Coração (1) (2) (3) 

36.3 Derrame/ AVC (1) (2) (3) 

36.4 Diabetes (1) (2) (3) 

36.5 Aumento de Colesterol (1) (2) (3) 

36.6 Se sim, quem? (PODE MARCAR MAIS DE UMA ALTERNATIVA) 

( 1 ) Pai ( 2 ) Mãe ( 3 ) Avós ( 4 ) Tios ( 5 ) Irmãos ( 6 ) Filhos 

37. O Sr (a). Tem ou já teve problema de coração? 

( 1 ) Sim ( 2 ) Não ( 3 ) Não sabe 



 

 

38. O Sr (a). Tem ou já teve derrame/AVC? 
 
( 1 ) Sim ( 2 ) Não ( 3 ) Não sabe 
 
39. O Sr (a). Tem ou já teve Diabetes? ( 1 ) Sim ( 2 ) Não ( 3 ) Não sabe 
 
39.1 Se sim, toma medicamentos? ( 1 ) Sim ( 2 ) Não (ANOTAR SE A RESPOSTA DO ITEM 39 FOR SIM) 

 

39.1.1 Se toma medicamentos, (ANOTAR SE A RESPOSTA DO ITEM 39.1 FOR SIM) 

 
( 1 ) Especi que o nome: __________________________________ ( 2 ) Não sabe 
 
39.2 O Sr (a). já mediu a glicemia alguma vez? 
 
( 1 ) Sim ( 2 ) Não ( 3 ) Não sabe 
 
39.2.1 Se sim, lembra quando foi a última medida? (ANOTAR SE A RESPOSTA DO ITEM 39.2 FOR SIM) 
 
( 1 ) Últimos 6 meses ( 2 ) Último 12 meses ( 3 ) Mais 1 ano 
 
40. O Sr (a). Tem ou já teve Dislipidemias (Colesterol elevado, Triglicérides)? 
 
( 1 ) Sim ( 2 ) Não ( 3 ) Não sabe 
 
40.1 Se sim, toma medicamentos? ( 1 ) Sim ( 2 ) Não ( 3 ) Não sabe (ANOTAR SE A RESPOSTA DO ITEM 40 FOR 

SIM) 

 
40.1.1 Se toma medicamentos, (ANOTAR SE A RESPOSTA DO ITEM 40.1 FOR SIM) 
 
( 1 ) Especi que o nome: ___________________________________ ( 2 ) Não sabe 
 
40.2 O Sr (a). já mediu o colesterol, triglicérides no sangue, alguma vez? 
 
( 1 ) Sim ( 2 ) Não ( 3 ) Não sabe 
 
40.2.1 Se sim, lembra quando foi a última medida? (ANOTAR SE A RESPOSTA DO ITEM 40.2 FOR SIM) 

 
( 1 ) Últimos 6 meses ( 2 ) Último 12 meses ( 3 ) Mais 1 ano 
 
41. O Sr (a) tem hábito de medir a pressão? ( 1 ) Sim ( 2 ) Não 
 
41.1 Se sim, qual a frequência? ( 1 ) Diariamente ( 2 ) Semanalmente ( 3 ) Mensalmente 
 
( 4 ) Semestralmente ( 5 ) Anualmente 
 
( 6 ) Outro especificar_____________________________________ 
 
41.2 Se sim, onde costuma medir a sua pressão? (PODE MARCAR MAIS DE UMA ALTERNATIVA) 

 
( 1 ) Pólo Base ( 2 ) UBS ( 3 ) Farmácia ( 4 ) Hospital 
 
( 5 ) Médico particular ( 6 ) Médico convênio ( 7 ) Em casa 
 
( 8 ) Outro, especificar:____________________________________ 



 

 

42. Você sabe quando foi a última vez que você mediu a pressão? 
 

( 1 ) Sim, especificar em meses:______e/ou anos ______e/ou dias ( 2 ) Não 
 

42.1 Você sabe qual o valor da última medida de pressão? (ANOTAR COMO RELATADO) 
 

( 1 ) Sim, Sistólica:_________mmHg X Diatólica:________mmHg ( 2 ) Não 
 

43. Alguém lhe indicou algum tratamento com remédio para pressão alta? ( 1 ) Sim ( 2 ) Não 
 

43.1 Se sim, quem? (PODE MARCAR MAIS DE UMA ALTERNATIVA) 
 

( 1 ) Médico ( 2 ) Enfermeiro ( 3 ) Farmacêutico 
 

( 4 ) Outro, especificar__________________________________ 
 

44. Você está fazendo tratamento (com medicamento ou não) para pressão alta? ( 1 ) Sim ( 2 ) N

ão 
 

44.1 Se sim, quanto tempo de tratamento? (ANOTAR SE A RESPOSTA DO ITEM 44 FOR SIM) 
 

( 1 ) Especificar em anos:______e/ou meses ______e/ou dias______ 
 

( 2) Não sabe 
 

44.2 Que tipo de tratamento está fazendo? 
 

( 1 ) Com remédio ( 2 ) Sem remédio ( 3 ) Não sabe 
 

44.2.1 Caso esteja tomando algum remédio para pressão alta sabe o nome dos medicamen-

tos? 
 

( 1 ) Sim ( 2 ) Não ( 3 ) Não se lembra todos, apenas alguns. 
 

Especifique: _____________________________________________________ 
 

44.3 Aonde obtém os remédios? 
 

( 1 ) Pólo Base ( 2 ) UBS ( 3 ) Compra ( 4 ) Manda manipular 
 

( 5 ) Outros______________________________________________________ 
 

44.4 Por onde você está fazendo tratamento para pressão alta? 
 

( 1 ) Pólo Base ( 2 ) UBS ( 3 ) Farmácia ( 4 ) Hospital 
 

( 5 ) Médico particular ( 6 ) Médico convênio ( 7 ) Em casa 
 

( 8 ) Outro, especificar:____________________________________ 
 

44.5 Você foi orientado pelo serviço de saúde sobre algum tratamento NÃO medicamentos,q

ue deve seguir para controlar a pressão? 
 

( 1 ) Sim ( 2 ) Não 

 



 

 

44.5.1 Sim, especificar:  

( 1 ) Diminuição da ingestão de sal   

( 2 ) Perda de peso 

( 3 ) Praticar exercícios físicos ( 4 ) Homeopatias 

( 5 ) Chás/ remédios caseiros tipo: _______________________________ 

( 6 ) Meditação ( 7 ) Religiosidade/espiritualidade 

( 8 ) Outros, especificar: _______________________________ 

 

44.6 Você sabe informar com que frequência você vai ao serviço de saúde ou médico para tratar 

a pressão alta? 
 

( 1 ) Sim ( 2 ) Não 
 

44.6.1 Sim, qual a frequência? ( 1 ) Mensal ( 2 ) Semestral ( 3 ) Anual 
 

( 4 )Outros, especificar: _______________________________ 
 

44.7 Você sabe informar quando foi a última vez que você foi ao serviço de saúde ou médico para o 

tratamento da pressão arterial? ( 1 ) Sim ( 2 ) Não 
 

44.7.1 Se Sim, especificar:_________(meses) (ANOTAR SE A RESPOSTA DO ITEM 44.7 FOR SIM) 
 

45. O Sr/ Sra. deixou de comparecer ás consultas marcadas no último ano? ( 1 ) Sim ( 2 ) Não 
 

45.1 Se Sim, especificar quantas vezes:_______ (ANOTAR SE A RESPOSTA DO ITEM 45 FOR SIM) 
 

45.2 Por quais motivos? (ANOTAR SE A RESPOSTA DO ITEM 45 FOR SIM) 
 

( 1 ) Esquecimento ( 2 ) Falta de dinheiro ( 3 ) Falta companhia 
 

( 4 ) Filhos/parentes ( 5 ) Di culdade de locomoção ( 6 ) Trabalho 
 

( 7 ) Outros: _______________________________ 
 

46. O Sr/ Sra. deixou de tomar o(s) medicamento (s) para o tratamento da pressão nas últimas 

DUAS semanas? 
 

( 1 ) Sim ( 2 ) Não 
 

46.1 Se Sim: (ASSINALAR AS ALTERNATIVAS RELATADAS ESPONTANEAMENTE PELO ENTREVISTADO). 
 

( 1 ) Efeitos indesejáveis ( 2 ) Esquecimento ( 3 ) Achou que a pressão estava boa 

(4) Só toma o remédio quando se sente mal (5) Não estava melhorando a pressão 

( 6 ) Não se importa com o fato de ter pressão alta ( 7 ) Achou que estava curado 

( 8 ) Desconhecia a maneira de tomar o remédio ( 9 ) Preço do remédio 

(10) Desconhecia que tinha que tomar o remédio continuamente 

(11) Achou que ter pressão alta não é grave (12) Mediu a pressão e ela estava boa 

(13) Desconhecia que tinha pressão alta 

(14) Outro, especificar ______________________________________________________ 
 
 



 

 

47. Você tem alguma dificuldade para fazer o tratamento com medicamentos para pressão? 
 

( 1 ) Sim ( 2 ) Não 
 

47.1 Se Sim: (ASSINALAR AS ALTERNATIVAS RELATADAS ESPONTANEAMENTE PELO ENTREVISTADO). 
 

( 1 ) Efeitos indesejáveis  

( 2 ) Esquecimento  

( 3 ) Achou que a pressão estava boa 

(4) Só toma o remédio quando se sente mal  

(5) Não estava melhorando a pressão 

(6) Não se importa com o fato de ter pressão alta  

(7) Achou que estava curado 

(8) Desconhecia a maneira de tomar o remédio ( 9 ) Preço do remédio 

10) Desconhecia que tinha que tomar o remédio continuamente 

(11) Achou que ter pressão alta não é grave 

 (12) Mediu a pressão e ela estava boa 

(13) Desconhecia que tinha pressão alta (14) Outro, especificar___________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

48. Qual a nota daria, de 1 a 5, para gravidade da pressão alta, considerando 1 uma doença  

sem gravidade e 5 como de máxima gravidade? 
 

(1)           (2)              (3)              (4)              (5) 
 

49. Você acha que ter pressão alta pode trazer complicações? ( 1 ) Sim ( 2 ) Não ( 3 ) Não sabe 
 

49.1 Sim, quais as complicações que a pressão alta pode trazer? 
 

( 1 ) Derrame/AVC ( 2 ) Infarto ( 3 ) Problemas no Rim 
 

( 4 ) Outros, especificar:_____________________________________ 

 

50. Você sabe qual a partir de qual VALOR a pressão arterial é considerada ALTA? 
(ANOTAR COMO RELATADO PELO ENTREVISTADO). 
 

( 1 ) Sim ( 2 ) Não 
 

50.1 Se SIM, qual o valor? 
 

Sistólica:_________mmHg X Diatólica:________mmHg 
 

51. Na sua opinião a pressão alta pode ser curada? 
 

( 1 ) Sim ( 2 ) Não ( 3 ) Não sabe 

52. Por quanto tempo você acha que deve ser feito o tratamento para a pressão alta? 
 

( 1 ) Menos de 1 ano ( 2 ) De 1 a 10 anos ( 3 ) Para toda vida ( 4 ) Não sabe  

( 5 ) Outro, Especificar ________________________ 
 

53. Na sua opinião você acha que a pressão alta pode gerar outras doenças? ( 1 ) Sim ( 2 ) Não ( 3 ) 
 

Não sabe 



 

 

 

53.1 Se SIM, quais? 

_________________________________________________________________ 
 

 
Questionário Internacional de Atividade Física - IPAQ Versão Curta 

 
 

54. Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 minutos contínuos em  

casa ouno trabalho,  como forma de transporte para ir de um lugar para outro, por lazer, por prazer ou  

como forma de exercício? 
 

( 1 ) Dias _______ por SEMANA ( 2 ) Nenhum 
 

54.1 Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo no total  

você gastou caminhando por dia? 
 

( 1 ) Horas: ______ Minutos: ______ 
 

55. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por pelo menos 10 

minutos contínuos, como por exemplo, pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica 

leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no 

jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que fez aumentar moderadamente 

sua respiração ou batimentos do coração (POR FAVOR NÃO INCLUA CAMINHADA) 

 

( 1 ) Dias _______ por SEMANA ( 2 ) Nenhum 

 

55.1 Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos contínuos, 

quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia? 

( 1 ) Horas: ______ Minutos: _____ 

 

56. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por pelo menos 10 minutos 

contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta, 

jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou cavoucar no jardim, carregar 

pesos elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO sua respiração ou batimentos do coração. 

  

( 1 ) Dias _____ por SEMANA ( 2 ) Nenhum 

 
 

56.1 Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos contínuos 

quantotempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia?  

( 1 ) Horas: ______ Minutos: _____ 

 

57. Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no trabalho, na 

escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo sentado estudando, sentado 

enquanto descansa, fazendo lição de casa visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo 

TV. Não inclua o tempo gasto sentando durante o transporte em ônibus ou carro. 

( 1 ) Horas: ______ Minutos: _____ 

 

 



 

 

58. Quanto tempo por dia você fica sentado no final de semana? 

 ( 1 ) Horas: ______ Minutos: _____ 
 

Alcohol Use Disorders Identification – AUDIT 
 

59. Com qual frequência o Sr(a) utiliza bebidas com álcool ? 
 

( 0 ) Nunca ( 1 ) Uma vez por mês ou menos 
 

( 2 ) 2-4 vezes ao mês     ( 3 ) 1-3 vezes por semana 
 

( 4 ) 4 ou mais vezes por semana 
 

60. Nas ocasiões em que bebe, quantas doses o Sr(a). costuma tomar ? 
 

( 0 ) 1 ou 2 doses       ( 1 ) 3 ou 4 doses    ( 2 ) 5 ou 6 doses 
 

( 3 ) 7 a 9 doses ( 4 ) 10 ou mais doses 

 

61. Com que frequência toma mais que 6 doses em uma única ocasião ? 
 

( 0 ) Nunca ( 1 ) Menos de uma vez ao mês 
 

( 2 ) Uma vez ao mês ( 3 ) Uma vez por semana 
 

( 4 ) Todos os dias ou quase todos 
 

62. Com que frequência no último ano o Sr(a) se sentiu incapaz de parar de beber depois que  

começou? 
 

( 0 ) Nunca ( 1 ) Menos de uma vez ao mês 
 

( 2 ) Uma vez ao mês ( 3 ) Uma vez por semana 
 

( 4 ) Todos os dias ou quase todos 

 

63. Com que frequência no último ano o Sr(a) não conseguiu cumprir com algum compromisso por  

causa da bebida ? 

( 0 ) Nunca ( 1 ) Menos de uma vez ao mês 

 

( 2 ) Uma vez ao mês     ( 3 ) Uma vez por semana 

 

( 4 ) Todos os dias ou quase todos 
 

 

64. Com que frequência, durante o último ano, depois de ter bebido muito, o Sr(a) precisou beber pela 

manhã para se sentir melhor? 
 

( 0 ) Nunca ( 1 ) Menos de uma vez ao mês 
 

( 2 ) Uma vez ao mês ( 3 ) Uma vez por semana 
 

( 4 ) Todos os dias ou quase todos 
 



 

 

65. Com que frequência no último ano o Sr(a) sentiu culpa ou remorso após beber ? 
 

( 0 ) Nunca ( 1 ) Menos de uma vez ao mês 
 

( 2 ) Uma vez ao mês ( 3 ) Uma vez por semana 
 

( 4 ) Todos os dias ou quase todos 
 

66. Com que frequência no último ano o Sr(a) não conseguiu se lembrar o que aconteceu na noite ante

rior por causa da bebida ? 
 

( 0 ) Nunca ( 1 ) Menos de uma vez ao mês 
 

( 2 ) Uma vez ao mês ( 3 ) Uma vez por semana 
 

( 4 ) Todos os dias ou quase todos 
 

67. O Sr(a) já se machucou ou machucou alguém como resultado do seu uso de álcool ? 
 

( 0 ) Não ( 2 ) Sim, mas não no último ano 
 

( 4 ) Sim, durante o último ano 

 

68. Algum parente ou amigo ou médico ou outro profissional de saúde se preocupou com seu hábito o

u sugeriu que parasse de beber ? 
 

( 0 ) Não ( 2 ) Sim, mas não no último ano 
 

( 4 ) Sim, durante o último ano 
 

 
Preencha as questões 69 e 72 transformando as quantidades em “doses”,  

baseado no quadro abaixo. 

CERVEJA: 1 copo (de chopp – 350 ml), 1 lata – 1 “dose” ou garrafa – 2 “doses” 

VINHO: 1 copo comum grande (250 ml) – 2 doses ou garrafa – 8 doses 

CACHAÇA, VODCA, UÍSQUE ou CONHAQUE: 1 “martelinho” (60ml) – 2 doses; 1 “martelo”(100ml)

 – 3 doses ou 1 garrafa – mais de 20 doses 

UÍSQUE, RUM, LICOR, etc: 1 dose de dosador (45-50 ml) – 1 dose 

 

69. Na sua cultura existe algum tipo de bebida que contém álcool e que você bebe? 
 

( 0 ) Não ( 1 ) Sim Qual? _____________________________ 
 

70. Com que frequência o Sr (a) bebe? 
 

( 0 ) Nunca ( 1 ) Menos de uma vez ao mês 
 

( 2 ) Uma vez ao mês ( 3 ) Uma vez por semana 
 

( 4 ) Todos os dias ou quase todos 
 

71. Qual a quantidade que o Sr (a) bebe? 

( 0 ) 1 copo                 ( 1 ) cuia 
 



 

 

( 2 ) 1 lata ( 3) garrafa pet 1 litro 

 
 

 

Self Report Questionnaire (SRQ 20) 

 
 

O(A) Sr.(a) teve algum destes problemas nos últimos 30 dias?                          Não    Sim 
 

72. Tem dores de cabeça frequentes?.  0 1 
 

73. Tem falta de apetite?.  0 1 
 

74. Dorme mal?  0 1 
 

75. Assusta-se com facilidade?  0 1 
 

76. Tem tremores de mão?  0 1 
 

77. Sente-se nervoso(a), tenso(a) ou preocupado(a)  0 1 
 

78. Tem má digestão?  0 1  

79. Tem dificuldade de pensar com clareza?      0 1 
 

80. Tem se sentido triste ultimamente?             0 1 
 

81. Tem chorado mais do que de costume?   0 1 
 

82. Encontra dificuldades para realizar com satisfação suas atividades diárias? 0  1 
 

83. Tem dificuldades para tomar decisões?    0 1 
 

84. Tem dificuldades no serviço (seu trabalho é penoso, causa sofrimento)?     0   1 
 

85. É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida?                0 1 
 

86. Tem perdido o interesse pelas coisas?    0 1 
 

87.Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo?   0 1 
 

88.Tem tido ideias de acabar com a vida    0 1 
 

89. Sente-se cansado(a) o tempo todo?    0 1 
 

90. Tem sensações desagradáveis no estômago?    0 1 
 

91. Você se cansa com facilidade?    0 1 

 

 

          


