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COIMBRA JR., C.E.Ã. & SANTOS, R.V. Avaliação do estado 
nutricional num contexto de mudança sócio-econômica: o grupo 
indigena Surui do Estado de Rondônia, Brasil. 

RESUMO: O objetivo desse trabalho é o de apresentar e analisar 
os resultaãos de um inquérito nutricional realizado com 147 
crianças de 0-8,9 anos da comunidade indigena Surui, localizada 
no Parque Indigena Aripuanã, Rondônia. Utilizando 
antropometria, dosagens de niveis de hemoglobina e exames 
parasitologicos, os autores caracterizam os impactos de mudanças 
socio-economicas na nutrição do grupo. A reserva Surui localiza- 
se em uma região de intensa colonização e fluxo migratorio que 
vêm ocorrendo nas ültimas três décadas. O grupo foi contactado 
pela FUNAI em 1969 e, nos últimos anos, envolveu-se mais 
ativamente no mercado regional através do cultivo de café e venda 
de madeira, o que resultou em parcial abandono das atividades de 
subsistência tradicionais. Os dados antropométricos são 
comparados com a população-referência do NCHS. Os resultados 
indicam elevadas prevalências de nanismo nutricional (46,3%), 
atrofia nutricional (6,6%}, anemia (71,2%) e parasitismo 
intestinal. Os autores argumentam que o precário estado 
nutricional das crianças Surui é reflexo de carências alimentares 
devido à redução da capacidade de produção de alimentos e de 
inadequadas condições sanitàrias presentes nas diversas aldeias. 

DESCRITORES: Nutrição, antropometria, anemia, 
enteroparasitismo, populações indigenas, transição 
sócio-econômica, Amazônia. 
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I. INTRODUCAO 

. Apesar da reconhecida importância em termos de saúde 

publica, são poucos os trabalhos objetivando avaliar o estado 

nutricional de populações indigenas brasileiras. Dentre esses, a 

maior parte foi realizada no Parque Indigena do Xingu (Eveleth et 

al. 1974; Fagundes-Neto et al. 1981; Franco 1981; Morais 1985}, 

ou entre grupos que, pelo menos na êpoca em que foram 

estudados, aderiam quase que exclusivamente a padrões 

tradicionais de subsistência e de alimentação (Ayres & Salzano 

1972; Dufour 1989; Black et al. 1977; Neel et al. 1964; Weinstein 

et al. 1967). Ainda que seja problemàtico traçar comparações 

devido a utilização de metodologias diversas pelos vàrios 

autores, tais estudos tendem a indicar que populações indigenas 

vivendo de acordo com padrões tradicionais de subsistência tendem 

a apresentar um bom estado nutricional. 

Historicamente, as sociedades indigenas brasileiras 

passam por acelerado processo de mudanças sócio-culturais e 

econ6micas uma vez em contato permanente com a sociedade nacional. 

Tais mudanças geralmente repercutem diretamente 

sobre os hâbitos alimentares e o estado nutricional desses 

grupos, principalmente durante o processo inicial de inserção na 

economia de mercado regional. Em decorrência disso, atividades 

bâsicas de subsistência tendem a ser parcial ou totalmente 

abandonadas, levando à redução na variabilidade alimentar e maior 

dependência em produtos industrializados. Portanto, populações 

indigenas constituem-se em grupos de alta vulnerabilidade para a 

ocorrência de desnutrição proteico-energética, além d~ outras 

4 



~ ,. ,. ,.. ,. ,. 
•• •• ,. 
•• •• •• • •• • • • • • • • • • • • 

- - 

carências nutricionais, especialmente em crianças (Coimbra Jr. 

1989; Dricot-D'Ans & Dricot 1978; Fleuret & Fleuret 1980). Ao 

fenômeno de ràpida transição socio-econômica e cultural, soma-se 

a elevada prevalência de doenças infecto-parasitárias, muitas 

delas de introdu~ão recente, contribuindo para o agravamento do 

perfil de saóde dessas populações (Coimbra Jr. 1987; Neel 1970, 

1974). Nesse tocante, os impactos adversos de doenças infecciosas 

sobre padrões de crescimento têm sido apontado por inomeros 

autores (Chen & Scrimshaw 1983; Martorell 1980; Martorell & 

Habicht 1986; Mata 1978; Mata et al. 1977; Nabarro et al. 1988). 

o objetivo desse trabalho~ o de apresentar e analisar os 

resultados de um inquérito nutricional realizado entre os Surui, 

grupo indigena localizado no Estado de Rondônia. Além de 

observações gerais sobre as estratégias de subsistência do 

grupo, o estudo incluiu levantamento antropométrico, dosagem de 

niveis de hemoglobina e exame parasitológico das fezes. Os 

resultados são interpretados à luz da historia recente dos Surui, 

caracterizada por acelerada transição sacio-cultural e econômica • 

II. MATERIAL E METODOS 

1. População Estudada 

O grupo indigena Surui constituia uma população de ~~rca de 

400 individues em julho de 1987. Os Surui são falantes de uma 

lingua classificada no tronco Tupi, familia Mondê, e vivem 

distribuidos em aproximadamente 10 aldeias localizadas na Area 

Indigena Sete de Setembro, Parque Indigena Aripuanã, Estado de 

Rondônia (10030' - 11030' latitude sul e 60030' - 61030' 

longitude oeste) . 
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Os Surui habitam uma r~oião coberta por floresta de terra 

firme amazônica. Tradicionalmente, viviam em grandes malocas 

cobertas com folhas da palmeira babaçu, onde residiam familias 

extensas. Atualmente, as mesmas vêm dando lugar a casas de 

madeira ou de pau-à-pique, onde predominam familias nucleares 

(Coimbra Jr. 1985a). A economia tradicional do grupo é baseada na 

agricultura de corte-e-queima, suplementada pela caça, pesca e 

coleta de produtos silvestres. Dentre as principais culturas 

presentes nas roças Surui destacam-se o milho, batata-doce, 

mandioca, carà e amendoim (Coimbra Jr. 1985d). Os animais de caça 

mais procurados são os porcos-do-mato, diversas especies de 

macacos, tatus e aves de maior porte como o muturn, cujubim e 

inhambus (Coimbra Jr. 1985b). Outras fontes de alimentos incluem 

inumeras variedades de mel de abelhas silvestres, palmitos, 

frutos e amêndoas variadas, assim como diversos insetos, 

particularmente larvas de alguns coleopteros e lepid6pteros (cf. 

Coimbra Jr. 1984, 1985c, 1985d). Por serem os rios da região de 

pequeno a médio porte, a pesca assume papel secundârio na 

economia do grupo (Coimbra Jr. 1985b, 1989). 

Os primeiros relacionamentos pacificos dos Surui com a 

sociedade nacional datam de 1969, quando o grupo foi contactado 

por sertanistas da FUNAI (Fundação Nacional do Indio). Epidemias 

de sarampo, gripe e tuberculose seguiram-se ao contacto, 

ocasionando a dizimação de mais da metade do contigente 

populacional original (Chiappino 1975; Coimbra Jr. 1989). Em 

decorrência dessas epidemias, o grupo ficou de tal maneira 

desorganizado, tanto social como economicamente que, rapidamente, 

tornou-se muito dependente dos serviços da FUNAI, inclusive no 
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tocante à provisão de alimentos e construção de casas. 

Importantes mudanças voltaram a ocorrer na sociedade Surui a 

partir de 1983-1984. Com a retirada de colonos que invadiram o 

sul.da reserva, duas das três aldeias então existentes 

fragmentaram-se em dez para ocupar e explorar os cafezais 

deixados pelos invasores. Os cafezais foram vistos pelos Surui 

como um meio de inserção no mercado regional, possibilitando uma 

maior "independência" financeira. A concentração da força de 

trabalho nos cafezais levou a lavoura de subsistência a ocupar um 

plano inferior no cronograma de atividades do grupo. Também 

diminuiram de intensidade as atividades de pesca, caça e coleta. 

Tal situação resultou em quase total dependência em produtos 

industrializados na alimentação, os mesmos providos pela FUNAI ou 

adquiridos pelos Surui com o dinheiro obtido da venda do caf~. 

Dentre os alimentos introduzidos destacam-se o açucar refinado, o 

arroz poliào e as massas. De maneira geral, a dieta tornou-se 

predominantemente amilàcea e monotona, não raro observando-se 

crianças e jovens alimentando-se unicamente de arroz com cara, 

mandioca ou outro tubérculo colhido nas ro~as. Tais mudanças 

repercutiram negativamente sobre o estado nutricional do grupo, 

manifestando-se no surgimento de casos de desnutrição aguda 

(Coimbra Jr. 1985d}. A adoção da mamadeira e formulas infantis em 

substituição ao leite materno possivelmente tambern tiveram 

impacto sobre o estado nutricional das crian~as (Coimbra Jr. 

1989). 

Mais recentemente, devido aos baixos preços do cafe, os 

Surui passaram a vender madeira extraída da reserva. Tal 
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atividade não so contribuiu para afugentar a caça que ainda 

restava nos arredores das aldeias, como também contribuiu na 

destruição de vârias espécies vegetais de importância na dieta 

tradicional do grupo (Coimbra Jr. 1985c, 1989). 

O quadro geral àe saúde da população é precàrio, como 

refletem os vàrios indicadores de morbi-mortalidade. Por exemplo, 

a taxa media de mortalidade infantil verificada entre os anos de 

1979 e 1987 foi de aproximadamente de 230 por mil. Tuberculose, 

malâria, piodermites, gastrinterites e helmintoses são altamente 

endêmicas entre os Surui (Coimbra Jr. 1989, Coimbra Jr. et al. 

1985a, 1985b; Coimbra Jr. & Mello 1981, Santos et al. 1990). 

2. Metodologia Empregada 

Um total de 147 crianças Surui de O a 8,9 anos de idade (83 

meninos e 64 meninas) foram examinadas durante os meses de julho 

e agosto de 1987, representando cerca de 95% do total de 

individuos na referida faixa etaria (*}. Jà que a popula~ão Surui é 

reduzida, não se utilizou nenhuma tecnica especifica de 

amostragem, tendo-se procurado incluir no estudo o maior nômero 

de crianças. As idades foram obtidas a partir dos registros 

existentes em postos da FUNAI (Fundação Nacional do 

Indio). Infelizmente, isso nem se~?re foi possivel dada a falta 

de sistematiza~ão na coleta de dados dernogràficos por parte da 

FUNAI. Desse modo, muitas idades tiveram que ser estimadas 

• A amostra de crianças analisada nesse estudo e um pouco maior 
que a considerada por Coimbra Jr. (1989). Isso deve-se ao fato 
de que as idades de algumas crianças foram obtidas em trabalhos 
de campo realizados posteriormente ao desenvolvimento da pesquisa 
que gerou os dados aqui considerados . 
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utilizando-se, dentre outras técnicas, calendario envolvendo 

eventos locais e que são persistentes na memoria dos Surui (cf. 

Coimbra Jr. 1989 para maiores detalhes). 

As medidas antropométricas foram coletadas por um mesmo 

observador (Coimbra Jr.). O peso das crianças de idades atê 5-6 

anos foi medido utilizando-se urna balança portátil norte- 

americana fabricada por "Perspective Enterprises", com 

capacidade maxirna de 25 kg e precisão de 100 g. A 

balança era pendurada em uma viga e a criança, despida ou com o 

minirno de roupa, era colocada sentada em um suporte de nylon. 

Para as crianças mais velhas, utilizou-se uma balança alemã de 

plataforma marca "Seca", com capacidade màxima de 150 kg 

e precisão de 100 g. Ambas as balanças eram periodicamente 

aferidas durante o trabalho de campo. Utilizou-se um antropômetro 

sud co marca "GPM'' com precisão de O, 1 cm. O comprimento 

das crianças menores de 2 anos foi medido em decúbito 

dorsal e a altura das mais velhas em posição ortostàtica, com os 

pés juntos e descalças. 

De acordo com as recomendações da Organização Mundial da 

Sande (WHO 1983, 1986), os dados de peso e altura foram 

comparados com as curvas normalizadas da população-referência do 

NCHS ("National Center for Health Statistics") (Hamill et al . 

1979). O càlculo dos desvios-padrões (valores "Z") para os 

indices antropométricos altura para idade (AI), peso para idade 

(PI) e peso para altura (PA} para cada criança foi realizado 

através de programa para microcomputadores distribuido pelo 

"Centers for Disease Controltt (Jordan 1986) . 
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Seguindo Waterlow et al. (1977), considerou-se o ponto de 

corte de -2 desvios-padrões dos indices AI e PA para diferenciar 

crianças eutroficas das desnutridas. Dessa forma, crianças 

apresentando desvios-padrões de AI e PA inferiores a -2 são 

consideradas como tendo nanismo nutricional (desnutrição crônica 

ou "stunting") e atrofia nutricional {desnutrição aguda ou 

"wasting"), respectivamente. 

O perimetro braquial esquerdo (PB) foi medido utilizando uma 

fita metàlica, com precisão de 0,1 cm, no ponto mediano 

da distância entre o cotovelo e o processo acrornial. A mesma 

fita foi usada na medição do perimetro cefàlico (PC). A prega 

cutânea tricipital (PCT) foi medida na região posterior do biaço 

esquerdo e na mesma altura do perimetro braquial, usando-se um 

compasso Lange (E.U.A.) calibrado em milimetros. Seguiram-se as 

recomendações descritas em Weiner & Lourie (1969) na medição do 

PB e da PCT. A partir dos dados de PB e PCT, foram estimados os 

indices "ãrea muscular do braço" (AMB) e "ãrea adiposa do braço" 

(AAB), seguindo-se as fórmulas publicadas por Frisancho (1981). 

Os valores desses três indices foram comparados com valores de 

referência do NCHS apresentados por Frisancho (1981) e Frisancho 

& Tracer (1987} . 

Além do estudo antropométrico, foram dosados cJ niveis de 

hemoglobina em amostras de sangue obtidas a partir de punção 

digital, através do método de Sahli (cf. Lima et al. 1977). As 

dosagens de hemoglobina foram feitas por um dos autores (Coimbra 

Jr.), considerando o valor de llg/100 ml como ponto de corte na 

definição de anemia (Fomon 1976). Realizou-se também um inquérito 

coproparasitológico qualitativo através do métodos de 
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sedimentação de Lutz. Os exames de fezes foram realizados no 

laboratorio do Nôcleo de Medicina Tropical da Universidade de 

Brasilia a partir de amostras previamente fixadas em formol 10%. 

A analise estatistica foi feita atraves do programa SPSS 

para microcomputadores (SPSS 1989). A partir dos dados foram 

obtidas estatisticas descritivas e utilizou-se o teste de qui- 

quadrado para detectar a existência de associações entre 

variãveis especificas. 

IV. RESULTADOS 

IV.1. Antropometria Nutricional: Estatisticas descritivas 

dos indices antrop~m~tricos para os meninos e meninas Surui estão 

apresentadas nas Tabelas 1 e 2, respectivamente. 

Como ilustrados nas Figuras 1 e 2, as medianas de alturas e 

pesos das crianças Surui situam-se em torno do 3o percentil da 

população-referência {NCHS). As Figuras 1 e 2 sugerem que as 

crianças passam a experimentar deficits de altura e peso 

notadamente a partir do primeiro ano de vida. As figuras 3 e 4 

mostram que as crianças de ambos os sexos situam-se por volta do 

500 percentil para o indice peso para altura. Conjuntamente, os 

resultados indicam que ocorrem dêficits de altura para idade (AI) 

e de pes~ para idade (PI), ainda que as crian~as Surui aproximem- 

se da mediana da população-referência (NCHS) no que tange ao 

indice peso para altura (PA) . 

Esses resultados são sumarizados na Tabela 3, onde 

apresenta-se a distribuição dos desvios-padrões (valores "Z") 

para os três indices antropomêtricos. Em relação à AI, 46,3% das 

crian~as situam-se abaixo de -2 desvios-padrões~ Quanto ao indice 
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PA, 6,€% da amostra encontr~-sE ahrixo do ponto de corte de -2 

desvios-padrões. A Tabela 3 tambêrn indica que 31,9% das crianças 

apresentam valores abaixo de -2 desvios-padrões para PI. Testes 

de qui-quadrado foram conduzidos para testar a hipótese de 

associação entre sexo e distribuição pelos intervalos de desvios- 

padrões para AI, PI e PA. Jà que as células de "1 ~ DP < 1" e "DP 

~ 2" (Tabela 3) são reduzidas, as duas foram combinadas para 

efeito do teste. Os resultados indicam não haver associação 

estatisticamente significante para AI (X2= 4.26; 3 g.l.; p= 

0.23), PI (X2= 0.42; 3 g.l.; p= 0.94) ou AI (X2= 2.09; 3 g.l.; p= 

0.55) ao nivel de 5%. 

As medianas do perimetro cefàlico das crianças Surui 

encontram-se abaixo dos valores publicadas por Ounsted et al. 

{1985) para crianças inglesas (Tabelas 1 e 2). 

que, em termos de perimetro braquial e prega cutânea tricipital, 

os meninos e meninas Surui situam-se em torno ou abaixo do 5o 

percentil da população-referência {NCHS). As Figuras 7 e 8 

mostram os valores das àreas musculares e adiposas do braço 

em comparação com o 5o percentil da população-referência. As 

curvas indicam que, independentemente de sexo, os valores 

medianos localizam-se abaixo do 5o percentil da referência. Ao 

comparar os valores das áreas musculares para altura, as Figuras 

3 e 4 indicam que ambos os sexos situam-se por volta do So 

percentil da população-referência . 

As porcentagens de nanismo nutricional, atrofia nutricional 
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e anemia são apresentadas na Tabela 4. Analisar-se-ão os 

resultados com c2xos combinados jé que as amostras por faixe 

etária são reduzidas (cf. Tabelas 1 E 2). Em termos de nanismo 

nutricional, as crianças Surui de 0,0-0,9 anos jã apresentam 

prevalências da ordem de 20,8%, indicando que o processo de 

redução de crescimento começa bastante cedo. Hà um primeiro pico 

na prevalência de nanismo nas crianças 1,0-1,9 anos (55,6%), 

tendendo a aumentar nas idades seguintes até atingir um segundo 

pico na faixa-etaria 4,0-4,9 anos {77,8%). A partir dessa idade, 

as prevalências tendem a decrescer. Com relação à atrofia 

nutricional, observa-se uma prevalência bastante acentuada nas 

crianças de 1,0-1,9 anos {44,4%). Hà prevalências menos elevadas 

nas faixas 0,0-0,9; 3,0-3,9 e 4,0-4,9 de 9,5%, 6,7% e 5,6%, 

respectivamente. 

IV.2. Hemoglobina: os resultados indicam que 99 {71,2%) da 

amostra de 139 crianças apresentam niveis de hemoglobina abaixo 

de llg/ 100 ml de sangue, caracterizando um quadro de alta 

prevalência de anemia (Tabela 4). Considerando os sexos 

separadamente, 51 meninos (65,4%) e 48 meninas (78,7%) 

apresentam-se anêmicas. Teste de qui-quadrado {X2= 23,4; 1 g.l.; 

p=0,13) indicam que não hà associação estatisticamente 

significante ao nivel de 5~ entre sexo e prevalência de anemia. 

Quanto às prevalências de anemia segundo idade, as 

mesmas tendem a ser elevadas (>50%) em todas as faixas de 

idade, sendo particularmente altas nas crianças menores de 5 anos 

(>70%), chegando a 100% nas de 3,0-3,9 anos {Tabela 4). 

13 



•• •• •• •• - •• •• •• • • • • • 

IV.3. Parasitoloain das Fezes: a Tabela 5 resume os 

re5ultadoG do inquórito coproparasitológ1co. Dentre os helmintos, 

destacam-se os ancilostomideos, a.:_. lumbricoides e~ stercoralis, 

por apresentarem as maiores prevalências, respectivamente de 

76,6%, 64,5% e 41,1%. As prevalências de L:-. trichiura, ~ 

vermicularis e li..:.. nana variam de 15,3% a 27,4%. Quanto aos 

protozoàrios parasitas,~ lamblia e E.:_ hystolitica apresentaram 

prevalências de 46,8% e 21,8%, respectivamente. As seguintes 

espêcies de protozoàrios comensais foram observadas:&:.. coli, l...:_ 

bütschlii, f...:_ mesnili e~ nana. 

Testes de gui-quadrado (total de 12 testes) indicaram não 

haver associação estatisticamente significante ao nivel de 5% 

entre os resultados do exames (positivo e negativo) e sexo para 

cada uma das espécies apresentadas na Tabela 5. 

V. DISCUSSAO 

Uma das premissas da avaliação antropomêtrica do estado 

nutricional utilizando uma população-referência como o NCHS ê de 

que tal conjunto de curvas possa ser satisfatoriamente aplicàvel 

a qualquer população, independentemente de sua constituição 

genêtica (Habicht et al. 1974; Graitcer & Gentry 1981; Waterlow 

et al. 1977; WHO 1983, 1986). Segundo tal perspectiva, crianças 

bem nutridas de diferentes grupos populacionais tendem a crescer 

de maneira similar, sugerindo portanto que fatores genéticos 

exercem menor influência sobre o crescimento do que os de ordem 

ambiental. Ainda que atraente por permitir a utilização de um 

ünico padrão, parecem haver exceções que podem limitar a 

generalização dessa id~ia {cf. Davies 1988; Eveleth 1986; Garn & 

14 



,. ,. ,. ,. ,. ,. 
•• •• •• • • • • • 1 • • • 1 
a 
• • 
) 

----------.~.-._,-.-- •••• -.,- ••••• ~... 11 t •· :t mil 

exemplo, nroumenta que crianças d~ 0rigern asiàtica pos~arn ser 

geneticamente menores em termos de estatura. A revisão de Davies 

é particularmente pertinente ao caso Surui, jâ que estudos em 

genética de populações nativas do continente americano indicam 

que.as mesmas são provavelmente descendentes de grupos de origem 

asiática que atravessaram o Estreito de Behring milhares de anos 

atràs (Salzano 1985; Salzano & Callegari-Jacques 1988). 

A anàlise da antropometria nutricional dos Surui indica que 

46,3% e 31,9% das crianças situam-se abaixo de -2 desvios-padrões 

para os indices altura para idade (AI) e peso para idade (PI), 

respectivamente. Por outro lado, a maioria està dentro da faixa 

de normalidade para o indice peso para altura (PA). Além disso, 

os resultados indicam que o crescimento do perimetro cefálico das 

crianças Surui encontra-se abaixo do esperado. Com relação a 

altura e peso e utilizando as curvas da população-referência 

(NCHS}, a avaliação nutricional das crianças Surui indica altas 

prevalências de nanismo e atrofia nutricional . 

A elevada prevalência de nanismo nutricional entre os Surui 

(46,3%} està de acordo com o esperado em face das condições 

sanitârias e alimentares precârias presentes na àrea indigena . 

Tal déficit reflete o acumulo de episódios adversos em termos de 

saude e que impediram o crescimento esquelético nos niveis 

esperados, produzindo uma população de crianças de baixa 

estatura. Para efeito de comparação, as prevalências de nanismo 

nutricional reportadas em estudos realizados entre populações 

não-indigenas e de baixa-renda em diversas regiões do Brasil são 

geralmente inferiores a 20% (cf. Anjos, 1989; Batista-Filho et 
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al., 1981; Benicio et al. 1981; Dricot'Ans & Dricot 1982; Gross 

et al. 1987; Victora et al. 1988), podendo elevarem-se a niveis 

próximos ou superiores a 40% naquelas regiões mais pobres e 

carentes, como o nordeste brasileiro (Batista-Filho 1986r Benigna 

1984; WHO 1987). A comparação dos resultados Surui com os de 

outras popula~ões brasileiras reforça a idéia aventada por 

antropologos (Oliveira 1978; Coimbra Jr. 1989) de que o processo 

de assimilação de populações indigenas faz-se de maneira que elas 

inserem-se nos niveis mais baixos do sistema de estratificação 

sócio-econômica da sociedade brasileira, refletindo em taxas 

mais elevadas de desnutrição e mortalidade infantil do que as 

mais altas médias nacionais. 

Obviamente que as condições adversas de crescimento fisico 

das crianças Surui dificultam qualquer discussão acerca de 

potencialidades ligadas a fatores de ordem genética, como 
1 

< 

~ 1, 
,1 

'i 

sugerido para outras populações de origem asiàtica (Davies 1988). 

Contudo, apesar da evidente deterioração dos niveis de sande do 

grupo, não se pode excluir por completo a possibilidade de que as :I 
•l 

1 
\ 
'· i 

prevalências de nanismo nutricional possam estar de certa forma 

inflacionadas, devido a utilização de um padrão de crescimento 

não completamente adequado à população em estudo. De qualquer 

modo, a prevalência de nanismo nutricional entre os Surui é 

certamente elevada, apontando séria inadequa~ão nutricional da 

população. 

A alta prevalência de atrofia nutricional (6,1%) entre os 

Surui também està de acordo com as condições socio-econôrnicas e 

sanitârias presentes na àrea indigena. A ocorrência de 
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dtsnutriçlo aguda.encontra suporte nos baixos valore5 dos indices 

antropométricos de composição corporal {perimetro braquial, prega 

cutânea tricipital e áreas muscular e adiposa do braço) que indicam 

disponibilidade de reduzidas reservas proteicas e energeticas. A 

prevalência de atrofia nutricional entre as crianças Surui ~ 

superior aos valores detectados em estudos com crianças indigenas 

(Black et al. 1977; Fagundes-Neto et al. 1981) e não indigenas 

de baixa renda {Anjos 1989; G~oss et al. 1987; Victora et al. 

1988). 

Alêm da elevada prevalência de desnutri~ão proteico- 

energética, os resultados desse inquerito revelam prevalências 

igualmente altas de anemia e parasitoses intestinais. O quadro de 

anemia é particularmente grave pois atinge cerca de 71% das 

crianças estudadas. A dieta pobre e monótona adotada pelo grupo 

aliada a elevada freqüência de parasitas intestinais, em 

particular os ancilostomideos, explicam, pelo.menos parcialmente, 

os niveis de anemia encontrados (Taren et al. 1987; Variyam & 

Banwell 1982). Afora sua associação direta com o quadro de 

anemia, os parasitas intestinais relacionam-se com o processo de 

desnutrição de forma mais global, à medida que provocam perda de 

apetite, mà absorção de nutrientes ou mesmo a perda direta desses 

provocada por diarréias e/ou vômitos (Farthing et al. 1986; 

Forsum et al. 1981; Stephenson et al. 1980; Taren et al. 1987; 

Tripathy et al. 1971; Variyam & Banwell 1982; 

Não foram encontradas associações estatisticamente 

significantes entre nenhumas das variãveis consideradas {indices 

antropométricos, anemia e parasitismo intestinal) e sexo. Tais 

achados não encontram suporte na etnografia do grupo. Nesse 
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sentido, com base em dados etnogràficos e de estrutura . ; 

demográfica Surui, Coimbra Jr. (1989) sugere que ocorre entre os 

Surui um p~ocesso semelhante ao que Scrimshaw (1984) denomina de 

"sub-investimento" nas crianças do sexo feminino. Tal processo ·.1 
' 

incluiria tratamentos diferenciados em termos de assistência 

médica, alimentar, fisica e/ou emocional. Nesse contexto, 

esperar-se-ia que o tratamento diferenciado destinado aos meninos 

se refletisse nos indicadores nutricionais considerados. Não é 

claro o porquê dos indicadores antropométricos não terem 

detectado diferenças entre os sexos. 

A consideração das prevalências de nanismo e 

atrofia nutricional segundo idade revela a existência de um 

padrão consistente com o jã des~rito para outras populações, qual 

seja, um aumento do "stress" nutricional no periodo de desmame. 

Coimbra Jr. (1989) menciona que o periodo de amamentação das 

crian~as Surui é prolongado, não sendo incomum observarem-se 

crianças de 2 a 3 anos sugando o seio materno. Portanto, os picos 

de nanismo e atrofia nutricional na faixa de idade 1,0-1,9 anos 

devem estar relacionados c0m o pe~odo no qual o leite materno 

torna-se menos proeminente na dieta do lactente. Além disso, ê de 

se esperar que episódios de diarréia devam aumentar no periodo de 

desmame, pelo contato maior com instrumentos não apropriadamente 

lavado e consumo de âr,~a e alimentos contaminados. 

Os resultados da avaliação nutricional dos Surui 

diferem daqueles observados por pesquisadores trabalhando com 

outras sociedades indigenas brasileiras. De maneira geral, os 

grupos que vivem mais isolados e de acordo com padrões 
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(Ayres & Salzano 1972; Black et .al. ,1977; Dufour 1989; Fagundes- 

Neto et al. 1981; Franco 1981; Johnston ct al. 1971~ Morais 1985: 

Neel et al. 1964; Weinstein et al. 1967). Contrastando com esse 

quadro, vale ressaltar que ht autores que apontam a falta de 

alimentos e a ocorrência freqüente de desnutrição em diversas 

comunidades (cf., por exemplo, Vieira-Filho 1981), refletindo 

mudanças introduzidas pelo contato com a sociedade nacional ao 

nivel da organização social, econômica e politica desses grupos. 

Esse estudo evidencia inadequações estruturais da sociedade 

Surui frente ao acelerado processo de mudanças sócio-culturais 

que ora se verifica, agravando a jà precària situação de saude e 

nutricional que caracteriza a população. As inter-relações entre 

mudanças sócio-culturais e econômicas com a deterioração do 

estado nutricional das crianças Surui são certamente complexas. 

Dentre alguns fatores observados durante esse periodo de mudanças 

e que, certamente, estão relacionados ao quadro nutricional aqui 

reportado, destacam-se a redução da capacidade de produção de 

alimentos tradicionais, a monotonia da nova dieta, e a adoção de 

técnicas inadequadas ao preparo de alimentos industrializados 

(Coimbra Jr. 1989; Dewey 1980, 1981, 1989; Fleuret & Fleuret, 

1980). Além desses fatores, as elevadas prevalências verificadas 

entre os Sur~i de gastroenterites, infec~ões respiratorias 

agudas, parasitoses intestinais, malária e outros processos 

infecciosos (Coimbra & Mello 1981; Coimbra Jr. et al. 1985a, 

1985b; Coimbra Jr. 1989; Santos et al. 1990) repercutem sobre o 

estado nutricional das crianças à medida em que provocam falta de 

apetite, diarréia, mà absorção de nutrientes, vômitos e fadiga, 
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dcnt r c out.r'or s i n t crie r (cf. !·!::r~_~rcll 19PO; Mata :1978; ?-~::ta e t 

al. 1977) _ 

Ainda que o estudo da biologia humana d~ populações 

indigenas brasileiras tenha avançado enormemente em décadas 
.' :,,,~:~ .. 

recentes {cf. Salzano & Call~gari-Jacques 1988), fazem-se 

necessárias pesquisas mais abrangentes de forma a elucidar as 

inter-relações entre mudanças sõcio-econômicas e o estado de 

saude desses grupos. Os resultados do inquérito nutricional 

dos Surui demonstram elevadas prevalências de desnutrição 

proteico-energética, anemia e parasitismo intestinal. Pesquisas ao 

longo da mesma linha com outras comunidades indigenas brasileiras 

evidenciariam se o quadro detectado para os Surui encontra 

paralelos em outras comunidades também experimentando ràpidas 

transições nas diversas esferas da vida cotidiana. Tal linha de 

pesquisa constitui-se em importante fonte de dados necessários no 

monitoramento de mudanças em comunidades indigenas . 
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Tabela l, Estatlst1c~ descrit1v~ «Amo~tra, m~~1a, desv10-r~or~~ e 
med1anaJ da antropomPtria d0s meninos Surui, 1nclu1ndo altura 
CALTJ, peso (PESO), perimetro cefàlico CPCJ, perlme~ro oraqu1ai 
CPB), prega cut*nea tr1c1pital CPCTJ, •rea muscular do bra~o 
(AMBl e ~rea adiposa do bra~o (AABJ. 

FAIXA 
--------------------------------------------------------------- 

AAJ::< 

ETARIA 

ALT 

(cm) 

PESO 

(kg) 

PC 

(,:m°l 

PB 

t c mi 

PCT 

1.mm.> 

AMB 
~ 

~mm .1 

--------------------------------------------------------------- 
o, 00-(), '39 

n 
m~dia 
DF' 

mediana 

1, 00-1, 99 

n 
ml?dia 
DP 

mediana 

2,00-2,99 

n 
mêdia 
DP 

mediana 

3,00-3,99 

n 
m~dia 
DP 

mediana 

4, 00-4, 93 

n 
mêdia 
DF' 

mediana 

5' 0(1-5, ':19 

n 
mêd1a 
DF' 

mediana 

13 
51, 8 
ó, 9 

61, 9 

GB,8 
4, E, 

67,1 

7 
77,6 
E, --, , .::. 

77,2 

5 
90,7 
4,4 

91, 4 

9 
90,2 
8,8 

8'3, 7 

14 
'38, E, 
1 o, 3 
•37, o 

13 
E., 4 
1. 4 
E, ? ,~ 

-. .:, 
e, 8 
1, 3 
7 ,:, , .... 

7 
10,2 
1, 4 

1(1, 5 

5 
12,2 
1, E, 

12, E, 

':! 

13,2 
2, (1 

1 ..... --; .:) , .:.. 

14 
15,8 

12 
42,5 
2. 1 

4 -:, ,::, ...• , ..., 

3 
44, 1 

1 .-. , .Lo 

44,7 

7 
46,7 
2, 1 

46,8 

47,6 
1, 8 

47,5 

·:1 
48,2 
1, 3 

48,5 

14 
4'3, ':/ 
1' E, 

4'3, 5 

.-..- . ..::..•..:... 

13 
11,5 
1, o 

11,4 

3 
10, 5 
1, 4 

11, 1 

7 
11 ,'3 
0,7 

11, 6 

5 5 
13, 1 
o,9 
13, O 

13 
7,5 
2, E, 
7,0 

3 
5, (1 
2,0 
5, O 

7 
5,7 
1, 7 
5,0 

5 
7,8 
2,7 
E., o 

9 
5,8 
1, 5 
5, o 

14 
E., 2 
1, 8 
6,0 

13 
E,E:,5, 7 
11 ei:, 7 
630,, 5 

634,4 
132~5 
630~5 

7 
815,8 
108,9 
832;, 7 

5 
920,'':J 
234,13 
846,17 

~ 
1087,7 
lbO,~ 

1102,8 

14, 
1158,~ 
158,8 

1180,4 

1 ... -· 
..::S'::ll , tj 
1=,0,8 
3~·~.::, 

3 
:.24 7, ~ 
112,';j 
2b5,4 

7 
314, '-:1 
':17, 8 

275,4 

"' ..J 
457,l 
13:;;;:, '.) 
4'.l3, I 

'::;j 

;;it:, 7 , 4 
114,"+ 
31 7, '-j 

14 
409,4 
137,~ 
399,~ 

~ 1·-- 

9 
13,5 
1, 2 

13,5 

14 
14, O 
1, 2 

14, 1 



~. 

Tab e I .;.i 1. < c on t inua.;~o 1 

---------------------------------------------------------------- 
E,, 00-E,, ':fi:, 

n 1--:· 1 r, 11 11 12 1 l 11 ..:. ..:. 
mt;,dia 104, O 1 E,, 7 48.E, 14, O é, 3 1151,7 41)4, ';1 

DF' 5,3 1, 9 0,7 1, o 2,3 203,u 14b,:L 
mediana 103,3 1 E,, 8 48,7 14,0 J: C' 11 '::1(1, 1 :34/, '::j ..., , ,.J 

7,00-7,99 

n 9 8 8 8 9 8 8 
mt;,d ia 115,1 19,8 49,1 15, 1 é, 3 1336,4 45E,, 1 
DP 7,8 1, 9 1. 9 o , 5 1, 5 161,4 ':14 , '::J 

mediana 113,B 19, 5 49,5 15,3 6, O 1411,5 438,2 

e,oo-s,99 

n 11 E, 9 10 11 10 l t., 
m~dia 119,7 22,7 51, 2 1 E,, 1 8,6 1424,5 E,5:::;, 2 
DP 5,9 '? .-, 1, 4 1, O 3,1 237,2 218,:.::: .L. , -'- 

mediana 1?.1,9 22,9 50,6 1 E,, 1 7, O 1504,7 E,1t,,':;' 

--. -----------------------------------------------------------· 
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2. Estat!~t1ca descr1tiva.(amostra, m~d1a, 'desv10-paara~ e, 
mediana) d~ antropometr1~ das meninas Surul, 1nclui,ndo altura 
(ALT), peso (PESO), perlmetro cef•lico CPC), perlmetro braqu~aJ 
CPBl, prega cutênea tricipital CPCT), àrea musculai do braço 
(AMB) e Area adiposa do braiO (AABJ. 

., 

" '- 
FAIXA 
------~------------------------------------------------------ 

AAB 

, ETARIA 

O, Oú-0, 9'3 

n 
m~dia 
DF' 

mediana 

1, 00-1, 99 

n 
ml\.>dia 
DF' 

mediana 

2,00-2,99 

n 
m~dia 
DP 

mediana 

3, 00-3, '9,':t 

n 
m~dia 
DF' 

mediana 

'4,ú0-4,99 

n 
m~dia 
DP 

mediana 

.s, 00-5, 99 

n 
m~dia 
OP 

mediana 

ALT 

(cm) 

11 
ss, 3 
5, E,. 

65,9 

E, 
71, 3 
3 ~, ,.,,_ 

72,5 

4 
78,7 
1, 6 

78,7 

10 
. 134, ':J 

9,9 
84,4 

9 
88,8 
7,4 

87,4 

7 
96,2 
7,3 

96,3 

PESO 

(kg) 

10 
e., 7 
1, 5 
E., 9 

E, 
7,6 
2, O 
7,7 

4 
10, 1 
0,7 

10, 2 

1() 

11, 7 
3, 1 
11, 2 

1 ~. ,.., .:.. , ,:) 
2, (l 

12,4 

7 
14, E, 
2,0 

14,8 

PC 

Cc rn r 

11 
44,5 
4,2 

43,3 

E, 
45,0 
1, 4 

44,7 

4 
46,3 
O, 7 

46,4 

10 
46,0 
1, 8 

46,ú 

46, E, 
1, 7 

46, 9 

7 
48,7 
1, E, 

48,7 

34 

PB 

lcm) 

1 O 
11,2 
o, 8 

11, 1 

E, 
11, 2 
1, E, 

11 , 6 

4 
12, 1 

1 , 1 
12,4 

1 O 
12,8 
1, 4 

12,8 

'3 
1 ,.., .-, ~,·...::. 
0,7 

13, 1 

7 
14,0 

1 4 , . 

13,5 

PCT 

(mm) 

1 1 
7,7 
2,9 
8,0 

E, 
E,, 3 
1, 8 
5,5 

4 
E,, 8 
1, O 
E,, 5 

10 . 
8,4· 
2,2 
B,5 

':f 
7, E, 
1, 8 
8,ú 

5, ':/ 
1, 8 
E,, o 

Al'1B 

vmm ) 

10 
5':J6, 5 · 
121,6 
628,5 

b 
691,3 
204,0 
767,8 

4 
797,6 
142,8 
azc, 1 

lo 
·. 835, 2 
225,6 
753,4 

9 
935,9 
130,3 
945,6 

7 7 
1181,0 
280,4 

1135, l 

.-, ..:.. L 
lmm J 

1() 

404, 1 
.. 11'::1,'::J 
428,b 

b 
326,ti 
117,4 
3ú(l, ~ 

4 
3:i I, l 
?':J, =, 

3/4,4 
•;; ·, 

lU 
485,5 
147,3 
470,6 

.. ! 

452,8 
110,~ 
42'3, 7 

7 
378,L 
11..>U, ti 
3':;l, 7 



li'": Te11belé'i 2. (continua,;::llc,) 

'' ; 
---- ------- ---.---------- ---------- ----------- ... ------- - ·-- 
6, (10-6, ~·:i 

n E, b E, b E, ,b b 
m~dia 103,5 1 E., 4 48, '::I 14, () E,, 3 114':1, '7 4()4, ':1 
DP ' 6,3 1, 9 1, 1 (1 ' ':1 1, O 154,2 14b,2 

mediana 106,0 1 E., 8 48,7 13, ':f E,, (1 11 bt:., ·:, 4<.1.:;, t:, 

7, 00-7, ':i·:, · 

n 8 7 7 7 8 B 7 
mladia 110, 4 17,0 50,:2 14,8 6,6 1280, 2 41:!5, 4 
DP 5,2 ,., ~ 4,0 1, 8 2,8 224,9 2t.ií,~ wp.., 

mediana 110,ú 16, 8 49,() 13,B 5,5 1212,4 31:!:i, / 

8, 00-8, 9';1 

n 3 2 ,.., 3 3 3 3 ~ 
mêdia 116,9 19, E, 50, (1 15, o 6,3 1340,6 44..::,~ 
DP B,7 2,8 1, 1 o, 3 o, 6 63,7 .42, 1 

mediana 116,0 19,6 4':t, 4 15,1 E., o 1324,4 4L7,'l 

---------------------------------------------------. ---------- . . 
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·~ 1: 
l;~r,eJFI ::;. l.•1Stl'Jh•.11,;;~.=-· rj,:,~ C1ciSV],:1s,-pê:1dy-t,c-s 11J~··'I IV2'1C.•l'f:"~ /.") d(:.O':, 

!nd1cPs antY-opom~tr1cos altura para 1d~de, peso para 1daue e peso 
para altura de.s c r i en ç e s Suru! de (ia b,·:1 erro s e11, rela,;~,:, ~ 
pc-pu l aç ;';(,:,-r e f er en,: 1 a ( NCHS) , seg urid o se~;,:, ( rt=ma so:. u l 1 o o , t = 1 Lcm 11-.i 1 ·,,:, e 
1 =t ot al) 

Intervalos 
dos desvi ,:,5- 
padrbes 

altura pare. idade 
(AI) 

M F 

lndices antropom~tr1cos 

peso para idade 
(PI) 

peso para ~J~ur& 
l~R• 

T M F T í'1 F 
-------------- ·---------------------------------------------------· ----- 

DF' ~ -2 

42 2E, E,8 

50,6% 40,6% 46,3% 

-2 ,, DP ~ -1 

18 

21,71. 35, ':ft. 

-1 < DP ::;_ O 

13 

15,7% 

41 

27, 91. 

19 

9, 4 % 12, '::li'. 

O < DF' < 1 

5 

6,3% 

1 < DP < 2 

4 

4, Si: 4,7;. 

DP 2: 2 

1 

1,2% 3, 1 i: 

Tc,tal 83 64 

100% 100% 

4 '3 

&,1% 

3 7 

4,8% 

2 3 

:2, Ôt. 

147 

1 00% 

..., - ~·t:.· 

25 1 ':J 44 .:, 

·::1' t:li. ti, bl, 

28 25 t:• 1.::: 

36,4% 41,0% 38, 4í~ 8, ()/~ ':;j, t:! 'r, 

20 31 11 35 t) l 

2 5 

2,6% B,2% 5,1% 32,0% 2~.~~ ~u,~~ 
( 

! 

2 ·' .... ::, l. . .•.. 

:2, E,/~ 1, 4 i'. •:;f, ~~i. tl, '..:::.!, ti, b/. 

1 l 

1, E,% 0,7% 

77 138 E, 1 / =., t:, 1 

100% 1 oo :r. 1 OOi'~ 1 OO'l. l (ll)i. 1 u t.l /, 

----------- ·-- ····-···- -~ 
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lc:1beiê, 4. 1-·01·,:ent,3ÇJEJns de: ,:ê\s•::•s nan1:-m,:, nutr1,:1,:,nê\l, 
~trofía nutr1c1onal e anemia, segundo ia1xa-et~r1a. 

Faixas 
etàri as 
(anos) 

nanismo 
nutricional 

atrofia 
nutricional 

anemia 

------------- ·-------------------------------------- 
O, oo-o, ':J'3 20,8% 

1 , (l(l-1 , 9'3 55,6% 

2, 00-2, 9'3 45,5% 

3, 00-3, ':f9 53,3% 

4, 00-4, 9'3 77,8% 

5, (>0-5, 9'3 57, 1 't. 

6, 00-6, 9'3 5C>,O% 

7. 00-7, '3'3 35,31. 

B, 00:-8, '3'3 28, sx 

'=', 5% 79, 2% 

44, 4% 77,S'l. 

72,7% 

6, 7% 1 00'% 

5,6i'. 72, 2i'. 

57, 1 i: 

bl, 1% 

EA, 3,. 
55,6% 

------------------------------------------------------ 
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label~ 5. ,f.:·esultad,:,s do:•s e ..•. :ê:'\mes: ,:c,rnc,par2s1toJ.t,91,:c,s a<?s.cr1..-n,:c'l.s_!:>\..IYUJ 
(l-8, 3 anos, d e ac c•r- d o r:: ,::,m se.,.;,:,. 

~---------------------------------------------------------------------- 
meninos men1n<:1s 't 1=1t ai 

Parasitas e ------------- ------------ --------------- 
comensais t, - ) <.+·1 <.-.> 1+.l 1.-J 1 ••• 1 

---------------------- ·-------------------------------·-------------~---- 
Ancilostomidae 1 E, 5(1 13 45 L'~ :;1;:r 

32,0i. 65, ox 22,4% 77,6% L~, 4i. /b, b,. 

Ascar-is lumbricoides 24 4···, 20 38 44 b,., .:.. 
3E.,4% 63,E.% 34,5% E,"' a.:. 35, =i'l. b"+, ~ú • ..J, -.:JI, 

Strong~loides stercoralis 43 .-.,,., 3ú 28 73 :, l ..:...:. 
b5,2t. 34, 8% 51, 7'/. 48,3% 58, '::1%. 41, li. 

Trichuris trichiura 4E, 20 44 14 '::iU ;.:s<+ 
E,9, 7% 30,3% 75, 9'l. 24, n. 7'b, bi. 'Li, '+t. 

Enterobius vermicularis 56 1 O 4'3 '3 105 .1 •-:, 
84,8% 15,2% 84,5i. 15, sx t:N, "li~ l ::, , .:) i'. 

H~menoleQis nana 51 15 4':J '::I l oo L4 
77,3% 22,7% 84,5% 15,5% Bú, bi'. i ';:1, "+ , • 

. Giardia lamblia 36 30 30 28 bb ::,1::.1 
54,5% 45,51. 51,7% 48., 3% 53,2'l. 4t:,, cjj' • 

. Entamoeba h~stolitica 4'3 17 48 lú ':J i LI 
74,2% 25,8% 82, ax 1 7, 2i~ 78, 2i. :.:::1,t:11 • 

. !;,ntamc,§ba cc,l i 23 43 17 41 4c_, ,· 
t!<+ ,, 

34,8% f.5,2% 2·:1, 3/. 70, T1. 32, 3i'. b/, 11. 

Iodamoeba b~tschlii .... ,e:: 41 21 37 4b /1::.1 ..::..~ 
37,9% 62, 1% 3E,, 21. E,3, 8i. 31, 1 i. bL, ':JI, 

Chilomastix ffi§§Di!i 54 1 ·-:• 4':;:l SI 11.1::; L.l .:.. 
81,8% 18, 21. 84, 5% 15, 5i'. 83, l 'i. lb, ':Ji. 

Erido l i max !E~!J..ê 54 12 44 14 ':H:1 :.: t:, 
81, 8% 18, 21. 75,9% 24, 1 % 7'~, ox ~ l, 1..11. 
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