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Introdução
Estado nutricional - principal indicador das condições de saúde
de uma população (Batista, 2003).
Índice estatural - indicador de desenvolvimento infantil
(Romani; Lira, 2008).

Crescimento adequado - depende tanto dos fatores genéticos
como dos ambientais (Vitolo et al., 2008).
Índios aldeados - grupo extremamente vulnerável.

Objetivo
Avaliar a prevalência do índice de baixa estatura
para a idade em crianças indígenas menores de cinco
anos das etnias Waiwai, Xerew, Tunayana, Katuena,
kaxiuana e Tiriyó da Amazônia Brasileira, referente ao
mês de junho de 2013.

Metodologia
Tipo de estudo: transversal e retrospectivo; crianças indígenas
menores de cinco anos; Oriximiná-Pará; SISVAN indígena do mês
de junho de 2013.
Amostra: 189 indígenas das etnias Waiwai, Xerew, Tunayana,
Katuena, kaxiuana e Tiriyó pertencentes às aldeias Mapuera (n=96),
Ponkuru (n=12), Inajá (n=18), Kwanamari (n=16), Takará (n=13),
Tawanã (n=14), Bateria (n=3), Placa (n=5) e Tamyuru (n=12).
Análise dos dados:
-Sexo, aldeia e faixa etária
-Índice estatura para idade
-Curvas de crescimento para crianças menores de cinco anos da
World Health Organization7-WHO (2007)
-Baixa estatura escore-Z <-2,00 DP.
-Software WHO Anthro PC (versão 3.2.2)
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Figura . Fluxo do SISVAN Indígena. DSEI e Universidade, 2014.

Resultados
Das 189 crianças, 50,2% (n=95) eram meninas e 49,8%
(n=94) meninos.
A prevalência total de baixa estatura para idade foi de 24,3%
(n=46).
Entre sexos a prevalência foi de 34,0% (n=32) de baixa
estatura entre os meninos e 14,7% (n=14) entre as meninas.
Entre as aldeias o índice de baixa estatura variou entre 5,6%
(Inajá) e 91,6% (Tamyuru).
As médias de escores-Z variaram entre 0,36 (Bateria) e -2,24
(Tamyuru), com média geral de -1,13 (±1,24).

Tabela 1. Frequências absoluta (n) e relativa (%) da baixa estatura para
idade (< escore-Z -2) e valores de média e desvio padrão (DP) para a
população total e aldeias indígenas, 2013.

Aldeia
1 Inajá
2 Ponkuru
3 Tajará
4 Tawanã
5 Tamyuru
6 Placa
7 Kwanamari
8 Bateria
9 Mapuera
Total

Amostra
18
12
13
14
12
5
16
3
96
189

N
1
2
1
3
11
3
5
1
21
46

Estatura para idade
%
Média DP
5,6
-0,59 1,05
6,7
-1,15 0,98
7,7
-0,75 0,95
21,4
-1,29 0,87
91,6
-2,24 1,25
60,0
-1,74 1,50
31,3
-1,56 1,07
33,3
0,36 3,28
19,8
-1,06 1,22
24,3
-1,13 1,24

Figura 3. Distribuição das crianças indígenas conforme escore-Z de
estatura para idade para a população geral e separadamente por sexo,
2013.

Figura 4. Distribuição das crianças indígenas conforme média de
escore-Z de estatura para idade sendo faixa de idade (meses), 2013.

Figura 5. Distribuição das crianças indígenas conforme médio de
escore-Z de estatura para idade segundo aldeias, 2013.

Discussão
A portaria que regulamenta a Vigilância Alimentar e
Nutricional para todos os municípios é a nº 1.156 de
31/08/1990 (Brasil, MS, CGPAN, 2003).

Em 1999, foi estabelecido um subsistema diferenciado de
atenção à saúde para os povos indígenas articulado ao
Sistema Único de Saúde (SUS) (Caldas; Santos, 2012).

Em 2003 com o reconhecimento dos déficits nutricionais dos
povos indígenas, como problema de saúde pública, foi
proposta a implantação de um sistema de vigilância
alimentar e nutricional indígena (Caldas; Santos, 2012).

O índice estatura para idade reflete o crescimento linear (Melo,
2002; Menegolla et al., 2006).

Escobar et al., 2003; Martins et col., 1994; Capelli et col., 2001;
Gugelmin, 1995, concluíram que em crianças indígenas a
desnutrição ainda é um grave problema de saúde pública, onde
16 a 53,5% tem baixa estatura.

Neste trabalho, embora a prevalência geral, de baixa estatura
para idade, de 24,3%, houve uma variação entre as aldeias
indígenas de 5,6% a 91,6%.

Durante a chamada nutricional Norte de 2007, foram avaliadas
2.108 crianças menores de cinco anos, o déficit estatural foi de
29,5% no estado do Pará e para região Norte o índice foi de
23,1%. (Brasil, MS, CGPAN, 2009).

Figura 6. Distribuição das crianças menores de 5
anos de idade conforme escore-Z de estatura para
idade de acordo com o sexo. Pará, 2007. (Brasil,
MS, CGPAN, 2009).

Figura 7. Distribuição das crianças menores de 5
anos de idade conforme escore-Z de estatura para
idade de acordo com sexo. Inhangapi-PA, 2009.
(Reis e Guerreiro, 2009).

Dados nacionais mostram que a baixa estatura era de 21,0%
em 1996 (PNDS) e em 2006 de 14,6% (POF), o que demonstra
uma complexa transição nutricional no contexto de um país de
muitas misturas raciais e disparidades sociais.

Algumas condições podem refletir na ocorrência de doenças e
influenciar diretamente o desenvolvimento e crescimento
adequado de uma criança (Teixeira; Pungirum, 2005).

O déficit estatural é reflexo de uma alimentação inadequada
(Fontbonne et al., 2001).

As crianças indígenas apresentam-se duplamente expostas,
devido a fatores de ordem biológica e social.

Conclusão
A prevalência da baixa estatura encontra-se elevada entre as
crianças, sendo mais evidente entre os meninos. Evidenciando a
possibilidade de que em condições adversas os meninos encontram-se
em maior vulnerabilidade.
A baixa estatura pode ser o reflexo das condições de vida e
saúde nas aldeias, onde as carências alimentares, doenças reincidentes
e maior privação de recursos sociais imperam. Por isso, a alimentação
adequada, variada e equilibrada torna-se tão importante, por está
diretamente associada ao bom desenvolvimento do ser humano nos
seus diferentes ciclos de vida.
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Cantinho da Criança - CASAI Oriximiná-Pará

Aprender a única coisa de
que a mente nunca se
cansa, nunca tem medo e
nunca se arrepende.

(Leonardo Davinci)

