
ABRASCO ASSINA CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE 

INQUERITO NACIONAL DE SAÚDE E NUTRIÇÃO INDÍGENA 

  

Na terça-feira, dia 18 de dezembro, acontecerá em Brasília a 

assinatura do contrato de realização do Inquérito, com a 

presença de Álvaro Matida, secretário-geral da Abrasco, do 

pesquisador Ricardo Ventura Santos, representando a 

equipe de coordenação, do Presidente da FUNASA e de 

representantes do BIRD. Segundo o antropólogo Ricardo 

Ventura Santos, do Departamento de Endemias da ENSP, “a realização do 

inquérito é um passo importantíssimo, pois, pela primeira vez, haverá dados 

nacionais sobre as condições de saúde e nutrição dos povos indígenas”. Para ele, 

as informações têm o potencial de melhor nortear as políticas públicas visando a 

redução das marcantes desigualdades que caracterizam o cenário indígena no 

país -  “precisamos reverter o quadro de invisibilidade demográfica e 

epidemiológica”. 

 

O conhecimento das condições de alimentação e nutrição do conjunto dos povos 

indígenas no Brasil é ainda bastante superficial. Tamanha “invisibilidade 

demográfica e epidemiológica” compromete o planejamento, a execução e a 

avaliação das ações em saúde junto às sociedades indígenas. 

 

A partir de 2000, a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) iniciou a estruturação 

do SIASI (Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena), que proveria 

sistematicamente informações sobre saúde indígena. Mais recentemente, a 

FUNASA deu início à implantação de um sistema de vigilância alimentar e 

nutricional (SISVAN). Apesar dessas iniciativas, persistem deficiências quanto à 

cobertura, qualidade e representatividade dos dados.  

 

No campo específico da nutrição, não há inquéritos abrangentes que descrevam o 

perfil nutricional dos povos indígenas. Os resultados de pesquisas recentes 



realizadas em diversas comunidades indígenas no país têm se constituído nas 

fontes de informação mais qualificadas sobre o tema. Trata-se de estudos locais 

que abordam, em diferentes graus de profundidade, aspectos biológicos, 

antropológicos e ecológicos associados à ecologia alimentar e epidemiologia 

nutricional dos povos indígenas. Apesar de limitados quanto à sua 

representatividade étnica e nacional (relativamente poucos grupos têm sido 

estudados, principalmente na região Norte), o conjunto desses estudos aponta 

para uma clara tendência de acelerada transição nutricional. 

 

A maioria dos estudos realizados com foco na criança indígena revela elevadas 

prevalências de desnutrição nesse segmento da população, por vezes superiores 

àquelas registradas nas camadas mais pobres da população brasileira. Não raro, 

entre crianças indígenas menores de cinco anos de idade, os déficits de altura 

para idade podem ultrapassar 30-50% da população infantil. Ainda que haja 

discussões sobre o uso de curvas de crescimento internacionais para as crianças 

indígenas, há fortes indicações de que as alterações antropométricas reportadas 

refletem, em larga medida, condições de vida precárias, nas quais prevalecem 

problemas de ordem nutricional, resultante de um quadro complexo no qual 

coexistem dietas deficientes, saneamento precário, elevadas prevalências de 

doenças infecciosas e baixas coberturas por parte dos serviços de saúde. 

 

Paralelamente à desnutrição, há estudos recentes que revelam a presença de 

sobrepeso e obesidade em jovens e adultos indígenas. Essa tendência é 

particularmente evidente nos adolescentes, principalmente entre aqueles do sexo 

feminino. Em relação aos adultos indígenas, o que desponta na literatura é o 

rápido aumento dos casos de sobrepeso e obesidade e de doenças crônicas 

associadas, como hipertensão arterial, diabetes mellitus e dislipidemias. 

  

No que se refere à dieta, há menos informações que aquelas relativas ao perfil 

nutricional avaliado através da antropometria. Sob este aspecto, não mudou 

significativamente o panorama observado no início da década de 90. Ainda que 

fosse substancial a diversidade, a maior parte dos povos indígenas no Brasil no 



passado praticava a agricultura, combinada com a coleta de produtos silvestres e 

com a caça e/ou a pesca. De modo geral, estas atividades hoje incluem novos 

elementos, como equipamentos, cultivos, técnicas e mesmo objetivos, já que 

agora em muitos casos incluem a comercialização da produção. No presente, a 

agropecuária é amplamente praticada por diversos povos, como o são a 

exploração da madeira, as atividades de mineração, a piscicultura, dentre outras. 

  

A questão do acesso aos 

alimentos entre populações 

indígenas não pode, contudo, se 

limitar à discussão das formas 

pelas quais são produzidos 

pelas próprias comunidades, 

obrigatoriamente estendendo-se 

a outras formas de obtenção 

dos mesmos. A aquisição 

comercial é uma realidade para a grande maioria destes povos. O acesso aos 

recursos monetários que isto exige, por sua vez, inclui o comércio com não-índios, 

o trabalho remunerado, o recebimento de benefícios sociais (p. ex., 

aposentadorias e programas de redistribuição de renda, como Programa Bolsa-

Família) e, em alguns casos, a venda de madeira ou minérios extraídos na terra 

indígena. Além disso, não pode ser desconsiderado o acesso a alimentos através 

da alimentação escolar e, ainda, de programas de cunho emergencial, como a 

distribuição de cestas básicas, que hoje se estende a um número significativo de 

comunidades indígenas. 

 

Visando melhor conhecer a realidade nutricional e de saúde dos povos indígenas 

no Brasil, será realizado em 2008 o “Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição 

Indígena”. O inquérito irá caracterizar a situação alimentar e nutricional e seus 

fatores determinantes em crianças indígenas menores de 5 anos e em mulheres 

indígenas de 14 a 49 anos.  

 



Trata-se do mais amplo estudo sobre as condições de saúde e nutrição dos povos 

indígenas já realizado no país, financiado pela Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA) com recursos do Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD). O projeto será executado através de uma parceria entre 

a ABRASCO e o Instituto de Estudos Ibero-Americanos, da Universidade de 

Gotenburgo, na Suécia. O projeto será desenvolvido por uma equipe com 

pesquisadores de dezenas de instituições brasileiras, contando com a 

coordenação-geral de pesquisadores da ENSP (Carlos Coimbra Jr., Ricardo 

Ventura Santos e Andrey Cardoso) e da Universidade Federal de Pelotas 

(Bernardo Horta).  

 


