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� ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos
◦ Preservar  fPreservar  fPreservar  fPreservar  fíííísica e sica e sica e sica e 
culturalmente os povos culturalmente os povos culturalmente os povos culturalmente os povos 
indindindindíííígenas que lgenas que lgenas que lgenas que láááá viviamviviamviviamviviam

◦ Acolher  grupos Acolher  grupos Acolher  grupos Acolher  grupos 
indindindindíííígenas ameagenas ameagenas ameagenas ameaççççados de ados de ados de ados de 
extinextinextinextinçççção pela invasão de ão pela invasão de ão pela invasão de ão pela invasão de 
suas terras,suas terras,suas terras,suas terras,

◦ Preservar o meio Preservar o meio Preservar o meio Preservar o meio 
ambiente, a fauna e a ambiente, a fauna e a ambiente, a fauna e a ambiente, a fauna e a 
flora flora flora flora 





� Exames fExames fExames fExames fíííísico, clsico, clsico, clsico, clíííínico e a coleta de material nico e a coleta de material nico e a coleta de material nico e a coleta de material 
biolbiolbiolbiolóóóógico gico gico gico (aldeias: 07/2000 (aldeias: 07/2000 (aldeias: 07/2000 (aldeias: 07/2000 ---- 07/2003)07/2003)07/2003)07/2003)

◦ Glicemia capilarGlicemia capilarGlicemia capilarGlicemia capilar
◦ Dosagem de lipoproteDosagem de lipoproteDosagem de lipoproteDosagem de lipoproteíííínas snas snas snas séééérrrricas icas icas icas (jejum 10 h)(jejum 10 h)(jejum 10 h)(jejum 10 h)

◦ Antropometria e pressão arterialAntropometria e pressão arterialAntropometria e pressão arterialAntropometria e pressão arterial

� Comitê de Comitê de Comitê de Comitê de ÉÉÉÉtica em Pesquisa da Unifesptica em Pesquisa da Unifesptica em Pesquisa da Unifesptica em Pesquisa da Unifesp
(protocolo 1868/07)(protocolo 1868/07)(protocolo 1868/07)(protocolo 1868/07)







Porcentagem de  Porcentagem de  Porcentagem de  Porcentagem de  ííííndios Karibe ndios Karibe ndios Karibe ndios Karibe 
segundo sexo e estado segundo sexo e estado segundo sexo e estado segundo sexo e estado 

nutricional. PIX, 2000nutricional. PIX, 2000nutricional. PIX, 2000nutricional. PIX, 2000----2003200320032003

Valores mValores mValores mValores méééédios de IMC segundo dios de IMC segundo dios de IMC segundo dios de IMC segundo 
sexo e idade de  sexo e idade de  sexo e idade de  sexo e idade de  ííííndios Karibe. ndios Karibe. ndios Karibe. ndios Karibe. 

PIX, 2000PIX, 2000PIX, 2000PIX, 2000----2003200320032003

p<0,001



Valores mValores mValores mValores méééédios de cintura dios de cintura dios de cintura dios de cintura 
segundo sexo e idade de  segundo sexo e idade de  segundo sexo e idade de  segundo sexo e idade de  ííííndios ndios ndios ndios 

Karibe. PIX, 2000Karibe. PIX, 2000Karibe. PIX, 2000Karibe. PIX, 2000----2003200320032003

Porcentagem de  Porcentagem de  Porcentagem de  Porcentagem de  ííííndios Karibe ndios Karibe ndios Karibe ndios Karibe 
segundo sexo e presensegundo sexo e presensegundo sexo e presensegundo sexo e presençççça de a de a de a de 
obesidade central. PIX, 2000obesidade central. PIX, 2000obesidade central. PIX, 2000obesidade central. PIX, 2000----

2003200320032003

p<0,001



p<0,001





Porcentagem de Porcentagem de Porcentagem de Porcentagem de ííííndios Karibe ndios Karibe ndios Karibe ndios Karibe 
segundo sexo e grau de segundo sexo e grau de segundo sexo e grau de segundo sexo e grau de 

tolerância tolerância tolerância tolerância àààà glicose. PIX, 2000glicose. PIX, 2000glicose. PIX, 2000glicose. PIX, 2000----
2003200320032003

p<0,001

Porcentagem de  Porcentagem de  Porcentagem de  Porcentagem de  ííííndios Karibe ndios Karibe ndios Karibe ndios Karibe 
segundo sexo e presensegundo sexo e presensegundo sexo e presensegundo sexo e presençççça de a de a de a de 
dislipidemia. PIX, 2000dislipidemia. PIX, 2000dislipidemia. PIX, 2000dislipidemia. PIX, 2000----2003200320032003



Porcentagem de  Porcentagem de  Porcentagem de  Porcentagem de  ííííndios Karibe  segundo sexo, idade e nndios Karibe  segundo sexo, idade e nndios Karibe  segundo sexo, idade e nndios Karibe  segundo sexo, idade e núúúúmero mero mero mero 
de fatores de risco cardiovascular  presentes simultaneamente.  de fatores de risco cardiovascular  presentes simultaneamente.  de fatores de risco cardiovascular  presentes simultaneamente.  de fatores de risco cardiovascular  presentes simultaneamente.  

PIX, 2000PIX, 2000PIX, 2000PIX, 2000----2003200320032003

SM: 8,9% SM: 23,2%



� AldeiasAldeiasAldeiasAldeias
◦ Casas comunais Casas comunais Casas comunais Casas comunais 
◦ Sem divisõesSem divisõesSem divisõesSem divisões
◦ Casa dos homensCasa dos homensCasa dos homensCasa dos homens

� Peixe e mandiocaPeixe e mandiocaPeixe e mandiocaPeixe e mandioca
◦ milho, abmilho, abmilho, abmilho, abóóóóbora, mamão, bora, mamão, bora, mamão, bora, mamão, 
melancia, camelancia, camelancia, camelancia, caçççça, mel e a, mel e a, mel e a, mel e 
frutos silvestresfrutos silvestresfrutos silvestresfrutos silvestres

� O sal:extraO sal:extraO sal:extraO sal:extraíííído das cinzas do das cinzas do das cinzas do das cinzas 
do aguapdo aguapdo aguapdo aguapéééé ((((↑ K e K e K e K e ↓ Na)Na)Na)Na)

� Atualmente:Atualmente:Atualmente:Atualmente:
◦ sal de cozinha comum, sal de cozinha comum, sal de cozinha comum, sal de cozinha comum, 
do ado ado ado açúçúçúçúcar e do car e do car e do car e do óóóóleoleoleoleo

◦ massas, bolachas e massas, bolachas e massas, bolachas e massas, bolachas e 
arrozarrozarrozarroz



� Homens � Mulheres




