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RESUMO 

 

 

Este estudo objetiva descrever a prevalência de doenças cardiometabólicas, sobrepeso e 

obesidade em uma população ribeirinha do município de Humaitá no estado do Amazonas, e 

estimar os principais fatores de risco para essas condições ante ao desenvolvimento regional 

ocorrido nos últimos anos. Trata-se de um estudo longitudinal ambidirecional, duplo cego 

associado a uma abordagem descritiva e analítica de amostra censitária no período 2010-2017. 

Os participantes da pesquisa caracterizam-se por serem ribeirinhos tradicionais, residentes em 

uma área periurbana, semi-isolada, desde o ano de 2010. A escolha dessa população de estudo 

se deu pelo fato de dados colhidos sistematicamente no ano de 2010, momento prévio à chegada 

da energia elétrica, referentes ao status socioeconômico, perfil nutricional, dados clínico-

laboratoriais e parâmetros antropométricos. Os resultados evidenciam que houve ganho de peso 

e acúmulo de gordura corporal estatisticamente significativos, acompanhados por aumento da 

pressão arterial, elevados níveis de colesterol e triglicérides, diminuição dos níveis de atividade 

física e comprometimento da qualidade de vida. A transição nutricional foi confirmada na 

população estudada, na comparação entre os anos de 2010 e 2017. Em função da característica 

lipofílica do metilmercúrio, presente em ribeirinhos da Amazônia, analisou-se a contaminação 

humana por esse metal em amostras de soro e urina. Encontramos correlação positiva entre o 

percentual de gordura corporal e os níveis séricos de mercúrio total (p<0,05). Apesar do 

consumo de peixe ter diminuído, os níveis séricos de mercúrio permanecem elevados em grande 

parte dos moradores locais e encontram-se correlacionados com o percentual de gordura 

corporal. Acreditamos que nosso estudo é o primeiro a evidenciar associação estatisticamente 

significativa entre obesidade e níveis de contaminação por mercúrio em seres humanos. Em 

conclusão, o aumento do poder de compra acompanhado de mudanças nos modos de vida 

tradicionais do ribeirinho da Amazônia como a TN e o sedentarismo, resultou em casos de 

sobrepeso, obesidade, hipertensão arterial, acúmulo de gordura corporal e níveis séricos 

elevados de mercúrio correlacionados com o percentual de gordura corporal. A qualidade de 

vida dos moradores do Lago do Puruzinho foi impactada pelas DCNT e pelas mudanças nos 

modos de vida locais, com sinais e sintomas clínicos potencialmente relacionados com a 

hipertensão arterial e níveis elevados de triglicérides, limitações de realização de atividades 

diárias, alguma dependência da energia elétrica e da economia de mercado. 

 

Palavras-chave: Amazônia; Ribeirinho; Saúde; Desenvolvimento; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study aims to describe the distribution of cardiometabolic syndromes, overweight and 

obesity in a riverine population in the Brazilian municipality of Humaitá, and to assess the main 

risk factors for these conditions while taking into consideration the regional development that 

occurred in recent years. It is a longitudinal, ambidirectional, double-blind study associated 

with a descriptive and analytical approach of a census dated from the period between 2010 and 

2017. The subjects in this study are traditional riverside residents of a semi-isolated outskirt 

area of Humaitá. The choice of this study population was based on data collected systematically 

during 2010 and 2017, regarding the socioeconomic status, nutritional profile, clinical-

laboratory data and anthropometric parameters. The results show that there was a statistically 

significant weight gain and accumulation of body fat, accompanied by an increase in blood 

pressure, high levels of cholesterol and triglycerides, decreased levels of physical activity and 

impaired life quality. When comparing the results between the years of 2010 and 2017 it is 

possible to confirm the presence of nutritional transition.  Given the lipophilic nature of 

methylmercury present in the Amazonian riverine population, the human contamination by this 

metal was analyzed through serum and urine samples. We found a positive correlation between 

the percentage of body fat and serum levels of mercury (p <0.05). Although there was a decline 

in the population’s consumption of fish, serum mercury levels remain high in most of the locals 

and it’s correlated to the body fat percentage. We believe our study to be the first to bring light 

to the evidence that there is a statistically significant relation between obesity and levels of 

mercury contamination in humans. In conclusion, an increase in economic power followed by 

changes in the traditional lifestyle of the Amazonian riverines, such as NT and sedentary 

lifestyle, resulted in overweight, obesity, hypertension, fat accumulation and high serum levels 

of mercury correlated with the body fat percentage. The quality of life for the residents of 

Puruzinho Lake was affected by NCDs as well as changes in lifestyles. This included clinical 

signs and symptoms potentially related to hypertension, elevated levels of triglycerides, 

limitations of daily activities, and some dependence on electricity and in the markets. 

 

Keywords: Amazon. Riverine. Health. Development. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A motivação para a temática da presente tese reflete em parte a experiência e a formação 

deste doutorando na área da saúde, mais especificamente em saúde coletiva, assim como sua 

inquietação acadêmica acerca dos possíveis impactos do desenvolvimento na vida de 

populações ribeirinhas da Amazônia. Ademais, somam-se os achados publicados na literatura 

científica sobre esse assunto e o embasamento teórico para as hipóteses desse estudo. 

O processo de desenvolvimento pode ser analisado com base no aumento da 

produtividade, da redistribuição de renda e da equidade social, ou mesmo relacionado às 

políticas públicas propostas com a finalidade de promover a melhoria da Qualidade de Vida 

(QV) por meio de soluções sustentáveis e includentes. Nesse contexto, os recursos naturais 

devem ser utilizados de forma sustentável, ao mesmo tempo em que a diversidade cultural e 

biológica deve ser preservada (OTT, 2002; SACHS, 2004; ARAGÓN, 2015; SEN, 2018) 

A abordagem dos desfechos Saúde e QV no contexto do desenvolvimento deve observar 

variáveis intervenientes como o Status Socioeconômico (SSE), Transição Nutricional (TN), o 

Nível de Atividade Física (AF), Fatores Intrínsecos (FI) do indivíduo e Fatores de Exposição 

Ambientais (FEA) para sua compreensão (SILVA, 2006; JAKOVLJEVIC & OGURA, 2016). 

Nos países em desenvolvimento os impactos das mudanças dos modos de vida na saúde 

da população podem ser mais evidentes, principalmente em razão da falta de planejamento e da 

implementação de mudanças desacompanhadas de medidas educativas e preventivas (POPKIN, 

2001). No Brasil, dados de estudos recentes indicam preocupação com o acelerado processo de 

mudanças no padrão de consumo e produção de bens e alimentos, principalmente em função de 

situações político-econômicas, culturais e ambientais, tanto em áreas urbanas como rurais 

(ADAMS et al., 2008; SILVA, 2015).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2015) tem alertado para os riscos do aumento 

da ingestão de alimentos industrializados e da inatividade física, em razão de novas formas de 

trabalho, mudanças nos meios de transporte, urbanização acelerada e mudanças nos padrões de 

Atividade Física (AF), fatores que, em geral, resultam de mudanças ambientais, sociais e 

políticas.  

Diante desse cenário, as evidencias científicas tem alertado para a necessidade de melhor 

compreensão da relação entre os fatores elencados e algumas das chamadas doenças da 

modernidade ou Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como Obesidade, Diabetes 

Mellitus (DM), hipertensão, cardiopatias e outras (WHO, 2015). 
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Considerando o processo de globalização e as mudanças na economia de mercado, a 

dieta e os hábitos alimentares vêm mudando, à medida que os produtos industrializados de fácil 

acesso substituem a produção e os produtos locais (POPKIN, 2006). 

Embora os estudos sobre comunidades tradicionais no Brasil ainda sejam incipientes, 

esses relatam um aumento gradual da ingestão de alimentos processados e a diminuição do 

consumo de produtos locais como o peixe e a farinha de mandioca. Tais situações são 

atribuídas, em parte, a uma maior acessibilidade dos mercados de alimentos (PIPERATA 2007; 

NARDOTO et al. 2011; PIPERATA et al. 2011). 

A renda extra de subsídio financeiro do governo brasileiro para famílias pobres 

(Programa Bolsa Família (PBF), Seguro Defeso (SD)) tem afetado o estilo de vida das 

comunidades rurais na Amazônia e suas estratégias de uso de recursos de subsistência, levando 

em alguns casos, ao abandono das culturas tradicionais (Piperata et al., 2011). 

A dieta do ribeirinho amazônico é peculiar, com o peixe como uma das principais fontes 

proteicas, a exemplo das demais populações ditas tradicionais da Amazônia e, acompanha esses 

indivíduos ao longo de gerações (BOISCHIO, 2000); entende-se que grandes mudanças na 

alimentação dessas pessoas em pouco tempo pode representar um grave risco à saúde 

(CAMPOS et al., 1991; ADAMS et al., 2008; SILVA, 2015). Sendo assim, alguns autores 

sugerem que pesquisas científicas, em especial estudos longitudinais, devem ser realizadas a 

fim de identificar tais mudanças e estimar os riscos à saúde das populações ribeirinhas da 

Amazônia (POPKIN & GORDON-LARSEN, 2004; ASTRUP, 2008; BERMÚDEZ et al, 

2013).  

Acreditamos que os dados originados a partir dessa investigação científica, poderá 

auxiliar na identificação e acompanhamento das potenciais variáveis explicativas dos desfechos 

em análise.   

As variáveis explicativas para o desfecho deste estudo poderão subsidiar investigações 

científicas em outras comunidades ribeirinhas tradicionais da Amazônia, fornecendo aporte 

para o planejamento de políticas de prevenção, diagnóstico precoce, manutenção e promoção 

da saúde e Qualidade de Vida. 

Nesse contexto, investiga-se a hipótese de que o aumento do poder de compra resultante 

do maior aporte financeiro familiar e per capita possa estar impactando negativamente a saúde 

da população ribeirinha do Lago do Puruzinho. 
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1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Descrever a prevalência de doenças cardiometabólicas, sobrepeso e obesidade em uma 

população ribeirinha da Amazônia e os principais fatores de risco para essas condições com 

base em uma avaliação longitudinal de 07 anos. 

 

1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Investigar a possível ocorrência de TN, sobrepeso e obesidade, bem como 

variáveis relacionadas (sedentarismo) e sua relação com DCNT; 

 Analisar os possíveis efeitos do aumento da renda per capita, do nível de 

escolaridade e das mudanças nos modos de vida locais na saúde da população do Lago do 

Puruzinho, avaliada por meio da avaliação antropométrica, exames laboratoriais e diagnóstico 

de DCNT;  

 Estabelecer uma linha de base para o diagnóstico e o acompanhamento do 

quadro geral de saúde dos moradores do Lago do Puruzinho relacionado com os desfechos 

estudados; 

 Correlacionar os hábitos alimentares e de Atividade Física com sobrepeso, 

obesidade, hiperglicemia, hipercolesterolemia e hipertensão arterial; 

 Avaliar a importância do SSE nas análises de causalidade propostas; 

 Avaliar a percepção de QV da população estudada e correlacionar essas 

informações com as variáveis e desfechos de interesse.  
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2  REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1  POPULAÇÕES RIBEIRINHAS DA AMAZÔNIA 

 

O termo ribeirinho refere-se às populações tradicionais que vivem em pequenas 

comunidades às margens de rios, lagos e igarapés, em geral, oriundas da miscigenação entre 

índios, colonizadores portugueses e africanos. As casas dessa região são geralmente construídas 

utilizando a matéria prima disponível no meio ambiente local, como a madeira para as paredes 

e assoalho (piso) e a palha oriunda do babaçu para a cobertura (telhado). Essas populações 

tradicionais têm na agricultura de pequena escala, no extrativismo e na pesca, suas principais e 

por vezes, exclusivas atividades de subsistência, que são reguladas pelos ciclos de sazonalidade, 

períodos de cheia e seca dos rios (SCHERER, 2005; MURRIETA, 2008; MERCADO, 2015). 

Essas populações ribeirinhas classificadas como tradicionais são assim descritas por 

preservarem hábitos e costumes fundamentais para sua sobrevivência, como os saberes em 

relação à natureza. Os modos de vida dessas populações se baseiam em uma economia em que 

a produção ocorre prioritariamente para a subsistência familiar, sem que haja excessiva 

preocupação com o excedente e os conhecimentos referentes às técnicas de manejo, lendas, 

ritos religiosos e as técnicas de construção das habitações são transmitidos de geração para 

geração (PIPERATA, 2011; MELO JUNIOR, 2013). 

Muitas dessas comunidades ribeirinhas vivem em relativo isolamento e exclusão social, 

situações que associadas ao alto índice de analfabetismo podem configurar na pouca ou 

nenhuma influência política e na dificuldade de organização social, vindo a refletir 

negativamente sobre aspectos econômicos, sociais e de saúde (SCHERER, 2005; DA COSTA 

SILVA, 2010). No contexto da subsistência familiar do Ribeirinho tradicional, o peixe, a 

farinha de mandioca, as frutas regionais e, em algumas comunidades mais isoladas, a caça, 

constituem a base de sua alimentação, sendo importantes fontes de proteínas, carboidratos e 

vitaminas.  

Há aproximadamente quatro décadas (anos 80), as atividades de pesca do ribeirinho 

tradicional da Amazônia eram realizadas de maneira artesanal. Durante o período noturno ou 

no amanhecer do dia, utilizavam-se de tarrafas, malhadeiras, linha e anzol, arpão, arco e flecha 

(PETRERE, 1978), no caso destas duas últimas valendo-se de extrema perícia quanto à visão, 

audição, coordenação e equilíbrio, habilidades necessárias para manter-se de pé em suas 

pequenas embarcações e ainda alvejar o pescado próximo à cabeça para não “estragar” o filé. 

Nesse período, era grande a fartura de pescado e a quantidade capturada atendia o consumo da 
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família, sendo o restante compartilhado com os vizinhos ou salgado e armazenado para 

posterior consumo (OLIVEIRA, 2010; MERCADO, 2015). 

O consumo do peixe associado à farinha chegava a compor cerca de 70% da dieta do 

ribeirinho tradicional. A variedade de peixes que existia nos rios possibilitava os ribeirinhos 

selecionarem aqueles considerados mais saborosos na classificação nativa, como o Tambaqui 

(Colossoma macropomum), Pirarucu (Arapaima gigas), Jatuarana (Brycon sp.) e Tucunaré 

(Cichla sp.), para o consumo.  A piscosidade dos rios possibilitava ao ribeirinho utilizar o 

período diurno para realização das atividades de extrativismo, agricultura de pequena escala, 

ainda sobrando tempo para atividades de lazer como jogar futebol nos “campinhos 

comunitários” e para a socialização, como as visitas de final de tarde aos vizinhos, compadres 

e amigos. (BOISCHIO, 2000; NODA et al., 2001; ADAMS, 2005; DA SILVA & BEGOSSI, 

2009). 

A farinha consumida pelos ribeirinhos, produzida de maneira artesanal a partir da 

mandioca amarga ou mandioca “braba”(Manihot utilíssima), configura como um dos itens 

essenciais da dieta do ribeirinho, com um consumo diário chegando a 1 litro. Esse alimento está 

presente na maioria das refeições, consumido como acompanhamento de carnes, peixes ou 

frutos regionais. É comum entre os ribeirinhos o consumo da farinha na forma de derivados 

como mingau, beijus (tipo de bolo assado coberto por folha de bananeira), chibé (preparo com 

farinha de mandioca, água, açúcar) e gogó - mingau preparado com polvilho da mandioca, 

utilizado como complemento à amamentação – (MURRIETA, 2004; ADAMS, 2005; 

OLIVEIRA, 2010; SCHOR & AZENHA, 2017).  

Entre as frutas regionais que compõem a dieta do ribeirinho tradicional estão o açaí 

(Euterpe oleracea), a castanha do Brasil (Bertholletia excelsa), o tucumã (Astrocaryum 

aculeatum), o patoá (Oenocarpus bataua) e a bacaba (Oenocarpus bacaba). Estas frutas, que 

possuem um alto teor nutritivo, tem seu consumo dependente da sazonalidade, o que ocasiona 

lacunas na dieta ao longo de determinados períodos do ano (ADAMS, 2005; PIPERATA, 2007; 

OLIVEIRA, 2010; ISAAC, 2015, SCHOR & AZENHA, 2017). 

Na última década, estudos científicos (PIPERATA, 2011; DE OLIVEIRA, 2013; 

MERCADO, 2015) que abordam como tema as comunidades tradicionais ribeirinhas vêm 

apontando a necessidade de investigação, análise e discussão acerca da dieta do ribeirinho em 

relação a mudanças que estão ocorrendo. 

Essas mudanças trazem consequências pelo aumento da ingestão de alimentos 

industrializados, consumo de agentes conservantes, carboidratos e gorduras, que 

comprovadamente podem trazer prejuízos à saúde em razão do excesso de aditivos químicos, 
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gorduras trans, acidulantes, corantes entre outros, situação que pode estar associada a um acesso 

mais facilitado às áreas urbanas, à necessidade em detrimento da escassez de fontes naturais, 

mas também, pelo aumento do poder de compra decorrente do incremento da renda familiar ou 

per capita (MERCADO, 2015). 

As questões até aqui apontadas ensejam a necessidade de discussões sobre a saúde das 

populações ribeirinhas da Amazônia, bem como sua relação com aspectos políticos, culturais, 

econômicos e sociais. Cabe salientar que desde o início da chamada “era moderna do 

desenvolvimento”, os órgãos governamentais de saúde pública no Brasil tentam viabilizar 

estratégias de intervenções sanitárias direcionadas para a região da Amazônia. No entanto, 

deve-se considerar que em uma área de extensões geográficas, inúmeros são os fatores naturais 

que podem impactar em agravos para a saúde da população, por exemplo, os inúmeros 

processos infecciosos, a proliferação de insetos vetores de doenças, como é o caso da malária e 

dengue entre outros, e não menos importante os indicadores de mortalidade por doenças 

crônico-degenerativas observados em proporção similar ao resto do país, situação que pode 

indicar necessidade de revisão das estratégias utilizadas pelo sistema de saúde 

(CONFALONIERI, 2005). 

Outro fator que merece destaque refere-se às grandes obras de engenharia como a 

construção de portos e hidrelétricas, resultantes de projetos de desenvolvimento que impactam 

direta e indiretamente nas condições socioambientais da região. Estudos realizados por De 

Oliveira (2013), evidenciam preocupante interferência na dinâmica social, ambiental e 

econômica da Amazônia, e seus impactos sobre a Qualidade de Vida (QV) e a saúde das 

populações tradicionais.  

A saúde do ribeirinho da Amazônia tem sido foco de atenção especial, principalmente 

relacionada a fatores como as mudanças no nível de atividade física de seu cotidiano  

(indivíduos menos ativos) em razão  das chamadas “facilidades” do mundo moderno, e de 

alterações em seus padrões de dieta. A associação desses fatores pode ser considerada como 

uma espécie de “mola propulsora” para desencadear um maior processo de vulnerabilidade, que 

pode potencializar problemas de saúde relacionados com doenças crônicas não transmissíveis 

como hipertensão arterial, diabetes e obesidade (DE OLIVEIRA, 2013; MERCADO, 2015). 
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2.1.1 Comunidade ribeirinha do Lago do Puruzinho 

 

A população ribeirinha que reside às margens do Lago do Puruzinho1, no “Baixo 

Madeira”, Estado do Amazonas, caracterizada por ainda manter certo grau de isolamento e por 

preservar parte da cultura e dos hábitos inerentes às comunidades ribeirinhas tradicionais da 

Amazônia. Também denominada por alguns autores de população semi-isolada ou periurbana, 

é assim classificada em razão da possibilidade de contato com as áreas urbanas e seus recursos, 

ainda que isso ocorra com pouca ou nenhuma frequência, variando de “família para família” 

(PIPERATA, 2007; OLIVEIRA, 2010; SALDANHA, 2010; AZEVEDO-SILVA, 2016). O 

acesso ao Lago do Puruzinho se dá a jusante do município de Humaitá - AM, após cerca de 25 

minutos de navegação, a montante da Ilha das Pupunhas, como ilustrado na figura 1 

(OLIVEIRA, 2010; AZEVEDO-SILVA, 2011; AZEVEDO-SILVA, 2016). 

 
Figura 01 - Mapa de localização do Lago do Puruzinho. 

 
Fonte: Laboratório de Biogeoquímica Ambiental. 

 

De maneira similar às demais comunidades ribeirinhas da Amazônia, os moradores do 

Lago do Puruzinho caracterizam-se por viverem em uma comunidade que se formou às margens 

                                                           
1 Lago do Puruzinho: formado entre o rio Puruzinho (7°23’00” S e 63º00’00” W) e sua foz na margem esquerda 

do rio Madeira (7º34’15” S e 63º06’ 51” W) descrito nas folhas SB 20 YD Purus (AM e RO). Com uma área de 

aproximadamente 38.915.047.163 m² (OLIVEIRA, 2010). 
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do lago que deu nome à comunidade. Suas moradias são construídas de matéria prima retirada 

do meio ambiente, e em geral situam-se a uma distância que varia de 20 a 100m umas das outras 

e posicionam-se estrategicamente próximas das águas, respeitando as variações características 

sazonais (períodos de “cheias” e “secas” das águas). Assim, dificilmente sofrem alagações nos 

períodos de cheia dos rios, tampouco, localizam-se muito distantes das águas nos períodos de 

seca, de maneira que se torna fácil o acesso, seja para banho, coleta de água, ou acesso ao 

pescado, que em geral fica armazenado em grandes caixas de isopor “no gelo” para consumo 

ou venda na cidade.  

Atualmente na comunidade do Lago do Puruzinho não existem estabelecimentos 

comerciais e os alimentos que compõem suas refeições (arroz, feijão, macarrão, óleo de soja), 

a chamada linha “branca” de eletrodomésticos, ferramentas de trabalho, peças de cama, mesa e 

banho e materiais para confecção de suas redes de pesca, são adquiridos na cidade de Humaitá 

– AM. 

A economia de subsistência dos moradores do Lago do Puruzinho baseia-se na pesca, 

no cultivo da mandioca para fabricação de farinha, no extrativismo (coleta do açaí, castanha do 

Pará e pupunha), nas atividades de garimpo de ouro e nos benefícios dos programas sociais do 

governo federal (Programa Bolsa Família, Seguro Defeso) suas principais fontes de renda.  

(OLIVEIRA, 2010; PEDROSA, 2017). 

Com relação à dieta dos ribeirinhos, há aproximadamente de 20 anos atrás, essa era 

caracterizada principalmente pelo consumo da farinha de mandioca, peixe, frutas nativas como 

o tucumã (Astrocaryum aculeatum), o açaí (Euterpe oleracea), o patoá (Oenocarpus bataua), 

a abacaba (Oenocarpus bacaba) e a castanha do Brasil (Bertholletia excelsa). O sal era utilizado 

na preparação das principais refeições (almoço e jantar) e o açúcar era utilizado principalmente 

no preparo do café da manhã e em situações especiais quando a família e ou amigos se 

dedicavam a preparação de bolo de mandioca e “pé de moleque” (PIPERATA, 2007; 

MURRIETA, 2008). O consumo de carne de animais silvestres (porco do mato, a anta, o veado 

e a paca) ainda ocorria com certa frequência (OLIVEIRA, 2010; SCHOR & AZENHA, 2017). 

Considerando as características relatadas, a alimentação dos moradores das 

comunidades ribeirinhas da Amazônia, pode ser compreendida como identificação cultural e de 

suas condições socioeconômicas. No entanto, deve-se ponderar que em face ao acelerado 

processo de transformações ocasionadas pelo desenvolvimento, esses fatores necessitam de 

uma avaliação com maior poder de abrangência (MURRIETA, 2008; SILVA, 2015).  

Com relação ao exposto, pode-se ainda conjecturar que o maior acesso à zona urbana, 

associado ao aumento do poder de compra podem alterar negativamente seus modos de vida, 
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especialmente no que se refere à dieta e ao nível de sedentarismo, dos moradores da comunidade 

(SILVA, 2015). 

Um fator que tem relação direta com a economia de subsistência dos ribeirinhos do Lago 

do Puruzinho refere-se aos programas sociais do governo federal como “Bolsa Família”, 

“Seguro Defeso” e “Luz para Todos”. Esses programas sociais trazem uma série de benefícios, 

mas por outro lado precisam ser pensados os riscos nas mudanças dos modos de vida local.  

Entre os riscos, pode-se citar como exemplo o crescente abandono pelas novas gerações, 

das práticas de atividades de subsistência como é o caso da pesca e agricultura (CABRAL, 

2013). Além disso, caso os programas sociais do governo federal sejam interrompidos, restam 

as consequências da mudança cultural, em uma população de adultos e idosos impactados 

fisicamente (sobrepeso, obesidade e hipertensão arterial relacionados com o sedentarismo) por 

essa condição, em que jovens em idade produtiva não dominem o conhecimento e os métodos 

de subsistência. 

 

2.1.2  Programas Sociais do Governo Federal  

 

O “Programa Bolsa Família” (PBF) foi criado pelo governo federal pelo decreto nº 

5.209, que regulamenta a lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, tendo como principais objetivos 

mitigar as desigualdades por meio do combate à pobreza, promoção da segurança alimentar e 

nutricional, aumento do acesso aos serviços públicos – com destaque para saúde, educação e 

segurança alimentar – e criação de possibilidades de emancipação sustentada para o 

desenvolvimento comunitário. Dentre as principais condicionantes exigidas pelo governo está 

a de manter crianças em idade escolar, regularmente matriculadas, com frequência mínima 

mensal de 85% (BRASIL,2004; FREIRE, et al., 2013, SCHOR & AZENHA, 2017). 

O “Seguro Defeso” (SD) é um benefício que compõe os programas sociais do governo 

federal, assegurado pela Portaria nº 8.287, de dezembro de 1991 do Ministério do Trabalho, no 

valor de um salário mínimo pago ao pescador profissional no período do defeso – época da 

desova dos peixes (Piracema), com duração de 3 a 4 meses – sendo o pagamento desse benefício 

proveniente do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) (SCHERER, 2004). Para ter direito ao 

SD o pescador deve ser cadastrado em uma colônia de pescadores e possuir o Registro Geral 

de Pesca, há no mínimo um ano da concessão do benefício, como é o caso de ribeirinhos do 

Lago do Puruzinho (SCHERER, 2004; SCHMITZ, 2013, DE ALMEIDA GOUVEIA, 2015).  

A partir de 2016, algumas modificações importantes passaram a impactar na forma de 

concessão do benefício do SD: o pescador não poderá receber o “Bolsa Família” 
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concomitantemente ao recebimento do seguro defeso e o benefício será pago pelo INSS, e não 

pelo Ministério do Trabalho (BRASIL, 2016a). 

Outro programa social que compõe as ações do governo federal destinadas às camadas 

mais pobres da população brasileira é o “Luz Para Todos” (LPT). Criado em novembro de 2003 

por meio da lei 10.762 e do decreto presidencial 4.873 (no governo Lula), considerado uma 

reformulação do “Programa Luz no Campo” (lançado em 2000, no governo Fernando Henrique 

Cardoso), esse ambicioso projeto tinha como meta principal fazer a energia elétrica chegar a 

aproximadamente dez milhões de pessoas, sem a necessidade de contrapartida. É fato que a 

implementação desse programa social contribuiu para manter famílias no campo e no meio 

rural, e que o acesso à informação e produtos industrializados influenciaram diretamente os 

hábitos e costumes locais (CAMARGO et al., 2008; FREITAS &SILVEIRA, 2015). 

 

2.2  STATUS SOCIOECONÔMICO (SSE) 

 

O Status Socioeconômico (SSE) apresenta-se como um determinante do 

desenvolvimento relacionado à saúde e à QV (ADLER & OSTROVE, 1999; SVEDBERG et 

al., 2016). Nas duas últimas décadas, tem-se observado, com base em publicações de estudos 

científicos, um aumento significativo no interesse sobre a associação entre SSE e saúde. 

Estudos epidemiológicos que abordam essa variável apontam a distribuição de renda como um 

importante indicador de saúde (OSTROVE et al., 2000) e mortalidade com variações em função 

da etnia (KENNEDY et al., 1998).  

As mudanças econômicas, reflexo do processo de desenvolvimento, tem sido objeto de 

discussão no que se refere à conservação da biodiversidade e à regulação climática mundial. 

Pesquisadores tentam compreender a multiplicidade de formas e as mudanças ocorridas nas 

últimas décadas. Essas mudanças inerentes ao processo de desenvolvimento, geralmente vem 

acompanhadas de uma maior integração de mercado e podem afetar a saúde e o bem-estar das 

populações em que esse fenômeno ocorre em maior escala (KENNEDY et al., 1998; 

PIPERATA, 2011). 

O SSE tem sido usado como um preditor confiável de desigualdades, desenvolvimento 

físico, psicológico e social relacionado à saúde em populações de todo o mundo, além de ser 

considerado um dos mais confiáveis para estudos de morbidade e mortalidade (SIMPSON et 

al., 2005; DJALALINIA et al., 2015; KACZMAREK et al., 2015; VACKOVÁ & 

BRABCOVÁ, 2015; SVEDBERG et al., 2016),  esse indicador tem sido avaliado 

cientificamente a partir de renda familiar, níveis ocupacionais e educacionais, ou de uma 
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associação entre essas variáveis (KACZMAREK et al., 2015; ZILIOLI, et al., 2015; QUISPE 

et al., 2016; ROSE et al.,  2016). 

A literatura sugere um impacto negativo do SSE no estado nutricional relacionado ao 

aumento das taxas de sobrepeso, obesidade e de casos diagnosticados de doenças crônicas 

degenerativas, não transmissíveis, como o diabetes mellitus (DM), a hipertensão e as doenças 

cardiovasculares e consequentemente interferência na Qualidade de Vida (GUGELMIN & 

SANTOS, 2001; BENEFICE et al., 2007; SHAW et al., 2008). 

Dessa forma, Ostrove & Adler (1999) apontaram um aumento significativo na 

quantidade de artigos publicados sobre a relação entre SSE e saúde. A correlação entre a saúde 

e as variáveis tais como educação, renda e ocupação, é significativa e positiva, tanto para 

homens quanto para mulheres (KENNEDY et al., 1998; OSTROVE & ADLER, 1999). 

Nesse sentido, considera-se que a positividade na relação entre família e escola tem 

maior possibilidade de êxito quando as pessoas de um determinado grupo social possuem 

expectativas similares sobre a importância e o real papel da educação relacionado à ocupação e 

renda (MACKENBACH, 2008). Essa situação não tem sido observada nas comunidades 

ribeirinhas da Amazônia, onde parte dos adultos não é alfabetizada e um grande número de 

crianças e adolescentes realizam atividades diárias como agricultura, pesca e extrativismo, 

como forma de auxiliar na economia familiar, cenário que pode prejudicar o desempenho 

escolar. Investigações recentes apontam o nível educacional como fator de risco para o 

desenvolvimento de agravos na saúde, sendo essa conjuntura mais comumente verificada entre 

pessoas com baixo SSE (FREIRE, 2014; SMITH, 2015). 

Recentes estudos sobre SSE em populações tradicionais apontam um crescente aumento 

no número de ribeirinhos dependentes da grande variedade de bens de consumo dos mercados 

urbanos. Portanto, em muitas situações essas pessoas deslocam-se de suas atividades de 

subsistência e ocupam um espaço no mercado do trabalho assalariado, esse cenário de 

mudanças no SSE tem sido identificado em maior escala nas populações mais jovens das 

comunidades ribeirinhas, evidenciando uma preocupante associação resultante da relação entre 

a economia de mercado e sua Qualidade de Vida (OSTROVE, 2000; PIPERATA, 2007). 

 

 

2.3  AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA (AF) 

  

Os inúmeros estudos na área de AF e saúde têm alertado para a necessidade de adoção 

de comportamento mais ativo com relação ao nível de AF e para a diminuição do consumo de 
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alimentos com alto teor calórico. Esses fatores associados à mecanização em função de avanços 

tecnológicos e o acelerado processo de informatização tem evidenciado um comportamento de 

risco para o excesso de peso corporal, aumento do percentual de gordura e demais riscos 

metabólicos. Essa condição tem afetado indivíduos de todo o mundo em quase todos os grupos 

etários (HALLAL et al. 2004; NAHAS, 2006). 

A atividade física é uma área relevante de investigação em sua relação inversa com as 

doenças crônicas não transmissíveis, isto é, indivíduos ativos tendem a apresentar menor risco 

de mortalidade e morbidade por essas patologias colocando o sedentarismo entre os principais 

fatores de risco para doença coronariana e morte por doença cardiovascular, obesidade, 

hipertensão arterial e DM, entre outras (HALLAL et al. 2003; BERMÚDEZ, 2013; LI et al. 

2016).  

As grandes diferenças sociais configuram como fatores de comprometimento da saúde 

e da QV em populações humanas em todo mundo (NAHAS, 2006). Desde o artigo publicado 

por Stephens et al. (1985) mostrando grandes diferenças na prevalência de atividade física 

moderada e vigorosa, obtidas a partir inquéritos nacionais em quatro países, tem havido grande 

preocupação por parte dos pesquisadores em todo mundo no que se refere à capacidade de 

comparar as estimativas dos níveis de atividade física entre diferentes países e grupos 

populacionais (CRAIG, et al. 2003). 

Em 1997, pesquisadores de saúde pública e atividade física de 16 países reuniram-se em 

Genebra, na Suíça, para identificar um método comum para avaliar a atividade física para fins 

de vigilância em saúde em diferentes populações. O resultado desse encontro foi o 

desenvolvimento do “International Physical Activity Questionnaire” (IPAQ). O instrumento já 

foi examinado quanto à validade e confiabilidade em um estudo internacional e considerado 

aceitável pela OMS como parâmetro para investigações e vigilância em Atividade Física 

(CRAIG,  et al. 2003).  

O IPAQ avalia a atividade física utilizando 04 dimensões: ocupação, transporte, 

atividades domésticas e atividade física no lazer e pode ser utilizado em diferentes grupos 

populacionais (HALLAL et al. 2003; BERMÚDEZ, 2013). Por ser um instrumento de fácil 

aplicação, boa precisão e baixo custo, segue sendo utilizado (BELANDER et al. 2004) para 

avaliar a prevalência populacional de atividade física e identificar níveis de sedentarismo. 

(CRAIG, et al. 2003; ABU-OMAR et al. 2004; PARDINI, 2008). 
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2.4  QUALIDADE DE VIDA (QV) 

 

Em conformidade à Organização Mundial de Saúde (OMS), Qualidade de vida refere-

se à percepção do ser humano sobre sua vida e seus valores em relação a seus objetivos e 

expectativas, considerando valores universais como relações sociais, bem-estar físico e 

psicológico, crenças pessoais, nível de independência e o ambiente.  O grupo Quality of life da 

OMS (WHO GROUP, 1998), criou um instrumento para medir o nível de qualidade de vida em 

diferentes contextos culturais. Esse instrumento tem sido o mais utilizado em grande escala por 

pesquisadores de todo mundo, principalmente em estudos epidemiológicos (TZUN, 2015; 

JAKOVLJEVIC & OGURA, 2016). 

A avaliação da QV por métodos cientificamente validados surge em necessidade de um 

cenário que busca compreender o indivíduo e suas percepções em um contexto no qual o 

conceito de saúde contempla o bem-estar físico, mental e social em variados grupos 

populacionais.  

Os questionários de avaliação de QV auxiliam na investigação da percepção individual 

sobre os pontos específicos abordados (bem-estar físico, mental e social), inferindo algum grau 

de subjetividade à interpretação dos resultados analisados qualitativamente (FELCE & PERRY, 

1995; WHOQOL GROUP et al., 1995; FAGERLIND et al., 2010; KIM et al., 2015; LOUW et 

al., 2016). Entretanto, esses indicadores representam na atualidade a principal ferramenta de 

avaliação de QV, mundialmente empregada em estudos científicos relacionados com saúde do 

ser humano (FELCE & PERRY, 1995; BLAKE et al., 1999; MARTINS & CEZARINO, 2005; 

GUO et al., 2009). 

No âmbito das comunidades ribeirinhas da Amazônia, pode-se considerar que ainda são 

poucos e inconclusivos os estudos a respeito da QV nessas populações. Não raro, observa-se 

falta de clareza com relação aos conceitos de Saúde e QV. 

Sobre os impactos relativos a uma maior integração de mercado, em consequência da 

industrialização e modernização, pontua-se que, teoricamente sua qualidade de vida (QV) teria 

melhorado, principalmente se considerarmos a maior comodidade resultante do maior acesso 

aos produtos e serviços resultantes do avanço tecnológico (POPKIN, 2001; PIPERATA, 2011) 

Todavia, poucos estudos foram realizados junto aos ribeirinhos da Amazônia para testar 

a validade das hipóteses descritas anteriormente, não havendo, até o momento, nenhum estudo 

publicado que tenha como população os ribeirinhos do Lago do Puruzinho, no Município de 

Humaitá, Estado do Amazonas. 
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2.5  TRANSIÇÃO NUTRICIONAL (TN) 

 

A transição nutricional (TN) pode ser compreendida como um conjunto de alterações 

nos padrões de dieta e modificações no nível de atividade física (POPKIN, 2001; POPKIN, 

2002; PIPERATA, 2011; SILVA, 2016), que impactam nas taxas de sobrepeso e obesidade e 

doenças associadas. As alterações nos modos de vida em razão de avanços tecnológicos, dos 

acelerados processos de urbanização, das políticas de governo, da industrialização de alimentos 

e rotinas diárias de trabalho, podem influenciar direta e indiretamente a TN (POPKIN, 2001; 

PIPERATA, 2007; AZUIKE, 2011). Essas alterações podem funcionar como uma espécie de 

gatilho para impulsionar o aumento do sedentarismo e de doenças associadas como, por 

exemplo, as crônico-degenerativas (POPKIN, 2001; POPKIN, 2002; POPKIN & GORDON-

LARSEN, 2004; ASTRUP, 2008; SUNGUYA et al., 2014; SILVA, 2016). 

A globalização, situação resultante do processo de desenvolvimento, caracterizada por 

uma maior abertura e integração de mercado, está entre os fatores considerados preponderantes 

no processo de TN, devido ao maior acesso aos alimentos industrializados e à utilização das 

tecnologias que auxiliam na redução de esforço e na diminuição do tempo gasto com as 

atividades laborais (GODOY, 2005; POPKIN, 2012).  

A integração do mercado e seus reflexos nas estratégias de subsistência e saúde humana 

pressupõem um alto grau de complexidade (PIPERATA, 2011), portanto, ao se discutir TN e 

globalização, é preciso considerar também as transições epidemiológicas e demográficas.  

A Transição Epidemiológica (TE) pode ser compreendida como a mudança de um 

padrão de doenças, de infecciosas para as chamadas doenças não transmissíveis (crônicas e 

degenerativas). Já a Transição Demográfica (TD) reflete a mudança de um padrão de alta 

fertilidade e alta mortalidade, para baixa fertilidade e baixa mortalidade (AZUIKE, et al., 2011). 

Ambas estão relacionadas à transição nutricional e podem impactar negativamente na saúde, 

especialmente em populações de países economicamente menos favorecidos. 

Nos dias atuais, populações tradicionais de todo mundo tem sido afetadas pelas 

mudanças observadas nos padrões alimentares e epidemiológicos, caracterizadas pela 

substituição gradual do consumo de produtos naturais, como o peixe a farinha de mandioca e 

os frutos nativos, (NARDOTO et al, 2011; PIPERATA, 2011) pelos chamados produtos 

industrializados, como enlatados, embutidos, gorduras trans, acidulantes e corantes que 

possuem em sua composição grande quantidade de conservantes, alto teor de gorduras trans e 

de carboidratos simples, o que enseja a necessidade de acompanhamento do estado nutricional 
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e saúde em razão do processo de TN, que tem na América Latina as mais altas taxas 

identificadas (POPKIN, 2003; MURRIETA, 2008; IVANOVA, 2010). 

 No Brasil, tem-se observado uma mudança de déficit alimentar, para uma dieta com 

excesso de calorias. Esta situação pode ser considerada como reflexo da globalização, do 

aumento da urbanização, da redução dos níveis de Atividade Física (AF) e do aumento da 

integração de mercado resultantes de mudanças na produção local e aumento da dependência 

da aquisição de bens de consumo (MONTEIRO et al., 2004; MURRIETA, 2008). Mesmo 

considerando que mundialmente o problema de desnutrição ainda não está erradicado, situações 

como obesidade e o sobrepeso tem sido observadas e investigadas de maneira preocupante, em 

razão de sua relação com as chamadas doenças crônicas (doenças da modernidade).  

Campos e colaboradores (1991) e Schaefer (2002) já alertavam para essa relação e para 

o acelerado processo de mudanças na dieta, além da necessidade da realização de estudos 

longitudinais que possam registrar e acompanhar as mudanças ocorridas em populações 

Tradicionais como é o caso dos ribeirinhos da Amazônia (BERMÚDEZ & TUCKER, 2003; 

POPKIN & GORDON-LARSEN, 2004; ASTRUP, 2008). 

Apesar de possuir maior registro em áreas urbanas, as investigações sobre TN têm 

advertido sobre seu maior impacto em países subdesenvolvidos, mais particularmente em 

populações de menor poder econômico (POPKIN, 2003).  

Os estudos de Murrieta e colaboradores (1999), Piperata (2007), indicam mudanças na 

economia de subsistência das populações ribeirinhas, em função principalmente de maior 

participação no trabalho assalariado e do acesso aos benefícios de programas assistenciais do 

governo federal, como é o caso do Bolsa Família no Brasil. (PIPERATA, 2011). 

 É possível ainda que as populações ribeirinhas tradicionais estejam sendo 

negligenciadas com registros subnotificados em função de sua distante localização e difícil 

acesso (ADAMS et al, 2006; SILVA, 2006; IVANOVA, 2010).  

 Os indicadores antropométricos como peso e estatura possibilitam o cálculo do Índice 

de Massa Corporal (IMC) e ainda são os mais utilizados na maioria dos estudos que avaliam 

status nutricional. No entanto, é importante observar que na atualidade já existem indicadores 

de maior precisão e eficácia como a utilização da bioimpedância elétrica e das medidas de 

dobras cutâneas, considerados como “padrão ouro” para essa avaliação (PIPERATA, 2007; 

IVANOVA, 2010).  

Os estudos que investigam variáveis relacionadas à saúde nos chamados grupos 

vulneráveis ou populações tradicionais, como é o caso dos ribeirinhos, suscitam uma 
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abordagem de aspectos socioambientais, políticos, econômicos e culturais, para uma melhor 

interpretação e compreensão dos parâmetros avaliados (IVANOVA, 2010).  

No caso específico dos ribeirinhos da Amazônia, a compreensão dos aspectos elencados 

anteriormente está diretamente relacionada com a questão da sazonalidade da região (período 

de cheia e seca dos rios), principalmente em razão das mudanças consequentes das inundações 

e seus impactos para o consumo alimentar e a saúde na região (ADAMS, 2008; NARDOTO et 

al, 2011). 

Observa-se, ainda, que as mudanças econômicas ocorridas em comunidades ribeirinhas 

da Amazônia têm sido impulsionadas pela migração em busca de empregos assalariados, 

aumento da produção agrícola (que antes era somente para subsistência) e por programas sociais 

de transferência de dinheiro (MONTEIRO et al., 2004; MURRIETA, 2008). 

 O maior acesso ao papel moeda em razão dessas mudanças econômicas tem promovido 

alterações nas estratégias de subsistência e nos modos de vida dessa população e pode estar 

interferindo no estado nutricional de maneira positiva e negativa (SILVA, 2010; SILVA, 2016). 

Contudo, o ribeirinho da Amazônia ainda recebe pouca atenção dos estudos científicos, 

principalmente se considerarmos a velocidade das mudanças nesse cenário altamente dinâmico 

(PIPERATA, 2011).  

 

2.6  TRANSIÇÃO EPIDEMIOLÓGICA (TE) 

 

 Estudos científicos que propiciam maior conhecimento sobre as doenças degenerativas 

têm aumentado em ritmo acelerado em todo mundo (BARRET, 2015). A utilização da ciência 

na investigação em busca de respostas relativas às doenças humanas tem como um marco, o 

rastreamento da origem de uma epidemia de cólera em Londres no ano de 1854 por John Snow. 

Após este evento, destaca-se o importante trabalho de Louis Pasteur e um grupo de 

pesquisadores que investigaram de forma mais detalhada as doenças infecciosas, que em geral, 

eram causadas e ou potencializadas em função do crescimento populacional e maior 

urbanização (KOCH, 2009; TULCHINSKY, 2010; BARRET, 2015). 

 Conforme estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU), no ano de 1800 a 

população mundial era de um bilhão de pessoas.  Em 2017 esse número cresceu para 7,6 

bilhões. Considerando o desenvolvimento e as novas tecnologias, que impulsionam agricultura, 

comércio e transporte entre outros, evidencia-se a preocupação com os agravos na saúde das 

populações mundiais no que tange aos fatores comportamentais, sociais e demográficos, 
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caracterizados por Abdel Omran como “Transição Epidemiológica” (OMRAN, 1971; 

BARRET, 2015). 

 Descrita em sua trajetória pela primeira vez em 1971 por Abdel Omran na obra The 

Epidemiologic Transition: A Theory of the Epidemiology of Population Change, a Transição 

Epidemiológica (TE) pode ser compreendida por alterações complexas nas relações de saúde e 

doença e seus determinantes demográficos, econômicos e sociológicos, bem como pelos 

padrões de morte e morbidade que afetam uma população específica.  

Na década de 1990, sob a chancela da OMS, a publicação de Omran sobre o processo 

de transição das doenças infecciosas para as doenças crônicas, justificada em parte pela 

modernização global, passou a ser considerada como um clássico da teoria sobre o tema. 

(OMRAN, 1971, WEISZ, 2010; ARAÚJO, 2012). 

 No Brasil, a TE tem ocorrido em um ritmo relativamente acelerado, e vem apresentando 

características preocupantes, descritas por Adams et al. (2008) como “polarizadas 

prolongadas”, ou seja,  com ocorrência tanto de doenças infectoparasitárias (com ênfase para o 

ressurgimento de doenças como malária, dengue e febre amarela) quanto de doenças crônico-

degenerativas, situação que vem acompanhada de uma polarização geográfica (padrões de 

saúde de primeiro mundo versus índices de mortalidade de países subdesenvolvidos) (ADAMS 

et al, 2008; ARAÚJO, 2012; MELO, 2015).   

 A polarização prolongada pode ser mais facilmente compreendida ao comparar-se o 

status de saúde nas cidades dos grandes centros urbanos em relação à situação de precariedade 

característica de grande parte da região amazônica. Esse contraste observado tem sido tema de 

discussões no governo federal, na tentativa de obtenção de conhecimento sobre a situação a 

partir de dados mais confiáveis objetivando a adoção de medidas que visem à mitigação dos 

agravos à saúde na região (CONFALONIERE, 2005; MELO, 2015). 

 A Amazônia, considerada um importante repositório ecológico do planeta, tem passado 

por aceleradas mudanças ambientais, sociais e econômicas. Essa situação fomenta a 

necessidade de investigação e discussão sobre seus efeitos na saúde da população, 

principalmente as classificadas com maior vulnerabilidade, como é o caso dos ribeirinhos 

(PIPERATA e DUFOUR, 2007; BLACKWELL, 2009). 

Sobre essas populações vulneráveis, a OMS tem alertado para a chamada TE double 

bourden (carga dupla), caracterizada pelas altas taxas de doenças infecciosas e rápido aumento 

de doenças crônicas como hipertensão arterial, diabetes, obesidade e câncer. (SILVA, 2006, 

ADAMS, 2008; ADAMS e PIPERATA, 2014; MELO &SILVA, 2015). 
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As populações ribeirinhas da Amazônia têm apresentado altos índices de doenças 

infectoparasitárias, justificadas, em parte, em decorrência de falta de infraestrutura básica, 

dificuldade de acesso aos serviços de saúde e saneamento básico. Outra situação que tem se 

tornado preocupante é a evolução das doenças crônico-degenerativas, que ainda necessitam de 

mais estudos epidemiológicos para um melhor mapeamento e intervenção por parte das 

políticas públicas, de modo a facilitar a compreensão da trajetória do processo de saúde e 

doença dessas populações (CONFALONIERE, 2005; MELO & SILVA, 2015). 

 

2.6.1  Endemias da Amazônia Brasileira 

 

 De acordo com último censo do IBGE, a Amazônia brasileira, formada por nove estados 

e com representação de 60% do território brasileiro, possui 775 municípios com uma população 

de pouco mais de 27 milhões de pessoas (IBGE, 2010).  

A Amazônia brasileira, de acordo com o governo federal, tem sido objeto de constante 

preocupação no que se refere à questão da saúde. No entanto, o que se observa, são tentativas 

de organização que eventualmente surgem como planos de intervenção sanitária, que em 

algumas situações puderam controlar determinadas endemias da região. No entanto, ainda são 

incipientes os conhecimentos a respeito da diversidade sociocultural de sua população e sua 

relação com a saúde. (CONFALONIERI, 2005; KATSURAGAWA, et al 2008). 

A maioria das publicações científicas em saúde na Amazônia abordam temas específicos 

como a medicina tropical, sendo ainda incipientes os estudos que discutem a inter-relação entre 

o ambiente amazônico e as doenças na população regional.  (CONFALONIERI, 2000; 

VASCONCELOS et al., 2001; CONFALONIERI, 2005). 

 A fragilidade das condições socioeconômicas da Amazônia associada ao clima tropical 

úmido oportuniza a proliferação de vetores de inúmeras doenças infectocontagiosas, dentre as 

quais podem ser destacadas:  malária, leishmaniose, dengue, febre amarela, zika e chikungunya 

(MARIOSA et al, 2015). 

Uma das doenças infectocontagiosas endêmicas de maior ocorrência na Amazônia 

brasileira é a malária, que juntamente com a hanseníase, dengue, hepatite viral e HIV, têm seus 

altos índices de incidência e seus impactos na morbimortalidade desafiando as autoridades 

responsáveis pela saúde na região.  

Deve-se atentar para a biodiversidade dos ecossistemas amazônicos e a resiliência do 

equilíbrio, atualmente afetada pelas ações antrópicas, que aumentam a vulnerabilidade do 

ambiente, como exemplo, pode-se destacar a proliferação das endemias relacionada à falta de 
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condições adequadas como o saneamento básico (KATSURAGAWA, et al 2008; MARIOSA 

et al, 2015; LANA et al, 2017). 

Novas endemias tornam preocupante a situação da saúde na Amazônia, como é o caso 

do vírus da imunodeficiência humana (HIV), grave problema de saúde pública na região. A 

disseminação da infecção pelo HIV implica novo desafio para o sistema de saúde, 

principalmente se considerarmos as infecções simultâneas como tuberculose, leishmaniose, 

doença de chagas e outras doenças virais e hepáticas. Diante desse novo cenário que se 

apresenta e do reaparecimento de doenças antes já controladas, evidencia-se a necessidade da 

atualização de medidas de prevenção e controle, no qual investimentos em atividades de 

pesquisa se fazem indispensáveis (LACERDA & ROMERO, 2015). 
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3  MATERIAIS E MÉTODOS  

 

A presente pesquisa trata-se de um estudo longitudinal ambidirecional, duplo cego, 

associado a uma abordagem descritiva e analítica com follow-up de 07 (sete) anos. 

A comunidade ribeirinha do Lago do Puruzinho, está localizada no município de 

Humaitá-AM, na região sul do estado, a 5 km de sua foz, na margem esquerda do rio Madeira. 

Os dados sobre os exames de sangue, avaliações antropométricas e questionários, foram 

coletados entre os meses de maio a junho de 2017, atualmente a população é composta de 123 

moradores distribuídos em 25 famílias.  

Os participantes da pesquisa caracterizam-se por serem até recentemente ribeirinhos 

tradicionais, residentes em uma área periurbana, semi-isolada, em que inúmeras mudanças nos 

modos de vida têm ocorrido nas últimas décadas. Para o estudo longitudinal, a amostra foi 

composta de 32 sujeitos.  

Como critério de inclusão foi observado: indivíduo morador local desde 2010. Critérios 

de exclusão: ter feito uso de medicação antiparasitária nos últimos 3 meses, ter sido 

contraindicada a realização de qualquer das abordagens clínicas para coleta de dados físicos e 

de exames complementares, e a não assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). Foram acompanhados 32 moradores avaliados no ano de 2010 e reavaliados no ano 

de 2017. 

 

 3.1 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  

 

Inicialmente foi realizado levantamento dos dados sociodemográficos, antropométricos 

e clínico laboratoriais (baseline), cedidos pelo Laboratório de Biogeoquímica Ambiental 

Wolfgang C. Pfeiffer, da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) coletados por 

pesquisadores da UNIR e UFRJ em  expedição realizada ao Lago do Puruzinho no ano de 2010. 

Além dos resultados, foram acessados os instrumentos de coleta e os protocolos referentes às 

variáveis investigadas naquele ano para que fossem calibrados os avaliadores que fizera a coleta 

em 2017.  

No ano de 2010 foram avaliadas as seguintes variáveis: 

a) Dados sociodemográficos: Questionário familiar e prontuário clínico; 

b) Exames de sangue: Glicemia em jejum, Lipidograma, Creatinina, Ácido Úrico, 

Proteína C-reativa ultra-sensível, Hemoglobina Glicada, Colesterol e 

Triglicerídeos); 
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c) Medidas Antropométricas: Peso Corporal Total (PCT), Estatura (EST), Índice de 

Massa Corporal (IMC), Índice de Relação Cintura Quadril (IRCQ), Circunferência 

da Cintura (CC), Circunferência do Quadril (CQ) Dobras Cutâneas (DC); 

d) Parasitológicos: fezes. 

          No ano de 2017, além dos procedimentos utilizando os instrumentos já descritos, foram 

realizadas aplicação de novas ferramentas conforme listados abaixo: 

a) Questionário de Qualidade de Vida (QV) World Health Organization instrument to 

evaluate quality of life (WHOQOL) (WHOQOL GROUP et al., 1995); 

b) Questionário de Status Socioeconômico (SSE), (KACZMAREK et al., 2015; ZILIOLI, 

et al., 2015; QUISEPE et al., 2016; ROSE et al., 2016); 

c) Questionário de Frequência Alimentar (QFA) (FOURLAN-VIEBIG, 2004); 

d) Questionário de Nível de Atividade Física (AF), International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ). (MATSUDO et al., 2001); 

e) Questionário validado para identificar o abuso no consumo de álcool (CAGE) (MASUR 

& MONTEIRO, 1983); 

f)  Questionário para identificar alcoolismo, Alcohol Use Disorder Identification Test 

(AUDIT) - Validação da versão portuguesa - (CUNHA, 2002); 

g) Medidas Antropométricas (Balança de Bioimpedância): PCT, IMC, Peso Muscular 

(PM), Gordura Visceral (GV), % de Gordura, Pressão Arterial (PA); 

h) Exames e sangue para identificar metais pesados: Mercúrio Total, Chumbo, Selênio 

i) Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA 24h), para identificar 

problemas relacionados a hipertensão arterial (O’BRIEN, 2013). 

 

3.1.1 Procedimentos de coletas de dados 

 

Na primeira expedição ao Lago do Puruzinho, realizada no mês de novembro de 2016 

participei como convidado do grupo de pesquisa do Laboratório de Biogeoquímica Ambiental 

Wolfgang C. Pfeiffer, da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), no qual também estavam 

presentes o co-orientador da tese, Professor Dr. Davi da Silva Barbirato, a pesquisadora 

professora Dra. Mariana Fampa Fogacci e o coordenador do laboratório, professor Dr. 

Wanderley Rodrigues Bastos.  Nessa expedição, o pesquisador fez o primeiro contato com os 

moradores da comunidade e apresentou os objetivos da pesquisa, bem como foram definidas as 

datas das próximas etapas do estudo. 
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Na segunda expedição realizada ao Lago do Puruzinho, em março de 2017, após 

agendamento com os membros da comunidade, aos participantes do estudo foram aplicados o 

questionário familiar e prontuário clínico por dois pesquisadores devidamente calibrados 

(treinamento realizado na UNIR junto aos acadêmicos do curso de Biologia, sob a supervisão 

do professor Dr. Davi Barbirato). Os pesquisadores, em visita de casa em casa, explicavam o 

procedimento e realizavam a aplicação dos questionários em um dos ambientes, geralmente era 

a cozinha, definida a partir de sugestão do morador. 

Para a realização dos exames clínicos e laboratoriais, após negociação financeira, foi 

definida a logística junto aos pesquisadores colaboradores e participantes do projeto e o 

proprietário do laboratório de análises clínicas BIOMED de Porto Velho.  

Em uma terceira expedição no mês de junho de 2017, foram coletadas as amostras para 

os exames de sangue, urina e fezes, este trabalho contou com a participação de uma equipe 

composta de 15 pessoas entre professores pesquisadores, acadêmicos de iniciação científica da 

UNIR e UFRJ, bioquímico e enfermeiros do laboratório contratado. 

Foram analisadas as variáveis: Hemograma completo, Glicemia em jejum, 

Lipidograma, Creatinina, Ácido Úrico, Proteína C-Reativa (PCR) Ultrassensível, Hemoglobina 

glicada, Urina tipo I e Parasitológico. Para elementos químicos foram avaliados Mercúrio Total, 

Selênio e Chumbo;  

Após logística definida junto com o presidente da associação de moradores e a 

professora local, para a realização dos exames de sangue, os moradores foram atendidos pelo 

bioquímico e enfermeiros na sala da escola comunitária e em seguida foi servido um café da 

manhã, visto que eles foram orientados a estarem em jejum. 

Os potes de coleta de fezes e urina foram entregues na comunidade com dois dias de 

antecedência e os moradores foram orientados quanto ao procedimento para a coleta e entrega 

no dia da coleta de sangue. 

Por se tratar de uma comunidade geograficamente distante de área urbana, a equipe de 

profissionais do laboratório que realizou a coleta, mesmo tendo levado material para 

acondicionamento adequado das amostras, assim que encerrou os trabalhos de coleta retornou 

de imediato para o município de Porto Velho, tendo realizado apenas uma parada no município 

de Humaitá para trocar de condução.  

Em uma quarta expedição, realizada no mês de julho de 2017, foram coletados os dados 

antropométricos por equipe composta de dois profissionais de Educação Física e três 

acadêmicos de iniciação científica, todos devidamente calibrados em treinamento realizado no 
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Laboratório de Biogeoquímica Ambiental Wolfgang C. Pfeiffer da UNIR. Foram adotados os 

seguintes procedimentos: 

 Peso Corporal Total (PCT): Para esta medida foi utilizada uma balança eletrônica da 

marca Omrom Modelo HBF-514C até 150Kg com precisão de 100g. O avaliado foi orientado 

a subir cuidadosamente na balança ficando em posição ortostática no centro do equipamento. 

O procedimento foi realizado apenas uma vez (PETROSKI, 2009). 

 Estatura (E) em m, para esta medida foi utilizado um estadiômetro de campo da marca 

Cardiomed com precisão de 1mm. O avaliado foi colocado em posição ortostática e apneia 

inspiratória até que o cursor do estadiômetro tocasse o vértex da cabeça. Foram realizadas duas 

medidas e quando houve diferença entre as medidas, uma terceira foi realizada para obtenção 

da média. O procedimento contou com a participação de 2 avaliadores, sendo: 1 avaliador (a) 

que realizou a medida e procedeu a leitura da medição; e 1 avaliador (b) que fez a anotação dos 

resultados. Os avaliadores foram distribuídos no local de testagem da seguinte forma: avaliador 

“a” situado lateralmente a direita; e avaliador “b” posicionado lateralmente a esquerda do 

avaliando (PETROSKI, 2009). 

 Índice de Massa Corporal (IMC): A determinação do IMC, bem como sua respectiva 

classificação, deu-se a partir da orientação estabelecida pela WORLD HEALTH 

ORGANIZATION et al (2008) a qual explicita que: 

IMC= PCT/EST
2

 

Em que: 

PCT= peso corporal total expressa em kg. 

EST
2

= estatura expressa em metro e elevada ao quadrado. 

 Índice de Relação Cintura Quadril (IRCQ): A determinação do resultado da divisão da 

circunferência Abdominal dividida pela circunferência do quadril, também se deu a partir da 

orientação da WORLD HEALTH ORGANIZATION et al (2008). As medidas foram realizadas 

com fita antropométrica da marca Cardiomed, flexível. 

Em que:  

C= Circunferência da Cintura (mensurada no menor perímetro da região abdominal, abaixo 

da costela flutuante, estando o avaliado em posição anatômica); 

Q= Circunferência do Quadril (mensurada na maior porção da região glútea, observando-

se lateralmente a pelve e o trocânter) (PETROSKI, 2009). 

 Circunferência da Cintura (CC), determinada no menor perímetro da região abdominal, 

abaixo da costela flutuante, estando o avaliado em posição anatômica (PETROSKI, 2009). 
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 Circunferência (Quadril (CQ), determinada na maior porção da região glútea, 

observando-se lateralmente a pelve e o trocânter) (PETROSKI, 2009). 

 % de Gordura (%G): Realizado com a utilização de uma balança de bioimpedância da 

marca Omrom, display digital e Impedancímetro. Participaram deste procedimento, 2 

avaliadores, sendo: 1 avaliador (a) que procedeu a  leitura da medição; e 1 avaliador (b) que 

realizou a  anotação  dos resultados. Sua classificação se deu conforme o Body Fat 

Measurement Goes High-Tech (LOHMAN et al. 1997). Para a avaliação de dobras cutâneas 

foi utilizado o adipômetro da marca CESCORF (JAKSON & POLLOCK, 1978), para a 

determinação da média de três medidas em cada dobra. Para os homens foram avaliadas as 

dobras peitoral, abdominal e coxa. Para as mulheres as dobras, tricipital, supra ilíaca e coxa. Os 

avaliadores foram distribuídos no local de testagem da seguinte forma: avaliador “a” situado 

lateralmente à direita; e avaliador “b” posicionado lateralmente a esquerda do avaliando.  

 Pressão Arterial Média (PAM): A Aferição da pressão arterial foi realizada por 

avaliadores treinados e calibrados. PA foi medida no braço não dominante com o avaliado 

sentado e em repouso de pelo menos 5 minutos após esvaziamento da bexiga. PAM foi 

determinada através da média de três medidas no braço não dominante com intervalo de 2 

minutos, com aparelho semiautomático validado e calibrado da marca OMRON modelo 7200. 

Conforme recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de 

Hipertensão e Sociedade Brasileira de Nefrologia (ALESSI et al. 2005). 

Na quinta expedição os moradores foram avaliados por meio de exame cardiológico da 

Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA), realizado pelo pesquisador, que 

recebeu treinamento administrado pelo Cardiologista Dr. Gil Fernando C. M. Sales da 

Universidade Federal do Rio de janeiro (UFRJ). Foram seguidas as orientações internacionais 

da European Society of Hypertension Recommendations for Coventional, Ambulatory and 

Home Blood Pressure Measurement (O’BRIEN, 2003), corroborado pela  European Society of 

Hypertension Position Paper on Ambulatory Blood Pressure Monitoring (O’BRIEN, 2013). 

Foi disponibilizado pelo doutor Gil Sales seis aparelhos da MAPA e o computador com 

o programa para realização da transferência dos dados coletados nos avaliados. Considerando-

se a logística necessária para a realização dos exames o pesquisador permaneceu na comunidade 

por um período de 26 dias, tempo necessário para a realização dos exames com os moradores 

adultos. 

Os avaliados foram orientados conforme a metodologia do exame nos seguintes 

aspectos: 
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 Não deveriam tomar banho durante as 24h da realização do exame; 

 Atentar ao agendamento do dia e horário para a instalação do equipamento; 

  Foi explicado que o aparelho iria insuflar e desinsuflar no período diurno 4 vezes por 

hora (15 em 15 minutos) e no período noturno 2 vezes por hora (de 30 em 30 minutos); 

  O avaliado foi orientado que durante o período em que o aparelho estivesse insuflando 

e desinsuflando o mesmo deveria permanecer com o braço imóvel e relaxado ao longo 

do corpo; 

 O avaliado foi encorajado a manter sua rotina de atividades diárias e a não deitar sobre 

o braço no qual o manguito foi instalado; 

  Foi entregue uma ficha onde o paciente deveria anotar os horários em que de fato 

dormiu e acordou, bem como, o horário das principais atividades durante o dia (trabalho, 

repouso), sintomas ocorridos durante o exame (mal estar, cansaço excessivo, palpitação, 

momentos de tensão emocional etc..), horário de uso de medicações (descrição precisa 

dos nomes e doses dos medicamentos utilizados); 

  As medidas de pressão arterial foram obtidas usando-se um dispositivo eletrônico da 

marca Omron, validado internacionalmente, composto por um monitor leve preso à 

cintura do paciente por um cinto, conectado por um tubo fino de borracha a um manguito 

oclusor com o tamanho apropriado, colocado no braço não dominante. 

Nas primeiras horas do período da manhã eram colocados os aparelhos nos moradores 

agendados e no período restante do dia o pesquisador realizava aplicação de questionários 

propostos no estudo. No dia seguinte se dava a retirada do aparelho, e a colocação em outros 

moradores também agendados. 

O questionário WHOQOL objetivando avaliação de QV, versão em português, validado 

internacionalmente pela OMS para estudos dessa natureza (WHO GROUP, 1998; FLECK, et 

al.,1999), foi aplicado pelo pesquisador nos períodos de intervalo após a colocação dos 

aparelhos de MAPA. 

O questionário SSE, construído com referência nas variáveis Renda, Escolaridade e 

Ocupação, identificados em estudos sobre os parâmetros socioeconômicos utilizados em 

populações ribeirinhas nas bases de dados: PubMed  e SciELO, com filtro para os últimos dez 

anos nas bases de dados: PUBMED, MEDLINE, Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO) (OSTROVE & ADLER, 1998; KENNEDY et al., 1998), 

foram aplicados pelo pesquisador. 
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Para coleta dos dados referentes ao nível de Atividade Física (AF) foi utilizado o 

Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), instrumento inicialmente proposto por 

um grupo de pesquisadores de vários países durante uma reunião científica ocorrida em 

Genebra em 1988, sendo em seguida chancelado pela OMS.  O questionário foi validado para 

o Brasil no ano de 2001 (MATSUDO et al., 2001). O questionário foi aplicado pelo 

pesquisador. 

Em sexta expedição, com a participação de uma equipe de alunos de iniciação cientifica 

da UNIR e após agendamento com os moradores da comunidade foi aplicado o Questionário 

de Frequência Alimentar (QFA), construído para estudo de dietas e sua relação com doenças 

não transmissíveis (FOURLAN-VIEBIG, 2004) e assim subsidiar dados referentes ao estado 

nutricional de acordo com as orientações da OMS (PIPERATA, 2007; BRASIL, 2011). Os 

questionários foram aplicados pela equipe de alunos de iniciação cientifica da UNIR, 

coordenados pelos professores Davi da Silva Barbirato e Mariana Fampa Fogacci, os quais 

realizaram os treinamentos e calibração da equipe. A capacitação ocorreu no Laboratório de 

Biogeoquímica Ambiental Wolfgang C. Pfeiffer.  

Os procedimentos de análise para determinação de Elementos químicos Mercúrio 

sérico, Mercúrio na urina, Chumbo sérico e Selênio sérico foram realizados pelo Laboratório 

Hermes Pardini, por meio de Espectrofotometria de absorção atômica por analisador direto – 

Método In house . 

 

3.2 ANÁLISES DE DADOS 

 

Para análise dos dados, as planilhas foram construídas no software Excell. Os bancos de 

dados e os testes estatísticos trabalhados no programa estatístico SPSS® (Statistical Package for 

the Social Sciences, IBM© Corporation, Armonk, NY), versão 21.0. Após lançados os dados, 

um segundo pesquisador fez a conferência das planilhas e dos bancos de dados com a finalidade 

de prevenir o viés de inserção de dados. 

Avaliamos a distribuição das variáveis de estudo em relação à curva de Gauss pelo teste 

Kolmogorov-Smirnov: Variáveis homocedásticas - as comparações entre duas médias foram 

realizadas pelo teste t de Student e, as comparações entre mais de duas categorias foram 

avaliadas estatisticamente por ONEWAY ANOVA (análise de variância), com correção para 

comparações múltiplas pelo pós-teste de Bonferroni. Variveis dicotômicas e nominais foram 

analisadas por teste Qui-quadrado; 
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Não-homocedásticas - as comparações entre duas médias foram avaliadas pelo teste 

Wilcoxon-Mann-Whitney. A avaliação de amostras nominais e ordinais de mais do que duas 

amostras independentes, foi analisada estatisticamente pelo Qui-quadrado para amostras 

independentes e pelo teste de Kruskal-Wallis, respectivamente. A avaliação da relação entre 

duas variáveis nominais independentes foi  analisada pelo teste de independência do Qui-

quadrado (χ2 p/ tendência). O teste de Friedman e o teste Qui-quadrado de Cochran foram  

utlizados para análise de mais de duas amostras, pareadas, de dados nominais ou ordinais, 

respectivamente. Avaliamos as possíveis correlações entre variáveis dicotômicas pelo 

coeficiente de correlação de Phi. 

A análise das mudanças nos parâmetros estudados entre 2010 e 2017 foi realizada pelo 

teste Wilcoxon (amostra populacional pareada). 

O impacto do status socioeconômico nas relações de causalidade e de correlação 

propostos foi avaliada na análise multivariada pelo modelo de Equações de Estimativas 

Generalizadas (GEE _ Generalized Estimating Equation model), para as análises longitudinais. 

O nível de significância estabelecido para a aplicação de testes de hipótese foi  de 5%. 

Para as análises que consideraram a faixa etária foram utilizadas as categorias 

subdivididas na forma que segue: 4-10 anos de idade; 11-18 anos de idade; 19-29 anos de idade; 

30-39 anos de idade; 40-49 anos de idade; 50-59 anos de idade e >60 anos de idade. 

Temos dados censitários de indivíduos elegíveis no ano de 2017. Desses, apenas 32 

participaram da pesquisa antropométrica no ano de 2010 e dos exames de sangue. Os dados 

socioeconômicos, de histórico clínico e dieta tem-se os questionários de toda a população no 

ano de 2010. Apenas dados antropométricos e de exame de sangue que tivemos somente desses 

32 indivíduos. 

 

3.3  IMPLICAÇÕES ÉTICAS DO ESTUDO 

 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, 

conforme Resolução nº. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde sob o número 1.423.049 

(anexo). Não participaram do estudo os indivíduos que recusaram a assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), para os maiores de dezoito anos e o Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) para os menores de idade. 
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4 RESULTADOS 

 

A comunidade do Lago do Puruzinho apresenta mudanças nos modos de vida, tomando 

como referência a dieta e os hábitos característicos de populações ribeirinhas tradicionais da 

Amazônia. Identificamos um total de 123 moradores locais em um censo realizado no primeiro 

semestre de 2017. Desses, todos foram abordados durante a triagem e receberam atendimento 

médico e/ou odontológico oportunizados pela pesquisa, visto que este foi um compromisso 

assumido pelo meu co-orientador desde a expedição de 2010, da qual ele participou e realizou 

a coleta de dados para sua tese de doutorado na área de odontologia. Atendendo aos critérios 

de elegibilidade, 65 indivíduos (100% dos elegíveis) foram incluídos na pesquisa para 

levantamento de dados descritivos e analíticos desse mesmo ano. 

Dos 65 participantes da pesquisa, 32 haviam sido avaliados no ano de 2010 por esse 

mesmo grupo de pesquisadores por meio de metodologias validadas e reprodutíveis, de 

confiabilidade, que subsidiaram um estudo longitudinal com seguimento de sete anos 

classificado como ambidirecional (dados retrospectivos de 2010 e dados novos coletados em 

2017). 

 As avaliações das mudanças nos modos de vida, TN e de agravos à saúde representam 

uma abordagem temporal dinâmica, comparando dados coletados no ano de 2010 com o ano de 

2017. Aproximadamente 97% dos moradores do Lago do Puruzinho apresentaram mudanças 

importantes na dieta que sugerem um processo de TN. O alcoolismo e o tabagismo não 

apresentaram prevalência significativa nos anos de 2010 e 2017, nem incidência importante 

nesse período; os casos isolados de consumo de bebida alcoólica e fumo (outliers) foram jovens 

envolvidos em atividades de garimpo de ouro. O tabagismo não apresentou correlação positiva 

com consumo de bebida alcoólica, meses de trabalho, gordura visceral, metabolismo basal, 

perímetro da cintura nem RCQ (p > 0,05). A correlação negativa entre tabagismo e nível de 

escolaridade indica uma relação inversa e estatisticamente significativa em que quanto maior a 

formação escolar/acadêmica do indivíduo, menor o consumo de cigarros. 

O IMC aumentou de forma significativa (p < 0,05) entre 2010 e 2017, a porcentagem 

de gordura corporal apresentou tendência ao aumento nesse período e os demais parâmetros 

relacionados com ganho de peso apresentaram pequeno aumento. Os aumentos dos perímetros 

da cintura e do quadril foram maiores em indivíduos com níveis mais elevados de triglicérides 

(p < 0,05). Como resultado dessas mudanças, o risco de comorbidades foi maior em 2017. 

Variáveis como o sedentarismo e a TN podem ter se associado a esses resultados (Tabela 1). 
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Tabela 1- Dados demográficos da população estudada, coletados no ano de 2010. 

             

    
    

N %   

  

  Sexo 

Masculino 
17 53,1   

  

  

Feminino 
15 46,9   

  

2
0
1
0
 

    
        

  

Faixa etária 

5 a 10 anos 
2 6,3   

  
11 a 18 anos 

5 15,6   

  
19 a 29 anos 

11 34,4   

  
30 a 39 anos 

5 15,6   

  
40 a 49 anos 

9 28,1   

  
    

        

  

Percentual de gordura POLLOK 

Muito Ruim 
4 12,5   

  
Ruim 

3 9,4   

  
Abaixo da Média 

1 3,1   

  
Média 

3 9,4   

  
Acima da Média 

2 6,3   

  
Bom 

5 15,6   

  
Excelente 

9 28,1   

  
    

        

  

Risco de comorbidades 

Baixo 
4 12,5   

  
Médio 

15 46,9   

  
Aumentado 

8 25,0   

  
Moderado 

4 12,5   

  
Muito Grave 

1 3,1   

    
   

        

    
    

        

  

2
0
1
7
 

Faixa etária 11 a 18 anos 
1 3,1   
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19 a 29 anos 

9 28,1   

  
30 a 39 anos 

9 28,1   

  
40 a 49 anos 

7 21,9   

  
50 a 59 anos 

6 18,8   

  
    

        

  

Percentual de gordura POLLOK 

Muito Ruim 
3 12,5   

  
Ruim 

6 25,0   

  
Abaixo da Média 

2 8,3   

  
Média 

3 12,5   

  
Acima da Média 

1 4,2   

  
Bom 

3 12,5   

  
Excelente 

6 25,0   

  
    

        

  

Risco de comorbidades 

Médio 
11 34,4   

  
Aumentado 

9 28,1   

  
Moderado 

9 28,1   

  
Grave 

1 3,1   

  
Muito Grave 

2 6,3   

  
Legenda: N, número absoluto; %, proporção. 

  

      

O QFA realizado no ano de 2017 revelou um consumo constante de frango e ovos 

adquiridos no mercado, salsichas, sucos industrializados, açúcar, salgadinhos, macarrão 

instantâneo, bolacha/biscoito doce, refrigerantes, bolo de farinha de trigo e óleo comestível no 

preparo de alimentos. Ademais, a carne de peixe deixou de ser a principal fonte de proteína, 

tendo sido substituída pelo frango e ovos. 

A renda per capita duplicou entre 2010 e 2017 e foi correlacionada, positivamente, com 

o nível de escolaridade (p < 0,05), indicando um aumento da renda em função do avanço na 

formação educacional do indivíduo. Paralelamente a isso, os dados antropométricos dos 32 

indivíduos avaliados ao longo desses sete anos também aumentaram (Tabela 2). 
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A análise de regressão linear apontou um aumento do percentual de gordura corporal 

em função da renda per capita no ano de 2017, sugerindo um acúmulo de gordura corporal 

relacionado com maior poder de compra da população estudada. Entre 2010 e 2017, ocorreu 

um aumento estatisticamente significativo do perímetro da cintura, perímetro do quadril, peso 

corporal, IMC e acúmulo de gordura corporal (p < 0,05), com tendência ao aumento da RCQ. 

 

Tabela 2 – Dados longitudinais descritivos da população estudada. 

                 

      N Mínimo Máximo Média (DP)   

  

2
0
1
0
 

Idade (anos) 32 10 49 29,41 (11,85)   

  Renda per capita (R$) 30 120 500 250,88 (108,82)   

  Peso Corporal Total (Kg) 32 26 78 58,69 (12,33)   

  Estatura (m) 32 1,32 163 20,73 (51,50)   

  IMC (Kg/m2) 32 14,9 77,9 25,42 (10,67)   

  Percentual de Gordura Corporal - Pollok 27 4,64 40,83 21,14 (12,00)   

  Perímetro da Cintura (cm) 27 68,5 94,9 80,07 (7,26)   

  Perímetro do Quadril (cm) 27 80,8 108 92,78 (8,60)   

  Relação Cintura Quadril – RCQ (cm) 27 0,77 1,01 0,86 (0,06)   

                  

                  

  

2
0

1
7
 

Idade (anos) 32 17 56 36,41 (11,85)   

  Renda Per Capta (R$) 31 151,66 871,11 520,83 (224,33)   

  Peso Corporal Total (Kg) 32 54 85,3 68,72 (8,70)   

  Estatura (m) 32 1,48 1,78 1,60 (0,07)   

  IMC (Kg/m2) 32 19,5 41,8 27,81 (5,50)   

  Percentual de Gordura Corporal Bioimpedância 32 8 49,3 28,89 (11,84)   

  Percentual de Gordura Corporal - Pollok 25 4,8 45,69 23,50 (11,92)   

  Perímetro da Cintura (cm) 31 71 100 85,62 (8,16)   

  Perímetro do Quadril (cm) 31 77 117 98,06 (8,92)   
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  Relação Cintura Quadril – RCQ (cm) 31 0,75 1,02 0,87 (0,06)   

  Legenda: N, número absoluto; DP, desvio padrão.   

      

A avaliação antropométrica com auxílio da balança de bioimpedância no ano de 2017 

identificou um aumento da gordura visceral, idade corporal, perímetro da cintura e RCQ com o 

aumento da idade. O metabolismo basal e o perímetro do quadril apresentaram uma tendência 

a esse mesmo comportamento. Esses resultados sugerem ganho de peso acompanhado de 

acúmulo de gordura (Tabela 3). A análise de correlação estatística entre o nível de atividade 

física avaliado no IPAQ e o IMC revelou uma relação inversa (correlação negativa) entre ambas 

as variáveis (p < 0,05), em que pode ser entendido que menores níveis de atividade física podem 

estar relacionados com aumento do IMC, em especial por acúmulo de gordura, na população 

do Lago do Puruzinho. 

 

Tabela 3 - Variação de parâmetros cineantropométricos nas diferentes faixas etárias. 

        

    F p-valor   

  IMC 2,388 0,076   

  Percentual de Gordura 1,212 0,329   

  Peso Muscular 0,346 0,793   

  Gordura Visceral 11,939 0   

  Metabolismo Basal 2,866 0,055   

  Idade Corporal 5,631 0,004   

  Perímetro da Cintura 8,31 0   

  Perímetro do Quadril 2,826 0,057   

  Relação Cintura Quadril - RCQ 3,911 0,019   

  Bioestatística - teste: Análise de Variância One Way ANOVA,   

  Pós-teste de Bonferroni.   
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Em 2017, aproximadamente 50% da comunidade local recebia algum auxílio social do 

Governo Federal, com destaque ao PBF e SD. 100% das casas recebem energia elétrica do LPT. 

Sete anos antes, apenas 21,9% recebiam algum auxílio do Governo Federal. A avaliação do 

nível de escolaridade revelou a permanência dos estudantes na escola entre os anos de 2010 e 

2017, tendo em vista o número de alunos cursando ou que cursaram o ensino médio; a melhora 

do nível de escolaridade na população do Lago do Puruzinho não foi estatisticamente 

significativa. Em 2010, ter auxílio do Governo Federal representou uma tendência a um maior 

IMC e maior risco de comorbidades estimado a partir desta variável (p > 0,05). Esses resultados 

podem ser atribuídos ao tamanho amostral e sua relação com a variabilidade dos parâmetros 

estimados entre os grupos de comparação (Tabela4). 

Tabela 4 - Diferenças observadas no acesso a Auxílios do Governo Federal e Nível de Escolaridade entre 2010 e 

2017, no Lago do Puruzinho. 

              

        N %   

  

2
0
1
0
 

Auxílio do Governo Federal 

Não Possui 23 71,9   

  Bolsa Família 7 21,9   

              

  

Nível de escolaridade 

Não Alfabetizado 2 6,3   

  Ensino Fundamental 1 Incompleto 16 50,0   

  Ensino Fundamental 1 Completo 4 12,5   

  Ensino Fundamental 2 Incompleto 5 15,6   

  Ensino Fundamental 2 Completo 2 6,3   

  Ensino Superior Completo 1 3,1   

  

  

            

                

  

2
0
1
7
 

Auxílio do Governo Federal 

Não Possui 16 50,0   

  Bolsa Família 8 25,0   

  Seguro Defeso 4 12,5   

  Bolsa Família e Seguro Defeso 2 6,3   

  Outro 1 3,1   
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Nível de escolaridade 

Não Alfabetizado 2 6,3   

  Ensino Fundamental 1 Incompleto 14 43,8   

  Ensino Fundamental 1 Completo 5 15,6   

  Ensino Fundamental 2 Incompleto 3 9,4   

  Ensino Fundamental 2 Completo 4 12,5   

  Ensino Médio Incompleto 1 3,1   

  Ensino Médio Completo 1 3,1   

  Ensino Superior Completo 1 3,1   

  Legenda: N, número absoluto; %, proporção da população estudada.   

                

O aumento do número de moradores locais beneficiados pelos programas de auxílio do 

Governo Federal e do nível de escolaridade nos últimos sete anos pode estar relacionado ao 

aumento do número de crianças em idade escolar, de indivíduos economicamente ativos e a 

formação de novas unidades familiares.  

Nossos dados sugerem que quanto maior o grau de instrução, compreendida por maior 

nível de escolaridade, maior a renda per capita. Entretanto, é possível que o aumento de renda 

também possa ter oportunizado o acesso à escola e, portanto, a um maior nível de escolaridade. 

Com base na observação participante, a primeira alternativa parece ser a mais provável uma 

vez que a priorização do estudo em detrimento da busca por oportunidades de trabalho e geração 

de renda foi observada em famílias que se preocupam com a formação de seus filhos, sobrinhos 

e netos, mesmo com poucos recursos financeiros. O contrário também foi identificado, apesar 

de menos frequente, haja vista que alguns jovens abandonam os estudos e recorrem ao garimpo 

de ouro, por exemplo, em busca de conquistas financeiras, aconselhados pela família. O relativo 

isolamento geográfico do Lago do Puruzinho, o número limitado de moradores locais, a 

extensão da área do entorno do lago e o fato de existir uma escola local com classes 

multisseriadas contribui para o acesso do morador local à escola e sua permanência. A formação 

educacional local é limitada ao ensino fundamental II. 

As atividades laborais (ocupação) variaram significativamente entre 2010 e 2017. Com 

destaque para agricultura parece ter sido substituída pelo garimpo e pela comercialização de 

alimentos. Quase a totalidade das famílias têm utilizado eletrodomésticos da “linha branca” 
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para a produção em pequena escala de alimentos como bolos, tortas e doces para 

comercialização em feiras do pequeno produtor no município de Humaitá (AM). 

Nossos dados sugerem que os moradores locais passaram a cuidar mais das atividades 

do lar (realizam atividades domésticas de limpeza da casa e do terreno no entorno, lavam a 

roupa, cuidam dos filhos e preparam as refeições), pescar, cultivar e realizar o extrativismo 

como atividades secundárias e não mais como atividades primárias (Tabela 5). Talvez esses 

dados sinalizem uma descaracterização cultural com TN acompanhada de mudanças de hábito 

ou comportamento importantes, potencialmente relacionados com o ganho de peso associado 

ao acúmulo de gordura, sedentarismo e comorbidades. A sazonalidade também interfere no 

perfil de ocupação da população local pela oferta de peixes no lago e pelas limitações da 

atividade de garimpo. 

Após a devolutiva dos resultados da pesquisa aos participantes, em uma das expedições 

que realizamos no Lago do Puruzinho, ficou evidente a dependência da energia elétrica por 

parte de algumas famílias. A falta de energia elétrica eventual inviabilizou o preparo de certos 

alimentos para consumo e comercialização, resultou a perda de alimentos mantidos estocados 

em refrigeradores e descontentamento pela perda do conforto, por não poderem usar 

eletrodomésticos e pela impossibilidade de bombearem água do poço artesiano para as caixas 

d’água. Aproximadamente 06 anos antes os moradores coletavam água na beira do lago e de 

igarapés em baldes para abastecer suas casas, não possuíam vasos sanitários nem chuveiros, 

não utilizavam eletrodomésticos para as tarefas do lar e mantinham o hábito da pesca e da caça 

diária, bem como do plantio de mandioca brava e da colheita de frutos e de castanha para sua 

alimentação. Segundo relatos dos moradores, a perda do costume de pescar e de fazer esforço 

físico, somadas ao ganho de peso, fez com que atualmente se sintam mais cansados e com maior 

dificuldade de exercer atividades que antes exerciam com naturalidade porque era hábito diário. 

Possivelmente essas observações e relatos sinalizem um processo de aculturação local. 
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Tabela 5 - Principais atividades primárias e secundárias observadas no Lago do Puruzinho nos anos de 2010 e 

2017. 

                       

  2010 N %     2017 N %   
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Nenhuma 7 23,3     
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Não trabalha 8 25,8   

  Pescador 5 16,7     Pescador 5 16,1   

  Garimpeiro 3 10,0     Garimpeiro 7 22,6   

  Agricultor 13 43,3     Extrativista 1 3,2   

  Outros 2 6,7     Agricultor 6 19,4   

            Outros 4 12,9   
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  Nenhuma 21 70,0     Nenhuma 2 6,5   

  Pescador 2 6,7     Pescador 6 19,4   

  Garimpeiro 1 3,3     Extrativista 1 3,2   

  Agricultor 1 3,3     Agricultor 7 22,6   

  "Do lar" 3 10,0     "Do lar" 13 41,9   

  Estudante 2 6,7     Estudante 2 6,5   

  Legenda: N, número absoluto; %, proporção.   

      

No ano de 2017, menos da metade da população estudada apresentou IMC normal ou 

eutrófico. O ganho de peso acentuado pôde ser observado em aproximadamente 67,7% dessas 

pessoas, com 6,7% de casos de obesidade grave (Figura 2). 
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Figura 2 - Distribuição das proporções dos participantes nas categorias de classificação do Índice de Massa 

Corporal (IMC) em 2017. 

 

 

O risco cardiometabólico estimado com base no IMC, foi classificado como elevado, 

possivelmente relacionado com a TN, a diminuição do nível de atividade física e as DCNT 

potencialmente relacionadas (Figura 3). 

Figura 3 - Risco cardiometabólico em  2017. 

 

  

Mais de 50% dos indivíduos investigados foram classificados como ativos ou muito 

ativos no IPAQ em função das atividades físicas domésticas e do meio de transporte do 

32,3% 

29% 

29% 

3,2% 

6,5% 

48,4% 
51,6% 
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cotidiano, mas não pela prática de exercícios físicos sistematizados ou de atividades de 

recreação, esporte e lazer. O nível de sedentarismo foi maior entre as mulheres e homens adultos 

do que entre crianças e adolescentes. As atividades de lazer e esportes foram restritas aos alunos 

da escola em uma aula de Educação Física semanal. Alguns jovens da comunidade também se 

reúnem ao final do dia para jogar futebol, porém por um curto período de tempo e de forma 

esporádica. Aproximadamente 64% da amostra estudada pode ser considerada ativa segundo o 

IPAQ (Figura 4). 

 

Figura 4 - Classificação dos participantes da pesquisa quanto ao nível de atividade física, ano 2017. 

 

  

Além do percentual de gordura corporal, foram identificados níveis elevados de gordura 

visceral durante a avaliação com balança de bioimpedância. Conforme exposto na Tabela 6, o 

perímetro da cintura, seguido do perímetro do quadril e do RCQ, foram estimadores eficientes 

do acúmulo de gordura visceral (p < 0,05). 

Tabela 6 - Principais parâmetros físicos capazes e estimar o percentual de gordura visceral. 

          

      Qui-quadrado de Wald Significância estatística   

  1 Perímetro da Cintura 6,262 p = 0,012   

  2 Perímetro do Quadril 4,382 p = 0,036   

  3 Relação Cintura Quadril - RCQ 4,116 p = 0,043   

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Sedentário

Insuficientemente Ativo

Ativo

Muito Ativo

Sedentário
Insuficientemente

Ativo
Ativo Muito Ativo

Frequência relativa 12,9 19,4 41,9 25,8

IPAQ
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  Bioestatística - teste: Modelo Linear Generalizado (GEE).   

  Variável dependente: Gordura Visceral.   

  Modelo: Ordenada na origem; Perímetro da Cintura, Perímetro do Quadril, Índice Cintura Quadril RCQ.   

  
Os números de 1 a 3 representam a ordem de importância dos parâmetros clínicos representativos para 

avaliação da Gordura  Visceral (variável dependente). 
  

     

           

Mais da metade dos participantes da pesquisa apresentaram percentuais de gordura 

corporal elevado (Figura 5). As avaliações dessa variável pela balança de bioimpedância e pela 

medida de dobras cutâneas foram equivalentes, com aproximadamente 82% de 

reprodutibilidade das medidas (p < 0,05). 

Figura 5- Categorização dos percentuais de gordura corporal avaliados na balança de bioimpedância e pelo 

método proposto por Jakson & Pollok (1978). 

 

 

 

 

Em torno de 70% dos participantes da pesquisa avaliados no ano de 2017 apresentaram 

pressão arterial limítrofe ou foram diagnosticados como hipertensos (Figura 6). 

A queixa de dores de cabeça constantes foi correlacionada com casos de hipertensão 

arterial estágios 1 e 2 (p < 0,05). 

 

 

Balança de bioimpedância 

(Lohman, 1992) 

Dobras cutâneas 

(Pollok, 1997) 
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Figura 6 - Diagnóstico de Pressão Arterial de acordo com a Associação Brasileira de Cardiologia, ano 2017. 

 

 A Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) revelou casos de elevação 

da pressão arterial mesmo durante o período do sono (Anexo 1). Esses casos se correlacionaram 

com a idade, o acúmulo de gordura visceral e o perímetro da cintura (p < 0,05). 

 A proteína C reativa ultrassensível (PCR) é produzida no fígado e níveis elevados dessa 

proteína indicam a presença de um processo inflamatório em curso (proteína de fase aguda). 

Além disso, a PCR é utilizada como um marcador de risco cardiovascular. Identificamos níveis 

elevados de PCR e uma correlação positiva desse parâmetro com o IMC e o peso corporal total 

(p < 0,05), o que sugere que o ganho de massa pode estar relacionado com aumento do risco de 

complicações cardiovasculares (Tabela 7). 

Tabela 7 - Correlação positiva entre IMC, PCT e PCR. 

            

    IMC PCT PCR   

  
IMC 

ｐ 1,000 0,689** 0,527*   

  p-valor - 0,000 0,020   

  
Peso Corporal Total 

ｐ 0,689** 1,000 0,619**   

  p-valor 0,000 - 0,005   

  
Proteína C Reativa Ultrassensível 

ｐ 0,527* 0,619** 1,000   

  p-valor 0,020 0,005 -   

30% 

33,3% 

16,7% 

6,7% 

13,3% 
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  ** A correlação é significativa no nível 0,01.   

  * A correlação é significativa no nível 0,05.   

  
Bioestatística - teste: Correlação de Spearman. Rô de Spearman (ｐ) e Significância Estatística 

Bicaucal. 
  

  Legenda: PCT, Peso Corporal Total; PCR, Proteína C Reativa Ultrassensível.   

           

O risco cardiovascular atribuído a elevados níveis de PCR foi identificado em 

aproximadamente 63% dos indivíduos examinados (Figura 7). 

Figura 7 - Risco cardiovascular com base nos níveis séricos de proteína C reativa ultrassensível. 

 

  

Metais Pesados 

Dos metais pesados analisados em amostras biológicas de sangue e urina, apenas o 

mercúrio total avaliado no sangue apresentou níveis elevados, tendo sido observados valores 

aproximadamente dez vezes acima do limite máximo recomendado pela OPAS (Tabela 8).  

Tabela 8 - Quantificação de metais pesados em amostras de sangue e urina. 

              

    Mínimo Máximo Média (Desvio Padrão)   

  Mercúrio Sérico 0,70 10,80 3,83 (2,68)   

  Mercúrio na Urina 1,00 4,71 2,97 (1,07)   

36,84 % 

42,11% 

21,05% 
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  Chumbo Sérico 3,70 27,50 12,42 (6,27)   

  Selênio Sérico 47,00 104,00 68,81 (14,86)   

  Unidade de medida: µg/dL.   

  Valores de referência: Mercúrio sérico,  1,0 µg/dL; Chumbo sérico,  40,0 µg/dL;    

  
Selênio Sérico, 46,0 a 143,0 µg/dL; Mercúrio na urina,  5,0 µg/dL 

 

  

Tabela 9 –Regressão Linear das concentrações de metais pesados relacionados a variáveis de saúde. 

 

    Mercúrio total sérico Chumbo sérico Selênio sérico   

  Percentual de gordura corporal p = 0,005 Tendência Tendência   

  Pressão Arterial - p > 0,05 -   

  Rico de comorbidades Tendência p > 0,05 p > 0,05   

  Bioestatística - teste: Regressão Linear.   

           

O mercúrio total no sangue se correlacionou com o mesmo metal na urina, com a variação dos 

níveis de chumbo e selênio séricos, tendo apresentado uma correlação expressiva com o selênio 

(ρ = 0,638; p = 0,002) (Tabela 9).  

Tabela 10 - Correlação entre os níveis séricos de mercúrio total, chumbo e selênio e, de mercúrio total na urina. 

                

      
Hg Total 

Sérico 

Hg Total 

Urina 

Pb 

Sérico 

Se 

Sérico 

  

  
Mercúrio Total Sérico 

ｐ 1 0,811** 0,470* 0,638**   

  p-valor . 0 0,036 0,002   

  
Mercúrio Total na Urina 

ｐ 0,811** 1 0,504* 0,46   

  p-valor 0 . 0,039 0,063   

  
Chumbo Sérico 

ｐ 0,470* 0,504* 1 0,388   

  p-valor 0,036 0,039 . 0,091   



55 
 

  

Selênio Sérico 

ｐ 0,638** 0,46 0,388 1   

  p-valor 0,002 0,063 0,091 .   

  ** A correlação é significativa no nível 0,01.   

  * A correlação é significativa no nível 0,05.   

  Bioestatística - teste: Correlação de Spearman. Rô de Spearman (ｐ) e Significância Estatística Bicaucal   

  Legenda: Hg, Mercúrio; Pb, Chumbo; Se, Selênio.   

                

A variação dos níveis de mercúrio sérico apresentou uma correlação estatisticamente 

significativa com o percentual de gordura corporal e uma tendência a contribuir com os riscos 

de comorbidades. O chumbo e o selênio variaram em função do percentual de gordura corporal, 

mas não identificamos uma correlação estatisticamente significativa entre ambos (Tabela 10). 

As propriedades biológicas do chumbo e do selênio no contexto dos resultados obtidos no 

presente estudo podem atribuir aos mesmos alguma participação na etiopatogenia das doenças 

cardiovasculares e no efeito protetor contra o mercúrio, respectivamente. 

 

Tabela 11 - Quantificação de metais pesados em amostras de sangue e urina. 

 

A avaliação de qualidade de vida com o WHOQOL, revelou sentimentos e percepções 

preocupantes dos moradores do Lago do Puruzinho, como: 

 Apesar de terem muita energia para seu dia-a-dia, preocupam-se bastante com dores e 

ou desconforto, sendo difícil lidar com essa situação principalmente quando se sentem 

impedidos de realizar suas atividades diárias;  

 Consideram o cansaço um incomodo que tem dificultado a qualidade do seu sono, 

situação que traz preocupação com sua saúde. Por vezes se consideram inibidos e 

bastante sozinhos, além de insatisfeitos com relação à aparência física; 
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 Os sentimentos de tristeza interferem e incomodam bastante em seu dia-a-dia e que em 

algumas situações recorrem às medicações e auxílio médico para terem uma melhor 

qualidade de vida;  

 Apesar de terem dinheiro para seu sustento, alegam ter grande preocupação com as 

dificuldades financeiras e problemas de transporte; 

 Não estão satisfeitos com seu acesso aos serviços básicos de saúde na comunidade como 

atenção primária, com os serviços de assistência social, com suas oportunidades de obter 

novas habilidades e novas informações, 

  Experimentam sentimentos positivos na vida e se sentem otimistas com relação ao seu 

futuro, além de considerarem que vivem em um ambiente seguro, saudável e 

suficientemente confortável. Porém, relatam preocupação com o barulho na 

comunidade; 

 Consideram que a sexualidade traz muita satisfação, no entanto, sentem-se 

incomodados quando surgem dificuldades nesse sentido; 

 Conseguem apoio quando necessitam uns dos outros, estão satisfeitos com sua 

capacidade de usar seu tempo e com sua relação com as pessoas da sua família, e de 

maneira geral, consideram que as características de seu lar e da vizinhança 

correspondem às suas necessidades. 
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5  DISCUSSÃO 

 

 As mudanças nos modos de vida de populações tradicionais têm sido observadas na 

região da Amazônia brasileira, bem como suas consequências. Apesar da complexidade e da 

multifatoriedade inerentes a esse processo, os impactos do desenvolvimento em comunidades 

tradicionais da Amazônia, como os ribeirinhos, parecem contribuir para esse processo (SILVA 

et al., 2016; PEDROSA et al., 2018). Estudos que acompanharam a TN em comunidades 

ribeirinhas ainda são limitados (PIPERATA et al., 2011) e, segundo Dufour et al. (2016), 

estudos longitudinais são necessários para compreendermos melhor esse processo e seus 

impactos na saúde dessas populações. Na Região Norte do Brasil, estudos mais detalhados são 

necessários sobre as DCNT (SILVA et al., 2016. 

A avaliação de dados retrospectivos referentes ao ano de 2010 e o levantamento de 

novos dados (Pressão Arterial, TN)  no ano de 2017, contribuiu para o desenvolvimento de um 

estudo descritivo longitudinal de 07 anos que avaliasse casos de sobrepeso e obesidade e sua 

relação com DCNT. Em 2017 foram coletados dados novos de variáveis potencialmente 

relacionadas ao sobrepeso, à obesidade e à DCNT, a fim de estabelecer um marco zero para o 

diagnóstico e o acompanhamento do quadro geral de saúde dos moradores do Lago do 

Puruzinho relacionado aos desfechos estudados. Dessa forma, a amostra avaliada no período 

entre os anos de 2010 e 2017 é caracterizada por ser uma amostra de conveniência, com 

caracterização da população a nível censitário no ano de 2017. 

Dos 32 moradores locais incluídos nas avaliações longitudinais, 96,9% tiveram seus 

hábitos alimentares modificados deixando de ter como base alimentar a farinha de mandioca 

brava, a castanha, o peixe e frutas nativas, passando a consumir maior quantidade de produtos 

industrializados como o óleo comestível no preparo de alimentos e produtos com concentrações 

elevadas de sódio e açúcar, em grande quantidade e frequência. Situação também identificada 

nos estudos de Piperata et al., 2011; Silva et al., 2016; Schor et al., 2018. 

Os alimentos que antes compunham a alimentação tradicional dos moradores do Lago 

do Puruzinho passaram a ser comercializados em feiras do pequeno agricultor e no comércio 

na cidade de Humaitá-AM, caracterizando maior participação dessa população na economia de 

mercado e um aumento de sua renda per capita, situação similar ao identificado no estudo de 

Silva et al., 2016. Essa mudança na economia de subsistência possivelmente contribuiu para a 

TN observada, uma vez que resulta na redução do consumo desses alimentos e o aumento no 

consumo de outros alimentos mais calóricos industrializados em razão do maior poder de 
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compra, corroborando com os estudos de Ivanova et al., 2016; Silva et al., 2016; Schor et al., 

2018. Tão grave quanto as mudanças observadas no curto prazo e suas prováveis 

consequências, é a dependência do mercado por vezes estabelecida nessas situações 

(IVANOVA et al., 2016; SCHOR et al., 2018). Assim, o processo de aculturação também pode 

ser percebido com novas prioridades e novos hábitos implícitos no dia a dia de grande parte 

dessas pessoas (PIPERATA et al., 2011; SILVA et al., 2016; DUFOUR et al., 2016; SCHOR 

et al., 2018); o possível aumento da incidência de alcoolismo em populações ribeirinhas reflete 

prejuízos relacionados à aculturação (DE CARVALHO et al., 2016). A proximidade a área 

urbana, decorrente do deslocamento facilitado pelo uso de motores à combustão, somada a 

possível influência da chegada da energia elétrica e de maior acesso à informação por diferentes 

meios de comunicação, num curto espaço de tempo, também podem ter desempenhado 

importante papel nesse processo de mudanças dos modos de vida bem como impactado 

negativamente a saúde dos moradores do Lago do Puruzinho (POPKIN, 2001; PIPERATA et 

al., 2011; GAMA et al., 2018). 

A TN é multifatorial e complexa, dada a dificuldade de se controlar todas as variáveis e 

fatores de confusão para a avaliação e interpretação dessa condição e de seus efeitos (ADAMS 

et al., 2008; SILVA et al., 2016). Piperata et al. (2011) comunicam a carência de estudos 

longitudinais que avaliem a TN em populações ribeirinhas e reforçam a importância de novos 

estudos nesse sentido. Para Popkin (2011), as mudanças culturais decorrentes do aumento da 

renda per capita, das mudanças laborais, do acesso à energia elétrica e eletrodomésticos, 

resultado da chegada do avanço tecnológico em populações pobres, especialmente num curto 

espaço de tempo, refletem uma maior condição de sedentarismo, alerta para dupla carga 

(obesidade e desnutrição) e DCNT como o sobrepeso e a obesidade (MURRIETA, 2008; 

IVANOVA, 2010). Alguns estudos tendem a apontar a TN pode resultar em redução da 

desnutrição e aumento do número de casos de obesidade em nível mundial (ADAMS et al., 

2008). 

 Tanto o alcoolismo quanto o tabagismo, em especial quando associados (efeito 

sinérgico), são fatores de risco para DCNT como a obesidade, o DM e HAS (MARIOSA et al., 

2018). Em ribeirinhos, a prevalência de uso de álcool é equivalente aos dados nacionais 

(MORETTI-PIRES & CORRADI-WEBSTER, 2011). O alcoolismo e o tabagismo não 

influenciaram os desfechos estudados na presente pesquisa, uma vez que a frequência de 

consumo de bebidas alcoólicas e de fumo foi pequena e não significativa na população 

investigada. O baixo número de etilistas e de fumantes observado entre os participantes da 

pesquisa pode ter ocorrido em razão da influência religiosa. Além disso, a anamnese revelou 
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que 100% dos indivíduos etilistas e fumantes trabalham no garimpo de ouro em alguns períodos 

do ano, o que pode explicar esse comportamento diferente dos demais moradores locais. O 

tabagismo e o nível de escolaridade apresentaram correlação negativa ou inversa, 

estatisticamente significativa (p < 0,05); quanto maior a formação educacional a nível de 

escolarização, menor foi o consumo de cigarros entre os participantes da pesquisa avaliados 

longitudinalmente. 

 Nos dados antropométricos avaliados em 2010, o percentual de gordura da população 

estudada foi 21,14 ± 12%, em que 9,4% foram classificados como “Ruim” e 12,5% como 

“Muito Ruim” (JAKSON & POLLOK, 1978). Apenas 12,5% desses indivíduos apresentaram 

baixo risco/ de comorbidades. Aproximadamente 7 anos depois esses parâmetros apresentaram 

uma piora importante, com aumento significativo do IMC (p < 0,05) e tendência ao aumento 

da gordura corporal nesses indivíduos. Foi observado que o aumento do perímetro da cintura e 

do quadril foi acompanhado de maiores níveis de triglicérides (p < 0,05). Somados ao aumento 

do risco de comorbidades observado entre 2010 e 2017, esses resultados sugerem que a TN 

associada a um provável sedentarismo podem ter influenciado diretamente a saúde e a qualidade 

de vida dos moradores do Lago do Puruzinho. 

Os dados antropométricos avaliados em 2017, no Lago Puruzinho, identificaram 

significância estatística (P < 0,05) para correlação entre resultados da balança de bioimpedância 

e medidas antropométricas de perímetro de cintura e RCQ, estimadores eficientes para 

avaliação do acúmulo de gordura visceral. Esses indicadores variaram significativamente de 

acordo com a faixa etária, aumentando proporcionalmente com a idade.  

Os resultados obtidos com a utilização da balança de bioimpedância quando comparados 

com a utilização do protocolo de Jakson & Pollock (1978) para dobras cutâneas apresentaram 

equivalência de 82% de reprodutibilidade (P > 0,05). Corroborando com os achados desse 

estudo, Eickemberg et al (2011) avaliaram a balança de bioimpedância como uma alternativa 

eficiente, não invasiva e de boa reprodutibilidade para ser utilizada em estudos 

epidemiológicos. 

Piperata et al. (2011) identificaram aumento do IMC e do IRCQ associadas à TN e à 

diminuição do nível de atividade física em uma comunidade ribeirinha da Amazônia. No Lago 

do Puruzinho, o IMC aumentou significativamente entre 2010 e 2017, assim como o perímetro 

da cintura e o perímetro do quadril, correlacionados positivamente com os níveis de triglicérides 

séricos (p < 0,05). Esses são fatores preponderantes no aumento do risco cardiovascular e 

refletem o aumento da gordura visceral. Piperata (2007), investigando dieta e composição 

corporal de mulheres ribeirinhas em fase de lactação, encontrou uma redução significativa da 
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circunferência da cintura e do quadril relacionada com a diminuição da atividade física laboral, 

durante as atividades de subsistência (menor gasto energético); a autora menciona a influência 

do contexto biocultural na composição corporal da população ribeirinha estudada. 

O excesso de gordura corporal está entre os fatores exógenos de maior influência na 

prevalência de HAS (SCHOR et al. 2018). Desde a década de 90 tem sido identificado um 

aumento crescente do número de casos de sobrepeso e obesidade nessas comunidades, com 

relação direta com o aumento da faixa etária e a TN (ADAMS et al. 2005, PIPERATA et al., 

2011; IVANOVA & PIPERATA, 2010). A obesidade é mais frequente em crianças (obesidade 

infantil) e entre homens adultos ribeirinhos (PIPERATA, 2007; GASKIN et al., 2012), 

decorrente principalmente da alta ingestão de carboidratos, açúcar refinado e óleo comestível 

(POPKIN 2001; PIPERATA et al., 2011; SCHOR et al., 2018). É importante ressaltar que 

populações em TN podem apresentar a obesidade como uma sequela da desnutrição na infância 

e se relacionar com menor renda per capita (ADAMS et al., 2005). Esses dados são 

fundamentais para os cuidados com a saúde a médio e longo prazos pela relação da desnutrição 

infantil e do sobrepeso/obesidade com as DCNT na vida adulta (POPKIN, 2003). 

  A obesidade, HA e DM tipo 2 estão entre as DCNT mais prevalentes em comunidades 

ribeirinhas, com severidade e número de casos diretamente relacionados com o grau de contato 

com a cultura ocidental. A economia de mercado, a dieta, o estilo de vida e políticas públicas 

se associam com as DCNT nessas populações (SILVA et al., 2016). Assim, os impactos 

negativos do desenvolvimento e do maior poder de compra na saúde da população do Lago do 

Puruzinho podem ser compreendidos como um resultado de profundas mudanças em um curto 

espaço de tempo, sem o devido suporte educativo (educação financeira, educação nutricional, 

cuidados com a saúde, e nível de AF). 

A TN associada ao sedentarismo eleva o risco para doenças cardiometabólicas, 

obesidade e HA em comunidades ribeirinhas (ADAMS et al., 2005; DE AZEVEDO & 

SAMPAIO FREITAS, 2018). As ditas dietas modernas se associam com o aumento do número 

de casos de DM nesses indivíduos (ARRIFANO et al., 2018; SCHOR et al., 2018). Apenas um 

estudo relatou prevalência elevada de SM em uma população ribeirinha, somada a um número 

elevado de casos de DCNT (ULASI et al., 2010). Não foram identificados casos de DM nem 

de SM no Lago do Puruzinho, apesar de a glicemia em jejum média dessa população ter elevado 

e se mantido próxima do quadro pré-diabético em alguns moradores locais.  

 A prevalência de HAS no Lago do Puruzinho, no ano de 2017, foi de 36,7%, 

considerado elevado em comparação com outros estudos em comunidades ribeirinhas da 

Amazônia que encontraram 12,2% e 25% de HAS (OLIVEIRA et al. 2013; GAMA et al. 2018) 
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em ribeirinhos do município de Coari, no Amazonas e Cuniã em Rondônia. Arrifano et al. 

(2018) relataram uma prevalência de 57,6% de HA em um inquérito de saúde com comunidades 

ribeirinhas da Amazônia e, que esse resultado foi tão alto quanto nas grandes capitais do 

Sudeste. Esses autores identificaram suscetibilidade às DCNT em um terço dos participantes 

da pesquisa e sugeriram que esses resultados podem ter relação com a TN e/ou contaminação 

ambiental. A variabilidade dos resultados pode ser justificada por variações metodológicas que 

subestimam ou sobrestimam casos da doença nessas populações, tendo em vista que 

aproximadamente 15% das pessoas hipertensas desconhecem esse diagnóstico (CHOW et al., 

2013). A monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) revelou casos de HAS mesmo 

durante o período de sono e correlacionados de forma positiva com a idade, a gordura visceral 

e o perímetro da cintura (p < 0,05). 

 Entre 2010 e 2017, a renda per capita média no Lago do Puruzinho duplicou, passando 

a representar 100% do salário mínimo no ano de 2017. A renda per capita atual dessa 

comunidade pode ser considerara elevada em comparação com outros estudos que identificaram 

renda per capita média equivalente a 25% ou 30% do salário mínimo (FREIRE, 2013; GAMA 

et al., 2018), também em comunidades ribeirinhas da Amazônia. 

Nossos dados indicam uma correlação positiva entre a renda per capita e o nível de 

escolaridade (p < 0,05). A análise da regressão linear indicou um aumento do percentual de 

gordura dos moradores da comunidade do Lago do Puruzinho em função do aumento da renda 

per capita, no ano de 2017. Esse aumento da renda per capita foi relacionado com uma maior 

participação dos moradores locais na economia de mercado. Atualmente, o comércio do 

pescado e da produção extrativista é favorecido pela filiação à colônia de pescadores, venda de 

produtos nas feiras do pequeno agricultor, melhoria do transporte (utilização de “rabetas”), 

benefícios advindos dos programas sociais do governo federal e, a participação de um pequeno 

número de moradores nas atividades do garimpo de ouro no rio Madeira. 

Considerando que a vulnerabilidade está inserida no escopo das políticas públicas de 

saúde e assistência social, relacionada à condição de grupos sociais menos assistidos ainda está 

cercada de muitas contradições, na tentativa de superá-las (CARMO & GUIZARDI, 2018).  

O aumento da renda per capita na comunidade do Lago do Puruzinho, por si só, não 

parece impactar de forma significativa para a melhoria desta condição. O estudo de Wrotiniak 

(2012) concluiu que intervenções em saúde pública para populações menos assistidas precisam 

ter como referência o SSE, independente da renda per capita.  

 A relação entre DCNT e a dieta dos moradores da comunidade do Lago do Puruzinho 

identificou que o elevado consumo de frango, embutidos, açúcar e refrigerantes vem 
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substituindo gradualmente o consumo do peixe, principal proteína da dieta do ribeirinho 

tradicional. Esse novo padrão de alimentação evidenciado por este estudo tem sido estimulado 

principalmente pelos jovens da comunidade em razão de maior contato com as áreas urbanas.  

Esses achados são corroborados pelos resultados do estudo de Murrieta (2008) e Silva et al 

(2015).  

Mesmo considerando que os estudos sobre o estado nutricional de populações 

ribeirinhas da Amazônia ainda são raros, Adams et al (2005) concluíram que este é afetado pela 

diversidade em razão do acesso diferenciado a novos padrões alimentares e maior acesso ao 

papel moeda. Nosso estudo evidencia que a população do Lago do Puruzinho está se afastando 

das atividades de subsistência tradicionais e criando maior dependência de alimentos 

industrializados, como é o caso da gradual substituição do consumo de peixe (principal fonte 

de proteína do ribeirinho tradicional).  

No ano de 2010 21,9% dos moradores do Lago do Puruzinho recebiam auxílio do 

governo federal (PBF e SD), em 2017 esse número subiu para 37,5%. Esse aumento pode ser 

considerado reflexo da maior aproximação da área urbana e do maior acesso aos meios de 

comunicação. No entanto, menor quando comparado aos 50% identificados no estudo de  Cruz 

et al (2015). Entre as críticas ao programa destaca-se a cobertura insuficiente 59% e o 

recebimento do benefício por famílias não elegíveis 49% (IVANOVA, 2010) 

Com base no estudo de QV e no questionário de SSE, nosso estudo identificou que o 

PBF, tem possibilitado às crianças da comunidade do Lago do Puruzinho maior atenção no que 

se refere ao acompanhamento do crescimento e atualização da vacinação, condicionantes para 

o recebimento do benefício que são acompanhadas mensalmente por agentes públicos. Os 

moradores ribeirinhos têm receio quanto à possibilidade da retirada do benefício, visto pelos 

pais como uma possibilidade de alcançar melhorias sociais como a não migração para o 

ambiente urbano e aumento do grau de escolaridade (SHEI et al.2014; Cruz et al. 2015). 

No período do seguimento do estudo na comunidade do Lago do Puruzinho não houve 

modificação quanto à taxa de analfabetismo, 6,3%, menor que os 9,7% identificados por Gama 

et al. 2018. As informações obtidas por nosso estudo indicaram discreta melhora no nível de 

escolaridade no período de 2010 a 2017 e associação positiva com a renda per capita. Situações 

como escola multisseriada, inexistência de ensino médio na região e difícil acesso às escolas da 

área urbana são fatores considerados pelos moradores como limitantes para a melhoria mais 

significativa do nível de escolaridade na comunidade. O PBF tem associação com a redução da 

evasão escolar mesmo considerando a falta de estrutura para o cumprimento das condicionantes 

(IVANOVA, 2010; FREIRE, 2013).  
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As atividades laborais dos moradores do Lago do Puruzinho, investigadas com base no 

questionário de SSE, apresentaram mudanças significativas no período do seguimento 2010 a 

2017. O trabalho nos garimpos de ouro do rio Madeira, a maior participação na economia de 

mercado e o aumento na comercialização de produtos locais e maior tempo dedicado às 

atividades domésticas estão sendo incorporados às atividades cada vez mais restritas como 

pesca, a caça, o extrativismo e a agricultura de pequena escala. Essas mudanças identificadas 

nas atividades laborais dos moradores da comunidade são, em sua maioria, reflexos da chegada 

da energia elétrica, maior aproximação da zona urbana, maior acesso aos meios de 

comunicação. Diferente do que evidenciaram outros estudos com comunidades ribeirinhas da 

Amazônia, que retratam que as principais atividades laborais são a agricultura de pequena 

escala, pesca (com arco e flecha, zagaia e arpão), caça e extrativismo. (ADAMS et al. 2005; 

LIRA & CHAVES, 2016; SILVA et al. 2016; GAMA et al. 2018).  

No ano de 2017 foi identificado uma prevalência de risco cardiometabólico de 51,6% 

entre os moradores da comunidade do Lago do Puruzinho. Houve associação positiva entre esta 

variável e as DCNT como obesidade e HAS. Fatores como sedentarismo, consumo de alimentos 

ricos em gorduras e carboidratos tem sido apontados como fatores de alto risco crescente para 

essa associação (MARIOSA et al., 2018). Outros estudos em comunidades ribeirinhas também 

identificaram alta prevalência de risco cardiometabólico, o maior encontrado foi de 18% no 

estudo de Mariosa et al. (2018).  

 O nível de AF da maioria dos investigados foi classificado de acordo com o 

questionário do IPAQ (figura 4) como “ativos” ou “muito ativos”. Essa situação não se coaduna 

com os dados encontrados relativos ao IMC, sobrepeso e obesidade, tampouco com as taxas 

hipercolesterolemia encontradas nos exames de sangue. Deve-se considerar também, que as AF 

sistematizadas na comunidade somente ocorrem na escola durante aulas de Educação Física. 

Observou-se no IPAQ, que houve alta pontuação nas atividades diárias relacionadas ao trabalho 

e de tarefas domésticas. Os resultados do IPAQ parecem não refletir o real estado de nível de 

AF dos entrevistados. Apesar de ser uma ferramenta validada e utilizada internacionalmente, 

acredita-se que o questionário superestimou os resultados das atividades domésticas levando a 

uma classificação mais ativa. Outros estudos encontraram elevado grau de sedentarismo, apesar 

da classificação de fisicamente ativo identificada com a utilização do IPAQ, que não se mostrou 

confiável (BERMÚDEZ et al. 2013; BRUGNARA et al. 2016). 

 Os níveis de PCR dos moradores avaliados foram considerados elevados (63%). A 

análise estatística a partir do teste de correlação de Spearman identificou correlação positiva da 

PCR com IMC e peso corporal total. Esses achados nos possibilitam inferir sobre a associação 
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entre problemas cardiovasculares e aumento da massa corpórea. Trata-se de uma proteína de 

fase aguda, que indica a presença de qualquer processo inflamatório em curso (SANTOS et al., 

2003). Outros estudos encontraram acentuado risco de ruptura do miocárdio e níveis de PCR, 

perfil lipídico e PA linearmente dependentes (SANTOS et al. 2003; PŁÓCINICZAK et al. 

2018). 

Na avaliação de metais pesados no sangue, apenas o mercúrio total apresentou níveis 

acima dos valores de referência. Nosso estudo encontrou correlação positiva entre %G e HgTotal  

(P < 0,05) e casos de indivíduos com valores identificados até 10 vezes acima do limite 

recomendado pela Organização Panamericana de Saúde (OPAS, 2011) que é de 10 μg/L para 

HgTotal, mesmo considerando a redução no consumo de peixes. Os estudos sobre a 

contaminação de mercúrio na comunidade do Lago do Puruzinho já ocorrem desde o ano 1999. 

Região de elevada concentração de Hg natural do solo (BASTOS et al. 2007). Pesquisadores 

do laboratório de Biogeoquímica da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) realizam 

estudos de monitoramento ambiental na região, medindo os níveis de contaminação no solo, 

nos peixes e nos moradores (FONSECA et al. 2008; OLIVEIRA et al. 2010; OLIVEIRA, 2013). 

O fato de o metilmercúrio possuir características lipofílicas (KAWAKAMI et al. 2012), então, 

talvez, pode justificar o seu aumento em indivíduos com percentual de gordura mais elevado, 

em razão do maior número de sítios de ligação e estocagem desse metal no organismo. Estudos 

em ratos tem sugerido que a exposição do mercúrio in vivo produz anormalidades funcionais 

no tecido adiposo em que sua acumulação é maior que em outros tecidos como cérebro, rins e 

fígado de mamíferos, de forma que a intoxicação por MeHg pode ser diferente dependendo do 

grau de obesidade (KAWAKAMI et al. 2012; YAMAMOTO et al 2014). Acreditamos que 

nosso estudo é o primeiro a evidenciar associação entre obesidade e níveis de contaminação por 

mercúrio em seres humanos. 

Algumas queixas motoras sobre parestesia, dores nos membros, fraqueza muscular, 

podem associadas aos níveis de toxicidade do mercúrio, em razão de sua ação no sistema 

nervoso central (COSTA JUNIOR, 2017), situação que requer investigações científicas mais 

específicas.  

 Ao final de toda a caracterização de perfil clínico, laboratorial e antropométrico e sua 

relação com as DCNT, surge a preocupação sobre como os ribeirinhos percebem sua qualidade 

de vida. Alguns estudos reportaram um impacto negativo e estatisticamente significativo dos 

transtornos mentais, depressão, DM, HAS, problemas musculoesqueléticos e SSE na QV de 

populações ribeirinhas (TUZUN et al. 2015; CHEN et al. 2017; SILVA et al. 2017). A QV em 
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populações ribeirinhas pode ser maior do que em áreas urbanas, menor entre as mulheres e, 

impactada negativamente pela separação conjugal (SILVA et al. 2017). 

Em nosso estudo, identificamos alto nível de satisfação relacionada ao convívio na 

natureza e a tranquilidade local, mas também insatisfação com a aparência física, sentimento 

de tristeza, utilização de medicações antidepressivas, queixas sobre dores, qualidade do sono e 

cansaço no dia a dia foram autoreferenciadas, podendo ter sua origem entre fatores como menor 

nível de AF (SILVA et al. 2010). Esses dados são corroborados por Costa Junior (2017), que 

relaciona esses achados também com a toxicidade do mercúrio.  

Costa Junior (2017) evidenciou que insônia, depressão e ansiedade (eretismo mercurial), 

foram identificadas em 26,5% dos 144 ribeirinhos investigados, sinais e sintomas 

característicos da intoxicação por Hg. 

A insatisfação com serviços em atenção básica de saúde, reflexo da falta de um agente 

comunitário em saúde, o difícil acesso aos medicamentos do SUS, e com assistência social, no 

que se refere à identificação e ao encaminhamento das demandas locais à prefeitura municipal, 

estão entre as queixas dos moradores do Lago do Puruzinho relacionadas às demandas do poder 

público na comunidade.  As dificuldades de acesso, a sazonalidade e as condições econômicas 

limitadas foram apontadas no estudo de Gama et al (2018) como barreiras que comprometem 

o acesso dos ribeirinhos aos serviços de saúde. 

O estudo sobre QV realizado em populações urbanas e ribeirinhas evidenciou 

desigualdades em saúde e apontou o problema das chamadas doenças sociais, bem como e a 

atenção marginalizada dada a essa situação junto às comunidades mais vulneráveis. Pantyley 

(2017).  
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6  CONCLUSÃO  

 

O aumento do poder de compra acompanhado de mudanças nos modos de vida 

tradicionais do ribeirinho da Amazônia, como a Transição Nutricional (TN) e o sedentarismo, 

resultou em casos de sobrepeso, obesidade, hipertensão arterial. Paralelamente, o acúmulo de 

gordura corporal está correlacionado aos níveis séricos elevados de mercúrio.  

 As mudanças nos modos de vida tradicionais também impactaram a qualidade de vida 

dos moradores do Lago do Puruzinho, aumentando as Doenças Crônicas não Transmissíveis 

(DCNT), com sinais e sintomas clínicos potencialmente relacionados à hipertensão arterial e 

níveis elevados de triglicérides, limitações de realização de atividades diárias, dependência da 

energia elétrica e da economia de mercado. 
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PERSPECTIVAS E DESDOBRAMENTOS 

 

 Artigo longitudinal ambidirecional sobre transição nutricional, mudanças nos 

modos de vida e variáveis relacionadas com DCNT e a percepção de qualidade de vida em uma 

comunidade ribeirinha da Amazônia; 

 Artigo conceitual (ensaio teórico) sobre possíveis impactos do desenvolvimento 

na vida de uma comunidade ribeirinha da Amazônia e a importância da participação acadêmica 

e de políticas públicas (educacionais e de saúde) nesse processo; 

 Artigo conceitual (ensaio teórico) sobre as dificuldades e desafios em um 

possível caminho inverso, de retorno à cultura tradicional ribeirinha (resgate dos modos de vida 

tradicionais ribeirinhos); 

 Artigo transversal descritivo e analítico, censitário, sobre fatores relacionados 

com DCNT em uma população ribeirinha da Amazônia; 

 Comunicação breve sobre uma percepção crítica de dois métodos utilizados na 

presente pesquisa: IPAQ e questionário de qualidade de vida; 

 Artigo de comunicação breve sobre a relação entre a dieta tradicional ribeirinha 

da Amazônia, os níveis de contaminação humana por mercúrio e sua relação com o percentual 

de gordura corporal do indivíduo; 

 Contato permanente entre a equipe de pesquisa e a comunidade do Lago do 

Puruzinho no sentido de contribuir com a prevenção de novos agravos à saúde e o auxílio no 

tratamento das condições existentes. 
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RIBEIRINHOS DA AMAZÔNIA 

 

Notas sobre um estudo na comunidade Lago do Puruzinho 

 

O olhar de pesquisador 

 

Em meados do mês de dezembro de 2016, eu, meu co-orientador chegamos no 

município de Humaitá-AM, por volta de 18:00h. Nossa programação era pernoitarmos em um 

já conhecido hotel da cidade (Macedônia), para na manhã seguinte, viajarmos de barco até a 

comunidade Lago do Puruzinho, onde eu iria ser apresentado à comunidade e falaria sobre o 

projeto de minha tese de doutorado ao presidente da associação de moradores.  

Após identificarmos nossas acomodações no hotel, fomos até o nosso ponto de encontro 

para o embarque do dia seguinte, o comércio do Piaçoca, um senhor de baixa estatura, magro e 

cabelos grisalhos, morador local que possui um pequeno comércio às margens do rio Madeira 

e que realiza fretes de embarcações. 

Piaçoca nos tratou com cordialidade e muitas “histórias” - praticamente um “chicó”2 da 

Amazônia -, ele conversa sobre qualquer assunto e tem opinião formada sobre quase tudo, vai 

de conselheiro matrimonial a curandeiro. Uma estratégia interessante de interagir com as 

pessoas e também, claro, de cativar e manter seus clientes. Piaçoca, em seu pequeno comércio, 

possui “remédio” para qualquer tipo de doença, são preparos de “garrafadas”, extratos de ervas, 

óleos extraídos de árvores e muitos assuntos, como lendas e histórias no mínimo emblemáticas 

da região. Piaçoca nos cobrou R$ 100,00 (cem reais) por “cabeça”, Humaitá – Puruzinho - 

Humaitá. Deixamos tudo acertado para sairmos logo no primeiro horário da manhã, assim não 

ficaríamos expostos ao “sol do meio dia”, pois o tempo estimado de nosso trajeto era de mais 

ou menos duas horas. 

No dia seguinte, logo cedo, estávamos no local combinado para o embarque no barco 

que nos levaria até o Lago do Puruzinho, era uma manhã ensolarada com uma leve brisa e 

umidade relativa do ar em torno de 80%, situação comum na região amazônica, principalmente 

após o mês de outubro.  Na hora do embarque, nossas vestimentas – calça comprida, camisa de 

manga, chapéu e calçados fechados -  já estavam encharcadas pelo suor. Nosso primeiro 

desafio: Descer a “barranca” do rio, formada por uma terra escura, arenosa e escorregadia, em 

                                                           
2 Personagem da peça Auto da compadecida de Ariano Suassuna, contador de causos que cria histórias como 

forma de satisfazer seu desejo inventivo (SUASSUNA, 2018). 
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meio a uma vegetação rasteira. Foi necessário muito equilíbrio para não cair (situação quase 

inevitável naquelas condições). O segundo desafio foi nos equilibrarmos dentro da “voadeira”3 

assim que sentamos já dava para sentir o cheiro forte da água barrenta e amarelada do rio 

Madeira. Quando começamos a navegar percebi que a água do rio ficava a cerca de vinte 

centímetros da borda lateral do barco, situação que deixava qualquer marinheiro de primeira 

viagem bastante temeroso. Terceiro desafio da manhã, nos posicionarmos sentados de forma 

que o barco não ficasse com excesso de peso para um dos lados – isso pode atrapalhar a 

navegação e até provocar alagação da nossa digamos não muito grande embarcação. 

Aquele trajeto estava sendo um desafio diferente, navegamos no rio Madeira por cerca 

de 1:00h e 30min., passamos por barcos menores ainda que o nosso, pela construção de um 

porto graneleiro para escoamento da produção de soja que cresce de maneira acelerada na 

região, vimos muitas “dragas” flutuantes, com pessoas trabalhando na extração de ouro,  

avistamos inúmeras casas de ribeirinhos ao longo da margem do rio e algumas pequenas 

comunidades com poucas casas e praticamente nenhum movimento de pessoas. Foi possível 

vermos a quantidade de madeira que desce no curso do rio, fator que deu nome ao mesmo. Por 

momentos, fomos surpreendidos pelos mergulhos dos botos-cor-de-rosa, atores de inúmeras 

lendas da região. Ao avistarmos a Ilha das pupunhas, assim nomeada em razão da grande 

quantidade de árvores que produzem a Pupunha (fruto regional com alto teor de carboidrato, 

fibras e gordura vegetal), o condutor do nosso barco apontou para uma pequena abertura na 

margem do rio, tratava-se da entrada do igarapé que dá acesso ao Lago do Puruzinho. A água 

do estreito igarapé, era negra e contrastava com a cor da água do rio Madeira. Por instantes 

presenciamos o encontro das águas (a agua barrenta do Madeira, que não se mistura com a água 

negra do igarapé).  

Nosso barco seguiu pelo acesso estreito e sinuoso do igarapé, com uma paisagem 

diferenciada, uma mata fechada de beleza natural bem conservada, onde ao passarmos 

presenciávamos revoadas de pássaros.  Por instantes, parecia que o igarapé iria acabar na 

próxima curva no meio das árvores da floresta. Seguimos apreciando a paisagem e após alguns 

minutos navegando em menor velocidade, devido as dificuldades do sinuoso acesso, avistamos 

- na margem esquerda - bem próximo do igarapé, uma pequena casa de madeira, pintada de 

verde e coberta de palha (mais tarde soube tratar-se da casa do senhor Ronaldo, um pescador 

da região que também trabalhava no garimpo de ouro do rio Madeira), momento em que nosso 

                                                           
3 Expressão utilizada regionalmente para nomear barcos de madeira que usam um pequeno motor de propulsão 

acoplado na traseira. 
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condutor avisou que ainda faltava cerca de meia hora para chegarmos em nosso destino. Fiquei 

sem entender a razão da casa isolada entre o Lago e o rio Madeira, porém, mais tarde descobri 

que se tratava de uma estratégia para usufruir do piscoso lago e do rápido acesso ao garimpo de 

ouro no leito do Madeira.  

Navegando um pouco mais, comecei a perceber que a água do igarapé ficava cada vez 

mais escura, e por vezes aumentava a distância entre suas margens, a água negra completamente 

parada, fazia com que se formasse uma espécie de espelho d’água, refletindo o contraste entre 

as arvores da floresta e o céu de brigadeiro. Minutos depois, deparei-me com uma das mais 

belas paisagens que já havia visto. O igarapé estreito, sinuoso e de água negra dá origem a um 

grande lago que se forma no meio da floresta, chegamos ao Lago do Puruzinho. Ao tempo que 

comtemplava a beleza quase intocada da região, começo a perceber algumas pequenas casas, 

localizadas por entre as grandes arvores imponentes da região, como a Samaúma e a 

Castanheira. Algumas casas são tão escondidas por entre a floresta que só é possível identificá-

las devido às “rabetas” ancoradas na margem do Lago. Navegamos por mais uns dez minutos 

no grande lago e paramos na frente da casa de Leleca – presidente da associação de moradores 

da comunidade Lago do Puruzinho –. Meus professores logo foram reconhecidos, afinal já 

haviam participado de expedições anteriores. Após o desembarque, subimos um barranco 

íngreme carregando nossas mochilas, e caixas com os alimentos para nossas refeições e 

acomodamos na casa de Leleca, uma construção em madeira, com cerca de oito metros de 

comprimento e quatro metros de largura, pintada na cor rosa, coberta de palha e geminado à 

casa um cômodo para a cozinha, com uma mesa de madeira, cadeiras, armário para louças e um 

espaço multiuso com uma rede armada. Nesse espaço da casa, também são guardados 

equipamentos de uso do diário, como varas e redes de pesca, remo, arco e flecha e arpão 

(equipamento usado para captura de peixes de médio e grande porte como o Tucunaré e o 

Pirarucu). 

Leleca, como é conhecido na comunidade, é uma pessoa alegre, sorridente e muito 

gentil, assim que nos acomodou, convidou-nos para tomar um café (convite que não se pode 

negar a um ribeirinho), na cozinha de sua casa, via de regra é o local onde as famílias dos 

ribeirinhos da região recebem seus visitantes. Fui apresentado à esposa de Leleca, dona Rô e 

seus filhos Davi, ainda lactente; Talita, uma menina de uns 7 anos; Roberta, de 10 anos; Joel, 

de 12 anos, que sempre estava próximo ao pai; Mariane, uma adolescente de 14 anos, que ajuda 

a mãe a cuidar das crianças e nas tarefas domésticas e Guga, com 17 anos, que trabalha com 

seu pai nas atividades de extrativismo e pesca, para o sustento da família. Após as 

apresentações, já um pouco mais ambientado, expliquei aos moradores da casa, o objetivo do 
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estudo que pretendia realizar na comunidade, enfatizando que a partir do mesmo pretendíamos 

analisar a relação desenvolvimento, hábitos alimentares e saúde na comunidade. 

Procurei observar o entorno da casa, com intuito de retratar, o ambiente com a maior 

fidedignidade possível. Leleca começou a falar sobre sua vida, disse que nasceu na comunidade, 

e que seus pais foram os primeiros moradores da região, com quem aprendeu a pescar, caçar e 

trabalhar no roçado para fazer farinha (atividades que caracterizam a economia de subsistência 

do povo ribeirinho da Amazônia). Leleca explicou que além de presidente da comunidade é um 

cidadão evangélico, e no momento pleiteava o posto de segundo pastor da igreja evangélica. 

Relatou que na comunidade do Lago do Puruzinho existem duas igrejas, uma evangélica e outra 

católica, sendo que a escola da comunidade fica ao lado da Igreja católica.  

Um estreito igarapé divide a margem direita do Lago em duas vilas de casas – os 

evangélicos moram de um lado e os católicos do outro – e o acesso entre as vilas se dá por meio 

de transporte de barco. Quando perguntado sobre a convivência local considerando a divisão 

territorial e religiosa, de pronto fui informado que o convívio é pacífico, e que inclusive, todos 

os eventos comemorativos como formatura dos alunos, festa do açaí, da castanha e da pupunha, 

além das reuniões da associação de moradores, ocorrem no barracão comunitário, localizado ao 

lado da igreja católica. 

 Leleca explicou também, que antes da chegada da energia elétrica na comunidade, no 

ano de 2012, haviam moradores nas duas margens do Lago e como a rede elétrica só chegou 

até a margem direita, os ribeirinhos que moravam na margem esquerda do Lago migraram para 

o lado direito, permanecendo no lado esquerdo apenas um morador que trabalha como vigilante 

da família Lobo (proprietários das terras na região do Lago do Puruzinho onde ficam os 

castanhais nos quais os moradores  realizam as atividades de extrativismo). Fui informado, que 

cabe a família Lobo a responsabilidade pela divisão das áreas de castanhais entre os ribeirinhos, 

e que parte da produção recolhida por estes é obrigatoriamente vendida aos Lobo por um preço 

menor que o preço de mercado – uma espécie de negociação em razão dos castanhais ficarem 

em suas terras -. Apenas 20% da produção pode ser vendida a outros compradores. 

Explicando a organização da comunidade, Leleca explicou que, a cerca de 15 metros de 

sua casa, fica o “forno comunitário”, um galpão feito de alvenaria, piso de cimento e cobertura 

de telha, que possui dois fornos de fazer farinha. Esse espaço é considerado uma grande 

conquista da comunidade, no qual, qualquer morador pode utilizar, desde que definidas as datas 

entre eles.  Observei que mesmo com o forno comunitário, algumas famílias possuem no quintal 

de suas casas seus próprios fornos para a fabricação da farinha de mandioca.  
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 Combinei com nosso anfitrião, que após o almoço iríamos até a casa de dona Itelvina, 

professora responsável pela escola, que poderia nos dar melhores informações. Nesse momento, 

o almoço já estava servido, feijão cozido na hora, arroz, macarrão e tucunaré frito – prato 

preferido do professor Wanderley -, Rô nos confidenciou, que quando o professor avisa que vai 

até a comunidade, na noite anterior seu marido sai na madrugada para pescar Tucunaré para o 

almoço do amigo, para quem quer continuar sendo reconhecido como um bom pescador.  

Após o almoço, depois de um curto trajeto de cerca de cinco minutos em um sol 

escaldante, chegamos no ancoradouro de acesso à escola, subimos uma escada íngreme de pelo 

menos uns quarenta degraus e avistamos a escola da comunidade. Uma construção em madeira 

coberta de telha de amianto, com a base do assoalho, já corroído pelo desgaste natural, realidade 

que não difere das demais escolas de comunidades ribeirinhas por mim já visitadas como São 

Carlos do Madeira, Nazaré e Calama, todas no município de Porto Velho. Ao lado da escola 

fica a igreja Católica, (construída em alvenaria, com piso de cimento e cobertura de telha de 

amianto), o campinho de futebol da comunidade e o barracão da comunidade, do qual Leleca 

já havia comentado.  

 Ao chegarmos na casa da professora Itelvina, fomos recebidos por Renata, uma de suas 

filhas, que também é professora na escola. A casa é similar às demais da comunidade, no 

entanto, no seu interior há mais de conforto. Cumprimentamos professora Itelvina e expliquei 

o objetivo da visita e do estudo, falei da importância da participação dos alunos para o 

agendamento da aplicação de questionários, avaliações física e exames clinico laboratoriais e 

reuniões com os moradores. Sobre o funcionamento da escola dona Itelvina explicou que 

funciona de forma multisseriada, as aulas do 1º ao 5º ano são ministradas por ela e as do 6º ao 

9º ano por sua filha, professora Renata e as turmas são separadas apenas por uma divisória de 

madeira.  

 Retornando ao barco, Leleca falou sobre algumas divergências com a professora, 

principalmente pelo fato de que havia uma discussão na comunidade sobre a mudança da escola 

para o terreno atrás do forno comunitário (praticamente ao lado da casa de Leleca). Iniciamos 

então, algumas visitas a moradores das casas próximas mais próximas à do nosso anfitrião 

apenas para cumprimenta-los e falar um pouco sobre o projeto da tese.  

Começamos a visita pela casa do casal Gilmar e Marcilena Quando Marcilena me 

apresentou sua filha Beatriz, percebi que a menina tem uma dismorfia na coluna cervical, uma 

escoliose acentuada, a inclinação era tanta, que sua cabeça chegava bem próximo do ombro, 

essa situação chamou minha atenção e mais tarde anotei em meu diário de campo que 

conversaria com os pais sobre a situação de sua filha no decorrer dos nossos trabalhos. Como 
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já se aproximava o horário de nosso retorno para a cidade, voltamos à casa de Leleca para nos 

despedir e iniciarmos nossa viagem a Humaitá.  

 

Doação e Censo 

 

 Um mês após nossa primeira expedição ao Lago do Puruzinho, soube da necessidade da 

ida de dois pesquisadores do Laboratório de Biogeoquímica para coleta de sedimento e água 

(parte de um estudo de monitoramento ambiental em andamento). Ao falar com professor Davi 

consideramos que meu retorno à comunidade poderia ser útil em razão da possibilidade de 

realizar um censo demográfico, conhecer outros moradores, realizar observações do lixo 

doméstico (para obter informações a respeito de seus hábitos alimentares) e levar alguns livros 

que foram arrecadados através de doação.  

 Fui informado que todo início de mês Leleca vai até a cidade de Humaitá para realizar 

atividades relacionadas à sua função de presidente da comunidade, bem como para visitar sua 

filha mais velha que lá reside com o esposo e um filho (primeiro neto de Leleca e Rô). Consegui 

falar com ele por meio do telefone de sua filha e agendei uma ida à comunidade. 

 Em princípios de março de 2017, eu, o pesquisador Eduardo e a pesquisadora Alana – 

ambos do laboratório de Biogeoquímica da UNIR -, após logística similar à da primeira 

expedição, chegamos na comunidade por volta de 9:00h. Considerando que os trabalhos de 

Eduardo e Alana seriam realizados embarcados no meio do Lago, pedi a Piaçoca que me 

deixasse na escola para que pudesse entregar os livros.  

 Ao chegar, encontrei o senhor Guacebe – esposo da professora Itelvina -  e perguntei 

por sua esposa, ele disse que ela estava dando aula e que só terminaria 11:00 e 30minutos. Pedi 

que me ajudasse a carregar os livros até a sala da escola, senhor Guacebe atendeu meu pedido 

e solicitou ajuda de seu genro Gilson (esposo da professora Renata, que trabalha junto com a 

mãe na escola multisseriada). O esposo da professora explicou que em sua família, além das 

duas professoras, outra filha está concluindo o curso de pedagogia (estagiando na escola) e o 

filho homem é contratado pela prefeitura para realizar o transporte das crianças que moram na 

vila do outro lago do igarapé. Gilson, mais calado apenas observava e ouvia nossa conversa 

enquanto carregávamos as caixas com os livros.  

Ao chegar na porta da sala da escola fui recebido pela professora Itelvina, que 

gentilmente me apresentou aos alunos, deveriam ser em torno de vinte crianças de 7 a 11 anos, 

fazia muito calor e enquanto eu falava sobre o projeto e sobre como eles poderiam ajudar, 

percebia que estavam com os braços e o rosto molhados de suor e suas camisetas encharcadas. 
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Por vezes, observei que alguns apoiavam o braço (altura do cotovelo) na beirada da carteira e 

o deslizavam para baixo (na direção do punho), fazendo com que o suor formasse uma pequena 

poça sobre a carteira. Confesso que a imagem das crianças naquele calor não me saia da cabeça, 

na sala não havia ventilador, o pé direito da construção é baixo e a cobertura é de telha de 

amianto. Diante dessa situação, após cumprimentar os alunos e entregar os livros, procurei ser 

breve em minha fala e expliquei que voltaria em outra ocasião.   

Ao retornar para a casa da família que me acomodou, um pouco antes do almoço, 

comecei a fazer algumas brincadeiras com as crianças (atividades  que realizava nas aulas de 

Educação Física durante no período de oito anos que trabalhei no ensino fundamental I, em 

uma escola de Porto Velho). Percebi claramente uma diferença no comportamento dos filhos 

de Leleca e Rô, o mais novo, chamado por eles de “rapa do tacho” tinha todas as suas vontades 

atendidas, e os pais sempre contemporizavam suas atitudes, já os mais velhos, tinham um 

comportamento mais contido e apesar da pouca idade já ajudavam nas tarefas domésticas como 

limpar a casa, ajudar a preparar as refeições e cuidar do Davizinho. 

Após o almoço, saí para iniciar minhas visitas às casas dos moradores e fazer as 

anotações para o censo, bem como observar e registrar o tipo de alimento consumido tomando 

por referência o lixo das casas. Para essa tarefa precisava ir de barco para chegar até as casas 

que ficam mais afastadas. Falei com Leleca e ele pediu ao seu filho Joel de 11anos que me 

acompanhasse durante essa atividade, confesso que fiquei com certo receio de ser conduzido 

por aquela criança, mas como diz o velho ditado, “Uma vez em Roma….”. Caminhando pelo 

quintal da casa, antes de descer o barranco percebi que era observado por alguns moradores 

mais próximos, ao perceber que eu me aproximava, logo buscavam desviar o olhar e ir para 

dentro de casa. Notei, que com certa frequência, outras crianças da comunidade vinham até a 

casa de Leleca para brincar com seus filhos, e acabavam se aproximando de mim e fazendo 

muitas perguntas, o que era compreensível, afinal naquele momento eu poderia ser considerado 

um “invasor” de seu ambiente. 

 Aproximadamente ás 14:00h, iniciei as visitas às casas dos outros moradores e assim 

como na casa do Leleca, também era recebido no ambiente da cozinha, uma boa oportunidade 

de observar o lixo doméstico dos alimentos, sempre iniciava o diálogo falando sobre os 

objetivos do estudo e da possibilidade de identificar situações que pudessem ajudar nas ações 

de saúde em benefício deles, em seguida perguntava sobre quantidade de moradores da 

residência e idade. Observei que na maioria das residências onde haviam casais, eram as 

mulheres que prestavam as informações sobre os membros da casa (era comum os maridos 

perguntarem para as esposas qual era sua idade), também foi possível identificar que, em geral, 
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as atividades de pesca e extrativismo eram realizadas no período da manhã e ou no final da 

tarde, essa situação reflete um costume local em razão do intenso calor da região. Após o 

almoço, nota-se que o silêncio impera na comunidade e quase não se percebe atividades que 

façam barulho, uma espécie de “lei do silêncio” que, em geral, vai do meio dia até as 15 horas. 

Percebi que a distância das casas reflete um pouco o tipo de comportamento dos seus 

moradores, quanto mais distante a casa, mais reservado, quanto mais próximas, mais 

extrovertidos e comunicativos. Também foi possível perceber que a construção da cozinha 

coberta de palha e bem arejada geminada à casa é uma espécie de estratégia para fugir do calor.  

 O sol já começava a se pôr e eu não havia, concluído minha atividade. Resolvi voltar 

para casa do Leleca, onde Eduardo e Alana já estavam aguardando para nosso retorno para a 

cidade. Expliquei para Rô e Leleca que não havia concluído meu trabalho, nesse momento dona 

Rô me perguntou: “se o senhor quiser eu posso terminar, coloco o nome dos moradores, a idade 

e a quantidade por casa”. Aceitei a proposta de dona Rô e Leleca pediu a fala, disse que sua 

esposa era muito inteligente, que escrevia e fazia cálculos muito bem, inclusive ela era quem o 

ajudava a redigir os documentos da comunidade pois ele não sabia ler nem escrever. 

 Deixei com dona Rô, um caderno de anotações, caneta e uma prancheta. Pedi também, 

que avisasse aos moradores que os que não foram visitados, o seriam na próxima expedição.  

 

Dados e atendimento 

 

 Considerando que os professores Davi e Mariana haviam se comprometido com os 

moradores da comunidade a dar continuidade no atendimento odontológico, iniciado em uma 

de suas expedições com a equipe da UFRJ e que os procedimentos de coleta de dados da tese 

levariam cerca de uma semana, por questão de logística, optamos em fazer uma grande 

expedição, tanto para a coleta de dados de minha tese quanto para o atendimento odontológico. 

No entanto, após inúmeros contatos com secretaria municipal de saúde, não foi possível 

disponibilizarem o barco hospital, para realização do atendimento odontológico, como era 

nossa pretensão. Como alternativa o professor Davi conseguiu que fosse disponibilizado para 

o atendimento exclusivo aos moradores da comunidade, um posto de saúde no município de 

Humaitá, pelo período de uma semana. Davi e Mariana tiveram o apoio de uma equipe de 

odontologia da UFRJ composta de quatro profissionais, para realizar uma espécie de mutirão 

de atendimento junto aos moradores do lago do Puruzinho. Já para a coleta dos dados da tese, 

montamos uma equipe composta por mim, três alunos de iniciação científica do curso de 

Biologia da UNIR, mais uma profissional de Educação Física do Instituto Federal de Rondônia 
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(IFRO). Esse grupo teve a responsabilidade de aplicação dos questionários e avaliação 

antropométrica. A coleta do material dos exames de sangue, urina e fezes foi contratada junto 

a um laboratório particular, que iria enviar no último dia da expedição, dois profissionais que 

sairiam de Porto Velho e voltariam no mesmo dia conosco ao fim da expedição. 

 Conforme agendado previamente, com o auxílio de Leleca e Rô, no dia 05 de maio de 

2017, seguindo a logística de deslocamento similar às das expedições anteriores, chegamos no 

Lago do Puruzinho por volta de 10:00h, onde iriamos permanecer pelo período de oito dias. Os 

moradores já nos aguardavam no barracão da comunidade, conforme contato anterior. Ao 

chegarmos, cumprimentamos os presentes, apresentamos todos os membros da equipe e 

explicamos como seriam os procedimentos no decorrer da semana. Começamos a fazer uma 

agenda semanal, com os nomes dos moradores que seriam atendidos, mas considerando que 

muitos moradores não tinham ido até o barracão conforme agendado, nesse primeiro contato só 

conseguimos agendar os pacientes para os dois primeiros dias de atendimento odontológico em 

Humaitá-AM. Por volta das 13:00h, a equipe formada pelos profissionais de odontologia (que 

foi até a comunidade apenas para apresentação e início de agendamento) retornou no barco com 

Piaçoca para a cidade, onde iriam preparar o local de atendimento para a manhã do dia seguinte. 

Já eu e minha equipe de avaliadores ficamos na comunidade onde passaríamos os sete próximos 

dias realizando as avaliações antropométricas e aplicação de questionários. 

 Após a saída da equipe do professor Davi com destino a Humaitá-AM, e considerando 

que só iniciaríamos nossos trabalhos no dia seguinte, demos continuidade no agendamento para 

o atendimento odontológico, visitando as casas dos moradores que não compareceram no 

barracão. No planejamento estava previsto quinze nomes para atendimento odontológico na 

cidade por dia. Aos moradores era explicado que deveriam se deslocar em seus barcos até a 

cidade e lá, em local previamente determinado – comércio do Piaçoca, já conhecido pelos 

ribeirinhos –, seriam recebidos pelo professor Davi, que em seu veículo realizaria o 

deslocamento até o posto de saúde para o atendimento. Em muitos momentos, fui chamado 

particularmente por moradores que diziam que não poderiam ir até a cidade por não terem 

combustível. Como já havíamos previsto essa situação, deixamos uma reserva de capital para 

ajudar a custear a demanda. 

 Ao final deste primeiro dia, ainda não havíamos concluído o agendamento para o 

atendimento odontológico na cidade, o cansaço de todos já era evidente e por sugestão de dona 

Rô, fomos para sua casa para tomar banho jantar e recuperar as forças, afinal era somente o 

primeiro dia de nossa expedição. 
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 No segundo dia, levantamos por volta de 5:00 e 30min. da manhã, Leleca já havia feito 

o café, a mandioca cozida e banana frita já estavam à mesa (é uma família de pessoas calorosas, 

alegres e muito solícitas). Todos na casa levantam cedo, as crianças começam a se preparar para 

a escola, Davizinho já cola na mãe, na cozinha começamos a ver pela janela, com vista para o 

lago, os primeiros barcos saindo com destino a Humaitá. Fico impressionado com o fato de 

Leleca saber quem é a família que está saindo, apenas pelo barulho do motor do barco (situação, 

que de acordo com relatos já causa incômodo em alguns moradores). Ainda com o dia 

clareando, começamos a receber visitas dos vizinhos mais próximos, uns para perguntar como 

passamos a noite, outros para saber se poderiam mudar seu agendamento e também para avisar 

quem já foi para a cidade, ao que tudo indica, começamos a ser o centro das atenções. Em meio 

às conversas matinais, chamo a atenção dos colegas para o trabalho que temos a realizar, afinal 

até aquele momento só havíamos trabalhado no agendamento do atendimento em Humaitá, 

então, aceleramos o café da manhã, para iniciarmos os procedimentos de coleta de dados da 

tese. 

 Meus colegas avaliadores e eu saímos para realizar a coleta de dados primeiro nas casas 

próximas à de nossos anfitriões, enquanto caminhávamos éramos cumprimentados por alguns 

moradores que estavam concertando redes de pesca, calafetando barcos, ou saindo de casa para 

irem pescar. Ao nos distanciarmos, o acesso começou a ficar mais difícil, algumas vezes 

tínhamos que andar por caminhos no meio da mata, por onde mal passava uma pessoa e às 

vezes, mesmo sendo do mesmo lado da vila era necessário pedir ajuda de Joel, filho de Leleca, 

para nos levar de barco até a frente das casas, de maneira que corrêssemos menos risco de nos 

perdermos ou sermos pegos de surpresa por algum animal silvestre, como onça ou jacaré, por 

exemplo, animais já vistos muitas vezes na região, inclusive com relatos de ataques. 

 Quando iniciamos as coletas da dados na vila de casas do outro lado do igarapé, percebi 

que a distância entre as casas era ainda maior, na maioria somente é possível acesso pelo Lago 

e nas poucas que o acesso era por terra, fazíamos trajetos de caminhada na mata que variavam 

entre 15 e 20 minutos (nos perdemos umas duas ou três vezes). Como algumas casas não tem 

privada, para fazerem suas necessidades fisiológicas os moradores abrem uma espécie de 

caminho alternativo pela mata, a uma distância de cerca de 100 metros no entorno, esses 

caminhos, podem facilmente ser confundidos com o caminho de acesso de uma casa para outra, 

aí se errar chega na privada a céu aberto. 

 Como já havia percebido logo na primeira visita, na comunidade, se você é 

recomendado pelos professores Wanderley, Davi e ou Mariana, você é bem “aceito”. Isso nos 

deu a oportunidade de conhecer mais rapidamente a “mentalidade do ribeirinho”. Joel, filho de 
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Leleca, logo transformou-se em nosso fiel escudeiro e melhor informante. Percebi nas falas dos 

moradores durante a realização das coletas de dados, que os homens que se destacam nas 

atividades de caça e pesca, são tratados com muito respeito pelos demais, uma espécie de 

exemplo a ser seguido. Foi possível também observar, que de forma velada, existe uma certa 

disputa por esta posição de respeito dentro da comunidade. 

 Na comunidade, algumas pessoas se destacam por serem formadoras de opinião, ou por 

ocuparem posição considerada de destaque na sociedade local. Pode-se citar alguns exemplos, 

como nosso anfitrião Leleca, que é tido como um dos melhores senão o melhor pescador da 

região, dona Margarida, pastora da igreja evangélica, a professora Itelvina, que cuida da escola, 

dona Marta, merendeira da escola e Dico, filho do senhor Queiroz, uma espécie de fiel escudeiro 

a quem Leleca tem grande respeito. 

O lago do Puruzinho é caracteristicamente uma localidade semi-isolada, onde a base da 

economia de subsistência é a pesca a caça e o extrativismo. No entanto, a não ser pela 

observação, a prática da caça foi pouco mencionada, apesar de ser rotineira. Considerando as 

conversas com os membros da comunidade, acredito que esse fato se dá em função de todos 

terem a informação que se trata atualmente de uma prática irregular com base na legislação 

ambiental vigente. 

No decorrer da semana, tive a oportunidade de conhecer e visitar todas as casas dos 

moradores da comunidade, com exceção de duas casas, tive uma recepção muito acolhedora. 

Fui convidado para almoçar na casa de dona Margarida (pastora da comunidade), na casa de 

dona Sandra fiz alguns lanches, experimentei os quitutes de dona Marcilena, almocei manta de 

pirarucu na casa do senhor Queiroz e fui convidado a participar da “pelada” de futebol que 

ocorre praticamente todos os dias da semana (sempre a partir das 17:00h), no campinho ao lado 

do barracão comunitário, 

A “pelada” de futebol na comunidade, funciona como uma espécie de rito de passagem 

para os garotos que saem da adolescência e passam a ser considerados homens adultos. Em 

geral, algumas garotas adolescentes também participam, umas jogando e outras apenas 

assistindo e se enturmando no momento de socialização no final da das tardes, que vezes 

oportuniza a formação de novos casais na comunidade. 

Após o encerramento da “pelada”, é comum ver alguns garotos adolescentes acima de 

13 anos, fumando e ou ingerindo bebida alcoólica (outra situação que retrata a passagem, 

adolescente-homem adulto), mas assim que encerram as atividades, os evangélicos pegam seus 

barcos e retornam para suas casas do seu lado da vila. Observei que, mesmo os evangélicos 
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sendo contrários ao comportamento dos que ficam bebendo, fumando e ouvindo músicas, existe 

respeito mútuo no convívio. 

 

Os exames e o termino do início 

 

Conforme planejado com todos os pesquisadores, no último dia da expedição, foi 

realizada a coleta para os exames laboratoriais. Durante a aplicação dos questionários e 

avaliações antropométricas, entregávamos aos moradores da comunidade os potes coletores 

para os exames de fezes e urina, explicávamos que eles deveriam estar na sexta feira dia 12 de 

maio as 8:00h no barracão comunitário, onde deveriam entregar os potes para os profissionais 

que iriam realizar a coleta de sangue, para em seguida partilharíamos um café da manhã que 

seria levado pelos membros da equipe de odontólogos que estavam fazendo o atendimento na 

cidade. 

No último dia da expedição, eu e minha equipe saímos da casa do Leleca, por volta de 

7 e 30 e fomos para o barracão organizar o espaço para receber os odontólogos e os 

laboratoristas. Por volta de 8 e 30 da manhã chegou o barco com os profissionais, e assim que 

desembarcaram iniciamos rapidamente a organização da sala de aula onde foi realizada a coleta. 

Por sugestão da professora Mariana, fizemos uma lista com os nomes dos moradores, 

priorizando as crianças, grávidas e idosos. Observei que estavam presentes várias pessoas, 

principalmente crianças, que eu não havia visto ainda na comunidade, comecei a perguntar 

discretamente e descobri tratar-se de parentes dos moradores que moram na cidade e chegaram 

no dia anterior. Bem, considerando o contexto de necessidade e o fato de não ser uma 

oportunidade que ocorre com frequência, conversei sobre a situação com os professores Davi e 

Mariana e decidimos não restringir o acesso de ninguém ao exame. 

Após a organização da logística, iniciou o procedimento de coleta, os moradores que 

iam saindo da sala de aula (organizada para coleta), eram conduzidos até o barracão 

comunitário, onde foi servido um café da manhã reforçado com frutas, leite, café, pão, sucos, 

queijo e presunto. Durante o decorrer da atividade, percebi que alguns moradores estavam 

apreensivos e vinham até mim fazer perguntas do tipo: “Será que vai doer muito? ”, “Vou ter 

que tirar a rede de pesca mais tarde, será que vou poder fazer esforço? ”, “A agulha é das 

pequenas não é professor? ”. Chamei alguns colegas pesquisadores e procuramos conversar 

com eles na tentativa de acalmá-los. Como estabelecemos iriam ter prioridade as crianças, 

mulheres e os mais idosos, logo vieram as queixas de alguns adultos pelo fato de estarem com 

fome e terem tarefas de trabalho para resolver. Na verdade, aparentavam estar aflitos em razão 
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da picada de agulha, mas ao que íamos conversando, percebíamos que eles ficavam mais 

calmos.  

Em dado momento, fui à sala de coletas, verificar o andamento dos trabalhos,  um dos 

laboratoristas, me informou que a maioria não estava levando o pote com fezes, apenas o de 

urina. Deduzi se tratar de uma situação onde expor tal nível de intimidade não é uma tarefa 

nada agradável. Nesse momento, recordei que meu orientador Ari Ott, médico e antropólogo, 

uma vez explicou com base científica, que a observação das fezes pelo indivíduo após a 

evacuação, é razão de estudos e tem todo um significado simbólico. Comentando sobre o 

assunto com professor Davi, ele disse tratar-se de um comportamento normal, e que já havia 

passado por situação similar durante a coleta de dados de outros estudos dos quais já havia 

realizado. 

Com o passar do tempo, fui percebendo que havia cometido uma falha ao projetar que 

um período de duas horas seria tempo suficiente para realizar a coleta de todos os moradores. 

No entanto, a quantidade de coletas havia aumentado significativamente em razão da 

quantidade de crianças, parentes de moradores, que vieram no dia anterior no intuito de fazerem 

os exames. Diante dessa situação, tivemos que administrar com muita cautela a situação, pois 

algumas pessoas já estavam sentadas no barracão por cerca de duas horas e meia com seus 

potinhos de fezes e urina nas mãos e o que era pior, queixando-se de muita fome, mas 

conseguimos administrar e concluir com êxito nosso trabalho. 

Corrido! Sufoco! mas deu tudo certo! Foi intenso, motivante e cansativo. Entretanto, os 

olhares de agradecimento as palavras carinhosas e a sensação de uma etapa vencida começaram 

a transformar o ambiente e a emoção começou a tomar conta do momento que aproximava a 

despedida. Conversei com os membros da expedição, fizemos uma rápida fala de 

agradecimento e até logo. Todos concordamos que valeu a pena cada minuto, professor Davi e 

sua equipe foram guerreiros, começavam seus trabalhos às sete da manhã e iam até perto de 

meia noite, seus semblantes de cansaço eram testemunhas de sua intensa jornada.  Impossível 

ser apenas pesquisador em um momento destes, nossa história de vida e nosso aprendizado 

acadêmico nos chamam à reflexão.  

Já no barco, no trajeto de retorno, cada um sentado em um canto, estamos em silêncio, 

parte pelo cansaço, e com certeza muito mais por conta de tudo que vimos e vivemos nestes 

oito dias junto a aquela amorosa e acolhedora comunidade. Seguimos de volta no pequeno barco 

fazendo movimentar as escuras águas do lago do Puruzinho, enquanto outro tipo de água teima 

em brotar dos olhos.  
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“Ter pressão”: um alerta 

 

 Uma semana após chegarmos da expedição anterior, me reuni com meu orientador e 

relatei que não havia conseguido concluir a aplicação de todos os questionários. Me propus a 

retornar na comunidade para concluir os trabalhos. Naquele momento, disse também que havia 

recebido inúmeras queixas de moradores que alegaram “ter pressão” (referindo-se a possível 

problema de hipertensão arterial). Considerando o contexto por mim apresentado, meu 

orientador considerou pertinente o meu retorno para a conclusão dos trabalhos e disse que 

entraria em contato com seu colega, cardiologista Gil Sales, professor da UFRJ para verificar a 

possibilidade de uma parceria na realização de exames mais específicos. Após contato com o 

cardiologista, o mesmo se propôs promover uma capacitação que nos prepararia para a 

realização dos exames de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA). 

Conseguimos também, a título de empréstimo, seis aparelhos para utilizarmos nos exames e a 

cedência do computador com o software para realização da MAPA. 

 Mais uma vez, fiz contato com Leleca e expliquei sobre necessidade do meu retorno, 

bem como, da importância dos exames que pretendíamos realizar. A considerar a logística para 

a aplicação dos exames e a quantidade de moradores, disse que dessa vez, deveríamos ficar na 

comunidade, pelo menos quinze dias e iria com mais dois alunos de iniciação científica do curso 

de Biologia da UNIR. Leleca, concordou e colocou sua casa a disposição para nos acomodar 

no período em que estivéssemos na comunidade. Considerando que nossa verba não daria para 

pagar o Piaçoca, perguntei a ele, se caso pagássemos o combustível, poderia realizar nosso 

transporte. Leleca mais uma vez mostrou-se muito solícito e concordou de pronto, mas explicou 

que o rio estava muito baixo nesse período e que inclusive a agua do Lago que é negra estava 

da cor da água do Madeira.  

 No dia 03 de julho de 2017, chegamos bem cedo na colônia de pescadores em Humaitá-

AM (local decidido por Leleca para o embarque da viagem), Leleca, já estava nos esperando, 

nos cumprimentamos e com a mesma alegria e cordialidade de sempre ele nos ajudou a 

embarcar as compras de supermercado e nosso material para realização de mais uma etapa de 

trabalho. O barco do Leleca é uma rabeta, por esse motivo a viagem ficaria um pouco mais 

demorada. Após quase duas horas de navegação pelo rio Madeira, chegamos no igarapé de 

acesso ao Lago. O rio havia baixado mais de três metros, altura dos paredões de terra que se 

formaram na lateral da estreita passagem de água, que agora possuía pouco mais de três metros 

de largura, muitos galhos e árvores caídas em razão do período de seca do rio dificultavam 

nosso trajeto. 
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 A paisagem nesse período fica bastante modificada e é possível observar com maior 

riqueza de detalhes os efeitos da sazonalidade na vida das pessoas e no ambiente da Amazônia. 

Em alguns momentos da viagem é necessário desligar o barco, retirar manualmente os galhos 

das árvores e subir a hélice do motor para seguir viagem.  Após cerca de três horas de 

navegação, chegamos no “porto do Leleca”, quase irreconhecível, em razão da baixa do lago. 

O barranco que era íngreme, aumentou mais ainda e dessa vez, não somente os filhos de Leleca 

vieram nos receber, mas também outros moradores das casas mais próximas. Cada vez passo a 

me acostumar mais com o convívio na comunidade e com a oportunidade de me familiarizar 

mais com a cultura desse povo hospitaleiro. 

 Considerando a logística do exame da MAPA, na qual o aparelho é colocado no paciente 

e retirado após 24horas, deixamos para iniciar sua colocação no dia seguinte, nas primeiras 

horas da manhã. Após o almoço, saímos de barco, com auxílio de Leleca para realizar a 

aplicação dos questionários junto aos moradores a quem não havíamos aplicado durante a 

expedição anterior, aproveitando para realizar o agendamento da colocação do aparelho do 

exame da MAPA. 

 Nossa recepção nas casas agora já é bem diferente, caminhamos pela comunidade 

praticamente como moradores locais, passamos por uma espécie de período de aprovação na 

expedição anterior, agora somos cumprimentados e convidados para conversas mais informais. 

São confidenciadas algumas situações mais particulares sobre comportamento e atitudes de 

alguns moradores, como, por exemplo, os motivos de alguns se manterem mais isolados, a razão 

de divórcios de alguns casamentos, ou ainda, quem são os moradores menos sociáveis e quais 

as maiores preocupações e angústias dos moradores.  Essas informações que vão chegando nos 

possibilitam, com riqueza de detalhes, uma melhor compreensão sobre a vida na comunidade. 

  No segundo dia da expedição, durante o jantar, estávamos falando sobre a  “lenda do 

Boto”, dona Rô, nos interrompeu e com o semblante sério nos disse em tom firme, “vocês 

acham que não é verdade? ”, então começou a contar que certa ocasião em que saiu com Leleca 

para ajudar a “desarmar” uma rede de pesca, a aproximadamente 1 km de distância de sua casa 

ao chegarem no local, quando começaram a recolher a rede, perceberam que haviam vários 

buracos feitos por Boto, então recolheram uns poucos peixes que ficaram e começaram a voltar 

pra casa. Poucas remadas depois, Rô disse que avistou um Boto, passou a admirá-lo e comentou 

com Leleca que o Boto era bonito. Ele então, em tom firme a repreendeu, “mulher para com 

esse negócio de ficar se encantando com Boto, depois não reclama”, então ela lembrou que 

estava de “regras” e ficou quieta. Pouco tempo depois o Boto começou a seguir a canoa, 

nadando bem ao lado deles. Leleca a repreendeu novamente e disse: “pare de olhar esse bicho”. 
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Remando cada vez mais rápido eles perceberam que o Boto além de não parar de acompanhar 

a canoa, começou a dar saltos próximo deles e a passar por baixo da canoa, criando banzeiro e 

quase alagando a canoa. Rô contou que o Boto os acompanhou até chegarem na frente de sua 

casa. Depois desse episódio, ela disse que nunca mais desce para a beira do rio quando está de 

“regras” e nem deixa suas filhas descerem quando estão “naqueles dias”. A seriedade do relato 

de Rô, foi corroborada pela confirmação de seu marido que estava sentado conosco no espaço 

da cozinha.  

 No dia seguinte, fomos visitar a casa de dona Auricléia, moradora que era conhecida 

como mulher de poucos amigos na comunidade. Ao chegarmos, fomos recebidos por três 

cachorros, que a considerar a carreira que nos deram, também não deviam ter muitos amigos. 

Ao nos ver correndo mata a dentro, dona Auricléia deu um grito com os cachorros e nos 

convidou para entrarmos, nos vestimos de coragem e um pedaço de galho de árvore do tamanho 

de um cabo de vassoura e conseguimos chegar mais próximo. Joel, que estava conosco e nos 

ajudou a correr, foi logo entrando e sentando na rede da casa da mulher. Cheguei a esboçar uma 

bronca em Joel por tal atrevimento, mas percebendo que o mesmo foi tratado com gentileza 

pela dona da casa, passei às apresentações. Dona Auricléia fez uma série de queixas sobre os 

vizinhos e demais membros da comunidade, segundo ela, muitos ali, só pensavam em seus 

grupinhos, não faziam questão de chamar a família dela para participar de todas as atividades, 

as vezes tinham eventos que ocorriam na comunidade que ela e sua família não eram 

convidados, mas também, em sua fala, disse não se importar muito – o que evidentemente não 

era o que estava acontecendo -, pois sua família não precisava dos outros para viver. Deixei-a 

desabafar até que ficasse um pouco mais calma. Então, dei início a aplicação do questionário. 

Em alguns momentos, durante meu trabalho, percebia que dona Auricléia não estava sentindo-

se confortável por conta dos ferimentos que haviam em seu rosto, eram manchas grandes e 

vermelhas que tomavam conta de todo rosto e mesmo eu não sendo dermatologista era visível 

que estava infeccionado. Nas perguntas mais específicas sobre saúde, ela explicou que se 

tratava de um problema de alergia e que já estava tendo acompanhamento médico – talvez esse 

fosse um dos motivos dela não sair muito de casa e interagir mais com a vizinhança -, mas havia 

acabado o remédio prescrito e ela não tinha mais condições de comprar. Pedi o nome das 

medicações e disse que tentaria ajudá-la a conseguir. Ela, mesmo com um comportamento 

visivelmente mais reservado, sorriu um pouco e disse estar muito agradecida. Pediu para 

colocar o aparelho da MAPA somente no dia seguinte, concordei e agendei o retorno. Ao sair 

da casa de dona Auricléia, comecei a me questionar sobre as divisões sociais tão pujantes nas 
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grandes metrópoles e que naquele momento apresentava-se tão claramente exposta no lócus de 

nosso estudo. 

 Foram dias de aprendizado e reflexão, apesar de exausto, ao final de um dos dias de 

trabalho, quando retornava para a casa do nosso anfitrião, fui convidado por dona Margarida (a 

pastora da igreja evangélica), para acompanhar o culto que acontece quatro vezes por semana. 

Agradeci e vi no convite uma possibilidade de valorizar o espaço que me estava sendo 

oportunizado, além da possibilidade de acesso a mais de uma das práticas da cultura local. 

Quando falei para Leleca do convite que acabara de receber da pastora, notei que ficou muito 

satisfeito com meu aceite. Ao chegar na igreja, fui recebido com muito carinho e observei um 

ambiente extremamente acolhedor, onde a manifestação da fé em sua crença se traduz em um 

evento social respeitado que envolve todas as faixas etárias. A igreja é construída em madeira 

do tamanho de uma casa padrão da comunidade, piso de assoalho e cobertura de telha de 

amianto, com bancos confortáveis e ventiladores de teto. No decorrer do culto, foi feito um 

agradecimento através de orações para todos os pesquisadores que estavam participando da 

ação que estava contribuindo para a saúde dos moradores. Ao término do culto, as pessoas 

vinham me cumprimentar e falar de sua satisfação pelo fato de eu estar ali compartilhando com 

eles aquele momento reservado de fé e valorização de sua crença. 

 Já havia se passado uma semana e ainda estávamos na metade dos exames propostos em 

nosso planejamento, tudo transcorria dentro da normalidade, até no dia que chegamos na casa 

de dona Maria Izabel. Quando fomos aferir sua Pressão Arterial (PA), dava erro no 

equipamento. Perguntei se ela era hipertensa e se fazia uso de alguma medicação, ela nos disse 

que a última vez que foi no médico ele havia passado uma medicação para hipertensão, mas ela 

havia esquecido em Humaitá, quando fora visitar uma de suas filhas. Pedi a um dos avaliadores 

que desligasse o aparelho, retirasse as pilhas, recolocasse e ligasse o aparelho. Assim ele 

procedeu, mas novamente deu erro. Então, pedi a ele que aferisse minha pressão com o 

aparelho. O aparelho funcionou normalmente, então, pedi a dona Maria Izabel que deitasse um 

pouco na rede e aguardasse mais 10 minutos, que iriamos tentar aferir novamente sua PA. Nesse 

ínterim perguntei como estava se sentindo, ela então disse que já faziam alguns dias que sentia 

muita sonolência e dores na nuca. Refizemos o procedimento de aferição, dessa vez não deu 

erro, porém, o resultado me causou preocupação, sua pressão arterial estava 220mmHg x 

170mmHg. Diante dessa situação, pedi a seu esposo Raimundo, que a levasse para a cidade 

pois ela não lembrava o nome da medicação e sua PA não poderia ficar sem cuidados médicos. 

Então, ela mesma falou que caso não amanhecesse melhor no outro dia ela iria. 



99 
 

 Segui fazendo meu trabalho e no final da segunda semana, já havíamos realizado os 

exames em todos os moradores adultos que estavam na comunidade, também havíamos 

terminado de aplicar os questionários que ficaram pendentes. Fui mais uma vez de casa em casa 

agradecer, dizer até logo e explicar que retornaria para levar os resultados dos exames. Também 

me comprometi a verificar a possibilidade de levar um médico para fazer a entrega e análise 

dos resultados. 

 

Resultados e Remédios 

 

 No final do mês de julho de 2017, consegui contatar uma médica do serviço de atenção 

básica de saúde do município de Porto Velho. Expliquei sobre meu estudo e que estávamos 

precisando de um profissional para analisar os resultados e conversar com os moradores do 

Lago do Puruzinho. Ela aceitou e se prontificou a ler os exames junto comigo, para que 

pudéssemos anotar os que estavam com alterações e necessitavam de atendimento, pois quando 

fôssemos até a comunidade ela iria realizar uma consulta com cada um dos que deram alteração 

e também tentaria levar os medicamentos que pudesse. 

 Em meados do mês de agosto de 2017, eu, professora Iranira e doutora Ticiana 

chegamos no Lago do Puruzinho, para realizar a entrega dos resultados dos exames e as 

consultas.  Nosso transporte por água, novamente foi com auxílio de Leleca. Chegamos 

exaustos na comunidade, o calor estava muito forte. Após subirmos o barranco, 

cumprimentamos todos que foram nos receber e explicamos que precisaríamos de um local para 

a consulta com a médica e uma pessoa para avisar os moradores que ficaríamos o dia inteiro na 

entrega dos resultados e consulta. 

 Para realização das consultas, fomos alocados na igreja evangélica e conforme os 

moradores iam chegando, eu e professora Iranira fazíamos a triagem, com base na avaliação 

realizada pela doutora Ticiana. Em muitos casos o paciente já saia do atendimento com a 

medicação que havíamos conseguido junto à secretaria municipal de saúde de Humaitá e com 

a própria médica. Àqueles moradores cujo resultado do exame não havia apresentado alteração 

significativa, entregávamos os exames, fazíamos recomendações básicas quanto a higiene, 

utilização de sal, óleo, consumo de alimentos embutidos e em seguida os liberávamos.  

 Alguns moradores estavam bastante apreensivos para receberem os resultados dos 

exames, e muitas vezes, mesmo sem terem sido selecionados na triagem para a consulta, pediam 

para conversar com a médica. Algumas mulheres pediram para tentarmos levar uma médica 

ginecologista e dermatologista. Explicamos que não seria fácil, mas no decorrer de nossas ações 
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de palestras e seminários com base nos resultados dos dados coletados, tentaríamos contato 

com os especialistas para tentar levar até eles. 

 Outa situação que me chamou atenção, foram as queixas de muitas mulheres sobre o 

fator estético, como cabelos pele do rosto, manchas de sol e gorduras localizadas. Dona Maria 

auxiliadora explicou que, ali as meninas “se estragam muito cedo”, casam e logo tem filhos, 

depois envelhecem em uma velocidade muito rápida, com 14 anos já começam a conversar com 

os pais para poderem casar e constituir família. Segundo ela o fato de não terem possibilidade 

de estudar o ensino médio na comunidade, deixa elas muito sem opção, poucas são as que 

conseguem ir morar na cidade para estudar, e muitas que conseguem, “ganham barriga” cedo 

também e acabam voltando para junto dos pais na comunidade. 

 Dois moradores idosos pediram que levássemos um médico homem, segundo eles 

faltava na comunidade, a visita de um médico que tivesse conhecimento sobre problemas de 

próstata. Um deles disse que viu na televisão e todo mundo comenta, mas nenhum dos 

moradores da comunidade nunca fez esses exames. Expliquei a eles que levaria estas demandas 

para a secretaria municipal de saúde de Humaitá, para tentarem viabilizar no barco hospital que 

está previsto para ancorar na entrada do igarapé que dá acesso ao lago, no início de 2018. Eles 

disseram que nas duas vezes que o barco veio em aproximadamente cinco anos, só trouxeram 

dentista, clinico geral, médico de mulher e remédio para vermes. Argumentei que fazia parte 

de nosso planejamento a realização de palestras e seminários sobre saúde e me comprometi a 

promover palestras sobre problemas específicos dos homens e de mulheres. 

 Durante todo o período que estive na comunidade, considerando minhas vivências, 

percebi haver um processo de aculturação em curso, esse processo tem trazido consigo algumas 

dificuldades para os ribeirinhos, em situações, como, por exemplo, de que maneira lidar com 

todo seu conjunto de vivências e de experiências culturais diante do novo cenário que se 

apresenta?  
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Apêndice 1 – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) 

 

          Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa: 

“IMPACTOS DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NA SAÚDE DE UMA 

POPULAÇÃO RIBEIRINHA DA AMAZONIA”, sob a coordenação do professor Olakson 

Pinto Pedrosa, com o objetivo de analisar as possíveis alterações nos modos de vida a partir do 

desenvolvimento regional - que incidem sobre a saúde - da população do Lago do Puruzinho - 

AM, no período de cinco anos (follow-up) 2010 a 2016.  

 

É importante saber que: 

 

Para participar desta pesquisa, o responsável por você deverá autorizar e assinar um 

documento. Você não pagará nada, nem receberá dinheiro ou qualquer outro tipo de vantagem 

por sua participação. Você só participa se quiser. O responsável por você poderá retirar a 

autorização para sua participação a qualquer momento e você também pode desistir de 

participar da pesquisa a hora que quiser. Não será publicado seu nome em nenhum tipo de 
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material durante a pesquisa e nem depois dela e todo material produzido a partir dos resultados 

ficarão arquivados com o pesquisador responsável, conforme a legislação brasileira (Resolução 

Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde), utilizando as informações somente para os fins 

acadêmicos e científicos. 

É possível que durante a aplicação dos testes ou da coleta de sangue você sinta tontura, 

vontade de vomitar, ou cansaço intenso, por isso terá sempre um enfermeiro ou médico para 

atender você, se for necessário.  

Os resultados dos testes e exames serão passados para você e para seus responsáveis, e 

isso poderá ajudar a saber como está sua saúde, assim podendo contribuir para orientar nos 

cuidados com a saúde na comunidade. 

Eu, __________________________________________________, portador (a) do 

documento de Identidade ____________________, fui informado (a) dos objetivos da 

pesquisa, entendi, tirei dúvidas.  E tendo o consentimento do meu responsável já assinado, 

declaro que concordo em participar dessa pesquisa.  

 

Lago do Puruzinho, ____ de ______________ de 20___. 

 

_________________________________ 

Assinatura do (a) menor 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do (a) pesquisador (a) 

 
Pesquisador Principal: Olakson Pinto Pedrosa, E-mail: olakson.pedrosa@ifro.edu.br Cel.: (69) 99829389 

Contatos do CEP: Av. 7 de Setembro. Bairro: Nossa Senhora das Graças CEP: 76.821-064  

Telefone: (69)2182-9627. Email: cepi@ifro.edu.br. Município: PORTO VELHO, UF: RO. 

mailto:olakson.pedrosa@ifro.edu.br
mailto:cepi@ifro.edu.br
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Apêndice 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para menores de 

idade 

          Sob a coordenação do Professor Olakson Pinto Pedrosa, estamos desenvolvendo uma 

pesquisa intitulada IMPACTOS DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NA SAÚDE DE 

UMA POPULAÇÃO RIBEIRINHA DA AMAZONIA, com o objetivo de analisar as 

possíveis alterações nos modos de vida a partir do desenvolvimento regional - que incidem 

sobre a saúde - da população do Lago do Puruzinho – AM, no período de cinco anos (follow-

up) 2010 a 2016.  

AUTORIZAÇÃO  

Eu, ______________________________________________________, portador do 

documento de identidade (RG/CPF),___________________________________________, 

responsável legal pelo menor,_______________________________________________, 

autorizo sua participação na pesquisa, ciente de que a qualquer momento poderei modificar 

minha decisão. 

           A participação do menor se dará na forma descrita abaixo:  

a) Respondendo as perguntas de questionário relativas aos seus hábitos de vida, incluindo 

alimentação, atividade física e outros cuidados com a saúde, bem como sobre as 

modificações no modo de vida da comunidade; 

b) Participando da avaliação Antropométrica, a partir da realização de medidas corporais 

como peso, estatura, circunferências e dobras cutâneas; 

c) Participando de coleta de sangue necessário para realização de hemograma (análise 

laboratorial), com finalidade de verificação de níveis de glicemia e dislipidemia.  

Participar dos encontros bimestrais com objetivo de discutir e esclarecer sobre os 

hábitos de vida na comunidade. 

 

                                 INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA! 

 É assegurado anonimato do menor no tratamento das respostas do questionário; 

 Qualquer dúvida do responsável ou do menor serão esclarecidas pela pessoa que está 

fazendo as perguntas da pesquisa; 

 Nem o responsável e nem o menor receberão qualquer compensação financeira pela 

participação na pesquisa; 

 Uma cópia deste documento será entregue a Vossa Senhoria, no momento de sua 

assinatura; 

 O responsável poderá, a qualquer momento, sem que isso lhe cause nenhuma 

repercussão negativa, retirar sua autorização, do mesmo modo, o menor pode a qualquer 

momento desistir de participar da pesquisa; 

 Os benefícios da pesquisa serão representados através dos resultados, que poderão 

contribuir para promover a melhoria da qualidade de vida na comunidade e também para 

publicação científica. 

 

Lago do Puruzinho, _______ de ____________ de _______. 

_________________________________________________ 

Assinatura do Responsável pelo menor e grau de parentesco 

 

Apêndice 3 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para maiores de 

idade 

Pesquisador Principal: Olakson Pinto Pedrosa, E-mail: olakson.pedrosa@ifro.edu.br  

Cel.: (69) 99829389Contatos do CEP: Av. 7 de Setembro. Bairro: Nossa Senhora das Graças CEP: 76.821-064  

Telefone: (69)2182-9627. Email: cepi@ifro.edu.br. Município: PORTO VELHO, UF: RO 

mailto:olakson.pedrosa@ifro.edu.br
mailto:cepi@ifro.edu.br
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          Sob a coordenação do Professor Olakson Pinto Pedrosa, estamos desenvolvendo uma 

pesquisa intitulada IMPACTOS DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NA SAÚDE DE 

UMA POPULAÇÃO RIBEIRINHA DA AMAZONIA, com o objetivo de analisar as 

possíveis alterações nos modos de vida a partir do desenvolvimento regional - que incidem 

sobre a saúde - da população do Lago do Puruzinho – AM, no período de cinco anos (follow-

up) 2010 a 2016.   

O QUE TEREI QUE FAZER? 

d) Responder as perguntas de questionário relativas aos meus hábitos de vida, incluindo 

alimentação, atividade física e outros cuidados com a saúde, bem como sobre as 

modificações no modo de vida da comunidade; 

e) Participar da avaliação Antropométrica, a partir da realização de medidas corporais 

como peso, estatura, circunferências e dobras cutâneas; 

f) Autorizar a coleta de sangue necessário para realização de hemograma (análise 

laboratorial), com finalidade de verificação de níveis de glicemia e dislipidemia.  

Participar dos encontros bimestrais com objetivo de discutir e esclarecer sobre os 

hábitos de vida na comunidade. 

                                  

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA! 

 É assegurado o anonimato no tratamento das respostas do questionário; 

 Se tiver alguma dúvida pode perguntar aos pesquisadores; 

 Não haverá qualquer compensação financeira por participar da pesquisa; 

 Uma cópia deste Termo será entregue a Vossa Senhoria no momento da assinatura. 

 Vossa Senhoria poderá desistir de participação na pesquisa, a qualquer momento, sem 

que sofra nenhuma repercussão negativa; 

 Os benefícios serão representados através dos resultados dos testes e avaliações e do 

conhecimento sobre a comunidade, que visam promover a melhoria da qualidade de 

vida na comunidade, bem como no conhecimento que a pesquisa gerará a partir de 

artigos e livros. 

Lago do Puruzinho, _______ de ____________ de _______. 

________________________________________________ 

Nome do participante da pesquisa 

 

________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Pesquisador Principal: Olakson Pinto Pedrosa, E-mail: olakson.pedrosa@ifro.edu.br Cel.: (69) 99829389 

Contatos do CEP: Av. 7 de Setembro. Bairro: Nossa Senhora das Graças CEP: 76.821-064  

Telefone: (69)2182-9627. Email: cepi@ifro.edu.br. Município: PORTO VELHO, UF: RO. 

 

 

mailto:olakson.pedrosa@ifro.edu.br
mailto:cepi@ifro.edu.br


 
 

Apêndice 4 – Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial – MAPA no ano de 2017 e correlações com potenciais variáveis explicativas 

 

 Mínimo Máximo Correlação com a idade Gordura Visceral Perímetro da cintura

Pressão Sistólica - período total 98 144 Rô = 0,656; P = 0,003 Rô = 0,472; P = 0,048 -

Pressão Diastólica - período total 55 87 - Rô = 0,570; P = 0,013 -

Pressão Sistólica - período de vigília 101 140 Rô = 0,512; P = 0,03 Rô = 0,564; P = 0,015 -

Pressão Diastólica - período de vigília 57 87 - Rô = 0,583; P = 0,011 -

Pressão Sistólica - período do sono 91 142 Rô = 0,542; P = 0,02 Rô = 0,524; P = 0,026 -

Pressão Diastólica - período do sono 51 86 - Rô = 0,548; P = 0,019 -

Pressão Sistólica - período matinal 89 135 Rô = 0,490; P = 0,039 Rô = 0,606; P = 0,008 Rô = 0,606; P = 0,008

Pressão Diastólica - período matinal 55 84 - Rô = 0,486; P = 0,041 -

Ascenso Matinal -9 16 - - -

Descenso Pressão Sistólica - período do sono -8 13 - - -

Descenso Pressão Diastólica - período do sono -7 16 - - -

Carga Pressórica Sistólica - período de vigília 0 61 Rô = 0,533; P = 0,023 Rô = 0,557; P = 0,016 -

Carga Pressórica Diastólica - período de vigília 0 62 - Rô = 0,535; P = 0,022 -

Carga Pressórica Sistólica - período do sono 0 100 Rô = 0,480; P = 0,044 Rô = 0,540; P = 0,021 Rô = 0,593; P = 0,009

Carga Pressórica Diastólica - período do sono 0 95 - Rô = 0,549; P = 0,018 -

Carga Pressórica Total Sistólica 0 67 Rô = 0,554; P = 0,017 Rô = 0,592; P = 0,010 Rô = 0,530; P = 0,024

Carga Pressórica Total Diastólica 0 68 - Rô = 0,533; P = 0,023 -

Unidades de medida: mmHg

Bioestatística - teste: Correlação de Spearman (2 extremidades)

3,83 (6,64)

Média (Desvio Padrão)

119,72 (13,98)

74,89 (9,29)

119,44 (12,84)

75,89 (9,49)

114,94 (14,06)

71,56 (9,52)

112,28 (13,34)

71,06 (8,20)

6,87 (6,14)

31,78 (23,95)

5,33 (6,49)

17,89 (21,14)

24,28 (20,09)

33,72 (35,87)

49,44 (36,48)

22,72 (23,16)



 
 

Anexo 1 – Pareceres do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo 2 – Artigo Publicado na Revista Amazônica 
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