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RESUMO
Introdução: No Brasil são identificadas 305 etnias indígenas, das quais dez estão localizadas no estado de Pernam-
buco, apresentando a quarta maior população indígena do Brasil, segundo o IBGE. Dentre os dez grupos étnicos locali-
zados em Pernambuco, a etnia Xukuru do Ororubá é o de maior número populacional, com 7.508 índios, localizado em 
território indígena, no município de Pesqueira, agreste pernambucano, Brasil. Objetivo: Identificar a funcionalidade 
dos idosos indígenas. Métodos: Estudo transversal de base populacional, com amostra de 559 idosos indígenas 
com idade acima de 60 anos. Na coleta de dados foram utilizados questionários com variáveis sociodemográficas, as-
pecto da saúde e funcionalidade (índice de Katz). O estudo foi aprovado pelo Conselho Nacional de Pesquisa-CONEP, 
em maio de 2015, através do parecer número 1.013.134 e CCAE 37030114.0.0000.5192. Resultados: Dos idosos 
entrevistados nas 30 aldeias sitiadas na terra indígena xukuru, tinhama média de idade de 71,3 anos (dp = 8,8), com 
26,3% da população composta por menores de 65 anos; 39% entre 65 e 74 anos; 25,6% entre 75 e 84 anos e 9,1% 
com mais de 85 anos. A amostra revelou predominância do gênero feminino (55,8%) sobre o masculino (44,2%). A baixa 
escolaridade se mostrou evidente, analfabetismo de 67,7% e apenas 2,7% dos indivíduos concluíram o ensino médio 
e nenhum idoso cursou ensino superior.  Quase a totalidade da amostra é composta por agricultores e 95,3% deles 
sobrevivem de aposentadoria. Ao se analisar as condições econômicas, 96,1% dos idosos estão inseridos nas classes 
econômicas D e E, com percentuais de 27,9% e 68,2% respectivamente, refletindo a baixa condição socioeconômica 
desta população.  A hipertensão arterial foi a comorbidade autorreferida mais prevalente, acometendo 66,9% dos idosos 
de xukurus, seguida de diabetes mellitus (15,2%). Ao analisarmos a funcionalidade, observou-se uma proporção de 
92,7% de idosos independentes, 4,1% de parcialmente dependentes e 3,2% de totalmente dependentes para ativi-
dades básicas de vida diária. Conclusão: Concluirmos que a atenção à saúde do idoso do idoso indígena da etnia 
Xukuru do Ororubá necessita de ações preventivas e intervenções eficientes a fim de garantir um envelhecimento com 
qualidade de vida.
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