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'' J&6i.e a incidência de eet:J,Õ-f!,t:J, q,enq,iv.o.
dentáiiad entie ó.d- indio.d- 1Jiauéd,'' 

Integrando a :;:;egunda comissão 
de investigação e pesquisa dQ çân
cer nos indígenas brasileiros, esti
ve algum teJnpo entre os índios 
Maués. 

A comissão ío.i organ izada pelo 
Serviço Nacional de Câncer, sob a 
direção do Prof. Dr. Ugo Pinheiro 
Guimarães e chefiada pelo DT. Sé
bàstião Silva e esteve em 1956 
entre algu mas tribos da Amazô
nia, tendo se de1norado entre os 
componentes d~ssa tribo tradicio
nal mente pacífica. 

Nesse período, t ive a oportuni
dade de proceder exame sistemá
t ico em 300 índios Maués, encon
trando gr.ande incidência de afec
çõcs gengiva dentárias que Pro
curei registrar. 

Antes, poré1n, é conveniente f a
zer algumas considerações sôbre o 
atual "habitat", os costumes e a 
aliment_ação gêsses silvículàs, que 
sem dúvida colaboram ativa e pas
sivamente na natureza e na fre
qllência dessas afecções. 
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A TALIBA MACIEIRA BELLIZZI (*) 

HABITAT 

Habitam a região amazônica si
tuada entre as margens direita do 
Amazonas, direita do Madeira e 
esquerda do 'rapajós. Área apro
ximadamente triang ula r que com
preende, entre outros, os dos Mar
melo, Maué, Aripuanâ, Sucun.durí, 
Abacaxis, Padauarí, Anamã, Ma
riaca11ã, 1vla:çauatí, Andirá, Canu
mã, e os Paranás do Ramos e do 
Urariá, ém cujas margens cons
troem suas malocas. 

ALIMENTAÇÃO 

Zona rica em vegetação, com 
abundante c~ça e pesca, as quais 
constituem seu pri nêipal meio de 
sustento. As frutas inais encon-

( • ) ExAssís\onle do Anatomia e Assis len
to do Técnica Oporal6rio do Escalo do 
Medicina e Cirurgia do Rio de Ja
neiro_ J 0 .Assistente da Seção de Ci
rurgia. da CabeÇo e do Pe:.c;;oço do 
lnslilulo de Câncer - Ser vi ço Nd
cional de Córtcer - Rio de Janeiro -
Brasil. 
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tradas e preferidas são a manga. 
o cajú, o ananás. a pitomba, o be
r ibá, o tapedbá. o sapotí, o muca
já, a pupunha, a graviola, o ingá, 
o cupuaçu, a melancia. o mamão 
e outras. O tomate é usado com 
menor freqüência. 

Em substituição a batata que é 
rara na l'egião, usam o cará. 

::-.rão comem pão, e o leite só é 
encontrado em alguns g1-upos e em 
reduzida quantidade, que é quase 
exclusivamente reservado para as 
crianças. Xão criam gado bovino 
nem equino, porém, têm a lgumas 
cabras das quais obtêm leite e se 
utilizam da carne como alimento. 

A caça predileta e mais comum 
é representada pelo veado, maca
co, jacaré, sapo, queixada, anta, 
pato e alguns pássaros. Alguns 
grupos criam galinhas: Quase não 
cozinham e q uando o fazem é em 
panelas de batro ou de alumínio 
e com a gordura do peixe pirarucu. 

A pe~ca predileta é a do peixe 
pirarucu que é abundante na re
gião. Pescam também o tambaquí, 
o tucunaré, o pacu, o acará, a pi
ranha. A ta1taruga assim como o 
tracajá são grandemente aprecia
dos não só pela sua carne con10 
pelos º"ºs que depositam na areia 
em grande quantidade. A caça e 
a pesca são comidas moqueadas, 
ou seja, assadas ao calor do fogo. 
O uso do sal de cozinha é restrito 
dado a pouca quantidade que con
seguem com os regatões em troca 
de utensílios e pele de animais. 

Desconhecem refl'igerantes e be
bidas geladas, sendo no entanto 
a cana de açµcar grandemente 
apreciada. Utilizam em abundân
cia as farinhas de mandioca e de 
milho. O grão do guaraná (que 
cultivam em grande escala) é tor
rado, pilado e secado ao sol sob a 
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forma de bastão. Êsse bastão é 
ralado em pedra de l'io ou na lín
gua do pirarucu e diluído em água, 
f ormanào sua bebida predileta, o 
"çapó". Bebem também o assai, 
o beribá, o tucupí e o tarubá. Essa 
última bebida é obtida pela fer
mentação do caldo da mandioca. 
Como se pode concluir é uma ali
mPntação pobre em cálcio e rica 
em glicídios. ~Iaiores detalhes a 
êsse respeito podem ser colhidos 
no livro de Xunes Pereira (1). 

COSTID.1ES 

São em cêrca de 2000. espalha
dos por lôda a região assinalada 
e vivem em grupo de 50 a 100, che
fiados por um tuchaua, que é um 
indiYíduo idoso, experimentado e 
valente. Quando um agrupamento 
c:resce além dêsse número ou mes
mo por necessidades ditadas na 
ocasião. é dividido em dois ou 
mais, ficando cada grupo com sua 
á1·ca de caça e pesca, afastando-se 
o necessário para construir suas 
habitações. Dêsse modo, só em con
dições excepcionais a comida es
casseia. 

A assistência aos doentes é pres
tada por um pagé e por uma par
teira, que geralmente é mult.ípara. 
Os poucos conhecimentos de odon
tologia se resumem à aplicação 
lópica de macerado de ervas nos 
casos de odontalgia. Geralmente 
os dentes caem por si só, porém 
quando chegam a ficar muito aba
lados, são removidos com a mão 
ou com auxílio de cipó ou fibra 
vegetal. 

E'; interessante frizar que dado 
a essa divisão em grupos, alguns
dêlçs têm um sistema de vida se
m ich·ilizado (dado a proximidade 
de cidade do vale amazônico), en-
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quanto que outros permanecem em 
sistema de vida rudimentar (os 
mais afastados das cidades), e no 
desconhecimento quase con1plcto 
da civilização. 

Não têm nem conhecem os mais 
rudimentares princípios de higiene 
bucal. Raramente fumam e quan
do o fazem, usam o tabaco por 
êles mesmo preparado ou o dirijo, 
que é uma erva de ação semelhan
te a da maconha. 

A idade é calculada aproxima
damente pelas cheias do rio, que 
sucedem anualmente. ~fas na maio
ria das vêzes desconhecem-na por 
completo. 

O hábito que têm de apontar os 
dent es, na puberdade, com faca ou 
pedra, o que constitui entre êles 
um sinal de beleza, concorre para 
o maior aparecimento dessas afec
ções. A incidência das lesões gen
givo-dentárias pràlicamente não SC! 

alterou nos diferentes grupos vi
sitados. Para facilidade de enu
meração, assinalo essas lesões obe
decendo esquema de classificação 
próprio (2) : 

1) L esões blastomatosas 1na
lígnas: 

Não encontrei qualquer dessas 
lesões nos exan1inados. 

2) Lesões blastomatosas be-
11íg11as: 

Também não foram observadas. 
As lesões consideradas potencial
mente malignas também não fo
ram encontradas . Devo assinalar 
que l'egistrci quatro casos de névo 
pigmentado, mas nenhum da cavi
dade bucal. 

3) L esões não blasto1natosas, 
ocasionadas por niáformação con
gênita: 

a) de morfologia - Foi extre
mamente difícil averiguar a inci
dência das variações de forma e 
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volume uma vez que, como já as
sinalamos. os índios Maués apon
tam os dentes na puberdade. Nes
sa situação é difícil garantir o que 
é máformação e o que é determi
nado intencionalmente. Encontrei 
em um indígena jovem um dos ci-

. sos com três cúspides, que assina
lei por não se extender a êsse den· 
te o hábito referido. Ao exame fí
sico não encontrei também altera
ções estruturais representadas 
quer por falhas do esmalte, quer 
por manchas esbranquiçadas, quer 
pela formação de espaços inter
globulares. quer por distúrbios 
metabólicos do cálcio, quer pela 
transformação cística do germe 
dentário e quer pela aplasia par
cial. Ê bem verdade que êsses da
dos referem-se apenas à pesquisa 
física, uma vez que era pratica
mente impossível o transporte e a 
montagem de aparelho de raios X 
onde nem sequer havia eletricidade 
ou meio de transporte para o mes
mo. Essas lesões, por certo, teriam 
s ido percebidas ao menos naquelas 
de grandes dimensões. 

b) de número - A ausência to
tal ( anodontia) não foi observada. 
Em 42% dos examinados não ha
via vestígios externos da forma
ção do ciso superior esquerdo 
( agenesia?) : em 39% do ciso su
perior cLireito: cm 18% do ciso in
ferior direito e em 15% do ciso 
inferior esquerdo. Êsses dados re
ferem-se a indivíduos de idade pro
vável acima de 20 anos. A polio
dontia não foi constatada. 

c) de sede - Não encontrei 
qualquer caso de implantação vi
ciosa (transposição) assim como 
de deslocamento (heterotopia). 

d) de direção - Nesse grupo. 
a torsão foi a máf ormação mais 
freqüente, sendo observada em 
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27% nos incisivos laterais supe
riores, em 8,1 % nos incisivos la
terais inferiores, em 2,1 % nos in
cisivos cent rais superiores, 1,5% 
nos incisivos centrais inferiores e 
0,6% nos pré-molares superiores. 
Segue-se a làteroversão que con
tdbuiu com 12% de linguoversão 
e a anteroversão com 0,9% dos in
cisivos e caninos superiores e 0,6% 
dos mesmos dentes inferiores. A 
retroversão não foi notada. 

e) de evolução - A polifiodon
tia não foi encontrada e sempre 
negada. Embora tenha havido 
grande dificuldade no registro des
sas máf ormações, uma vez que os 
Maués desconhecem a idade na 
maioria das vêzes, achei conve
niente anotar que um índio afir
mou ter nascido o seu ciso supe
rior esquerdo quando já era avô. 
Êsse mesmo indivíduo não apre
sentava sinais externos de forma
Gão do ciso superior direito t age
nesia?) Pareceu-me tratar-se de 
um caso de retenção temporária 
do ciso superior esquerdo além da 
p1·ovável agenesia do direito. 

4) Odontopatias: 
Foram encontradas em grande 

escala. assim distribuídas: 
a) de coroa - A erosão e o es

malte matizado não foram obser
vados e a abrasão nos foi difícil 
distinguir com precisão do des
gaste intencional para apontar os 
dentes. Por outro lado, a grande 
incidência de cáries destruindo não 
raro a coroa por completo, por cer
to diminuiu em muito a freqüência 
do desgaste oclusal. Êste foi ob
servado em índios idosos e apenas 
em 3%. A cárie constituiu a lesão 
mais freqüente, pois todos os in
dígenas de mais de 7 anos que fo
ram examinados, apresentavam 
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pelo menos uma cárie. Dessas, as 
mais comuns foram as do ciso, que 
quando presente, apresentou-se em 
96% dos casos cariados. Entre as 
crianças de 7 a 15 anos, encontrei 
a maior freqüência nos molares, 
que estavam em 42% cariados. 
Dessas, 69% eram nos inferiores. 
Entre essas mesmas idades, ha
via 18% de cáries nos inicivos su
per iores e 0,6% nos inferiores. !'\ão 
havia canino cariado nas crianças 
entre essas idade. Nas pessoas de 
mais de 15 anos, a proporção maior 
foi também nos molares que se 
apresentavam em 75% cariados, 
sendo 60% nos inferiores. Nos in
cisivos superiores, essa incidência 
baixou para 29% e nos inferiores 
para 9% de cá rie. E comum a fra
tura como complicação da cá1 ie. 

b) do con1plexo dentina-polpa -
Apesar das cáries em sua grande 
maioria serem muito extensas. não 
raro com destruição total da coroa, 
poucos foram os casos de reação 
do complexo dentina-polpa, mes
mo regressiva, de intensidade pro
porcional à lesão. Não encontrei 
quaisquer dos sinais clínicos que 
me fizessem suspeitar da presen
ça de reações defensivas dêssc 
complexo. Das reações regressivas 
encontrei cm alguns casos discre
tos sinais de pulpite com ligeira 
sensação de dor local, sempre as
sociada a processo inflamatório lo
cal. A necrose pulpar foi a mais 
freqüentemente encontrada sendo 
notaqa em 84% das cáries inaio
res. l\Tão encontrei sinais clínicos 
de gangrena pulpar. A dor foi as
sinalada apenas em 36% dos pa
cientes portadores dessas af ecções. 

c) da raiz - A cementose não 
pôde ser pesquisada uma Yez que. 
nos locais visitados não dispunha 
de aparelho de raios X. Nos dentes 
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avulsionados durante nossa esta
dia, não foram encontrados quais
quer dos sinais dessa reação. 

5) Periapicopatias : 

Foram também dificultadas em 
suas pesquisas pela pobresa dos 
meios semiológicos para o diag
nóstico diferencial no local. Não 
encontrei qualquer vestígio clini
co de periapicopatia traumática ou 
química. :'>J'o entanto registrei dois 
casos de abscesso periapical, sendo 
um fistuladó para o sulco gengivo
geniano. 

6) Parodontopatias (periodo,n
topatias) 

Pela pesquisa sistemática des
sas afecções com os meios que dis
punha, obtive os seguintes dados: 

a) inflamatórias - Das superfi
ciais (gengivite) encontrei um ca
so de natureza gravídica e dois 
outros em paciente desidrat ado por 
longa síndrome disenteriforme. 

b) distróficas - A periodontite 
dessa natureza não foi percebida. 

c) mistas - F oram relativa
mente muito encontradas, pois em 
48% dos indivíduos adultos exami
nados apresentaYem sinais de pe
riodontose-periodóntite em inten
sidade variável. A maior ineidên
dessa afecção foi notada nas mu
lheres que cont ribuiram com 92% 
dessa parcela. E provável que o 
hábito de apontar os dentes tenha 
influência sôbre essa incidência, 
pois as mulheres são a.s que mais 
acentuam essa prática que muitos 
homens abandonaram. 

7) Lesões trct.umátfoas: 

Dessas lesões constatei apenas a 
existência de calosidades pouco 
desenvolvida em um grupo redu
zido de indivíduos idosos de ambos 
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os sexos e sem grande número de 
dentes. Havia também um caso de 
cicatriz gengival por queimadura 
remota com alimento quente. 

8) Manifestações gengivo-den
tár,ias de doenças sistémicas: 

Foram encontradas apenas as 
que assinalei quando me referi às 
periodohtopatias mistas. 

CONCLUSõES 

O est udo dessas diferentes af ec
ções assim como a incidência res
pectiva nos permitiu chegar à al
gumas conclusões : 

1) A alimentação dos índios 
~1'.aués é muito pobre em cálcio, o 
que contribui, sem dúvida, para o 
aparecimento em larga escala de 
afecções gengiva-dentárias que são 
sàbiamente ocasionadas ou facili
tadas por essa deficiência ali
mentar. 

2) A alimentação é rica em gli
cídios, o qu e facilita também o apa
recimento de certas odontopatias. 

3) O hábito que têm de apontar 
os dentes na puberdade com pedra 
ou faca, colabora também para o 
aparecimento precoce e em gran
de escàla dessas afecções. 

4 ) Êsses três fatôres são agra
vados pelo fato de desconhecerem 
os mais rudimentares princípios 
de higiene bucal e não terem qual
quer assistência odontológica. 

5) Como conseqüência dêsses 
fatôres é grande a incidência da 
cárie e da periodontose-periodon
tite (parodontose-parodontite) . 

6) O fato de não ter sido encon
trada qualquer lesão blastomatosa 
ou afim não exclui a possibilidade 
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avulsionados dm·ante nossa esta
dia, não foram encontrados quais
quer dos sinais dessa reação. 

5) Periapicopatias: 

Foram também dificultadas em 
suas pesquisas pela pobresa dos 
meios semiológicos para o diag
nóstico diferencial no local. Não 
encontrei qualquer vestígio clini
co de periapicopatia traumática ou 
química. No entanto registrei dois 
casos de abscesso pcriapical, sendo 
um fistulado para o sulco gengivo
geniano. 

6) Parodontovatias ( periodon
topatias) 

Pela pesquisa sistemática des
sas afecções com os meios que dis
punha, obtive os seguintes dados: 

a) inflamatórias - Das superfi
ciais (gengivite) encontrei um ca
so de natureza gravídica e dois 
outros em paciente desidratado por 
longa idndrome discnteriforme. 

b) distróficas - A periodontite 
dessa natureza não foi percebida. 

c) mistas - Foram relativa
mente muito encontradas, pois em 
48% dos indivíduos adultos exami
nados aprcscntaven1 sinais de pe
riodontosc-periodontite em inten
sidade variável. A maior ineidên
dessa afecção foi notada nas mu
lheres que contribuíram com 92% 
dessa parcela. É provável que o 
hábito de apontar os dentes tenha 
influência sôbre essa incidência, 
pois as mulheres são as que mais 
acentuam essa prática que muitos 
ho111ens abandonaram. 

7) Lesões traumáticas: 

Dessas lesões constatei apenas a 
existência de calosidades pouco 
desenvolvid;t em um grupo redu
zido de indivíduos idosos de ambos 
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os sexos e sem grande número de 
dentes. Havia também um caso de 
cicatriz gengival por queimadura 
remota com alimento quente. 

8) Manifestações gengiva-den
tárias de doenças sistémicas: 

Foram encontradas apenas as 
que assinalei quando me re[eri às 
periodohtopatias mistas. 

CONCLUSÕES 

O estudo dessas diferentes afec
ções assim como a incidência res
pecth·a nos permitiu chegar à al
gllillas conclusões: 

1) A alimentação dos índios 
Maués é muito pobre em cálcio, o 
que contribui. sem dúvida, para o 
aparecimento em larga escala de 
afecções gcngivo-dentárias que são 
sàbiamente ocasionadas ou facili
tadas por essa deficiência ali
mentar. 

2) A alimentação é rica cm gli
cídios. o que facilita também o apa
recimento de certas odontopatias. 

3) O hábito que têm de apontar 
os dentes na puberdade com pedra 
ou faca, colabora também para o 
aparecilnento precoce e em gran
de escála dessas af ecções. 

4) Ésses três fatôres são agra
vados pelo fato de desconhecerem 
os mais rudimentares princípios 
de higiene bucal e não terem qual
quer assistência odontológica. 

5) Como conseqüência dêsses 
fatôres é grande a incidência da 
cárie e da periodontose-periodon
tite (parodontosc-parodontite). 

6) O fato de não ter sido encon
trada qualquer lesiio blastomatosa 
ou afim não exclui a possibilidade 
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de sua existência entre êsses sil
vículas, mas ·nos permite concluir 
que se elas aparecem é-em pequena 
incidência e pelas informações que 
tive no seio da tribo, deve ser de 
aparecimento excepcional. 

RESUMO 

O autor registra nô presente tra
balho, os dados colhidos em sua 
visita à tribo Maué e os resulta
dos da pesquisa sistemática d~ 
afecções gengiva-dentárias em 300 
índios dessa tribo. Faz alguns co
mentários prévios sôbre o "habi
tat" e os costumes dos mesmos e 
encerra com algumas conclusões 
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que a pesquisa sistemática o per
mitiu chegar. 
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