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RESUMO 
 
 

Introdução: Este trabalho tem como objetivo difundir conhecimento sobre as 

condições de saúde bucal através de um estudo epidemiológico da cárie dental entre o 

povo do DSEI Xavante/MT, buscando melhor compreender a configuração do padrão 

bucal do referido povo. Objetivo: Analisar os fatores associados à prevalência da 

doença cárie da população do DSEI Xavante/MT Polo Base Água Boa, residente em 

Mato Grosso, em 2012. Método: Trata-se de estudo transversal da população Xavante 

atendida de janeiro à junho de 2012 na Fase I do Projeto Brasil Sorridente Indígena. As 

variáveis dependentes foram: o índice CPO-D (dente cariado, perdido e obturado) e o 

ceo-d (dente cariado, extraído e obturado) do tipo contínua (que permite mensuração) e 

as variáveis independentes: sexo, faixa etária, aspectos culturais (uso de tabaco, hábitos 

alimentares, práticas de autocuidado, adorno ou modificação na cavidade bucal), acesso 

à área urbana (distância da aldeia em relação à cidade, meios de locomoção). Os dados 

serão analisados por estatística descritiva, análise bivariada e regressão múltipla de 

Poisson, sendo considerado um nível de significância de 5%. Resultados: A 

prevalência da cárie dentária na população Xavante estudada foi de 99,38%, enquanto a 

média do índice de CPO-D encontrado foi de 11,59(±8,11). O componente obturado 

constituiu apenas 1,72% do índice, ao passo que os componentes cariado e perdido 

constituíram, respectivamente, 69,83% e 28,45%. Houve associação bruta significativa 

entre desigualdade na distribuição da doença e o tipo de dentição sendo que ambas se 

mantiveram associadas significativamente no modelo ajustado. A severidade da doença 

cárie também associou-se significativamente com a faixa-etária e o tipo de dentição.  

 

 

Descritores: Saúde Bucal Indígena, Cárie Dentária Indigena, Comunidades Remotas, 

Índios Sul-americanos, Programas Nacionais de Saúde.  
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ABSTRACT 
 

This paper aims to disseminate knowledge about oral health conditions through 

an epidemiological study of dental caries among the people of DSEI Xavante / MT, 

seeking to better understand the configuration of oral patterns referred people. 

Objective: To analyze factors associated with the prevalence of caries of the DSEI 

Xavante / MT Base Good Water Polo, residing in Mato Grosso, in 2012 population 

factors.  Method: This cross-sectional study of the Xavante population served from 

January to June 2012 in phase I of the Project Smiling Brazil Indigenous. The 

dependent variables were the CPO-D index (decayed tooth, missing and filled teeth) and 

the ceo-d (decayed tooth extracted and filled teeth) of the continuous type (which allows 

measurement) and the independent variables: gender, age, aspects cultural (tobacco use, 

dietary habits, self-care practices, adornment or modification in the oral cavity), access 

to the urban area (away from the village to the city, means of locomotion). Data will be 

analyzed using descriptive statistics, bivariate analysis and multiple Poisson regression, 

and the level of significance of 5%.  Results: The prevalence of dental caries in 

Xavante population studied was 99.38%, while the average of the CPO-D index was 

found to be 10.40. The fillings constituted only 1.72% of the index, whereas decayed 

and lost parts formed, respectively, 69.83% and 28.45%. There was a significant 

association between gross inequality in the distribution of the disease and the type of 

dentition and both remained significantly associated in the adjusted model. The caries 

severity was also significantly associated with age group and type of dentition.  

 

Keywords: Indigenous Oral Health, Indigenous Dental Caries, Remote Communities, 

Indians South American, National Health Programs. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Desde os primórdios da descoberta do Brasil, os habitantes nativos encontrados 

por Pedro Álvares Cabral, na então denominada Terra de Vera Cruz, preocupavam-se 

com sua saúde bucal (Cunha, 1952).  É interessante ressaltar que a carta de Pero Vaz de 

Caminha descreve os habitantes nativos com bons rostos, o que poderia indicar dentes 

sadios e bonitos (Milheiro et al., 1998), sendo esta a impressão do não-índio. Assim, o 

registro dos cuidados dos povos indígenas com os dentes remonta da época do 

descobrimento do Brasil, o que pôde ser observado também em crânios indígenas 

encontrados em Lagoa Santa (MG) e em regiões litorâneas de São Paulo e do Paraná, os 

crânios destes índios tinham dentes bem implantados, com poucas lesões cariosas e 

acentuada abrasão que sugere que estes nativos mastigavam alimentos duros 

frequentemente (Milheiro et al., 1998). A tribo Kuikuro, do norte do Mato Grosso, 

chegava inclusive a preencher as cavidades dentárias com resina de jatobá aquecida, o 

que cauterizava a polpa e funcionava como uma obturação, depois de endurecida 

(Milheiro et al., 1998), caracterizando o cuidado do índio com a sua saúde bucal.  

O perfil epidemiológico da saúde bucal dos povos indígenas do Brasil é pouco 

conhecido (Arantes, Santos e Frazão, 2010). Além disso, há evidências de 

desigualdades entre índios e não-índios no que diz respeito ao acesso a serviços de 

atenção à saúde bucal e a métodos preventivos regulares, o que deixa as populações 

indígenas mais vulneráveis, inclusive em relação à cárie e suas complicações 

(Rigonatto, Antunes e Frazão, 2001; Arantes, 2003; Santos e Coimbra Jr, 2003; Arantes, 

2005). Por outro lado, é importante compreender que a existência de serviços 

odontológicos é apenas uma das variáveis que condicionam os padrões de doenças 

bucais de uma população e, em geral, não é a mais importante. São múltiplas as 

variáveis extra-odontológicas que condicionam a ocorrência das doenças bucais, dentre 

as quais estão o desenvolvimento econômico, o nível educacional, os padrões de cultura 

e a tradição popular que regulam a formação de hábitos alimentares e as condutas de 

higiene pessoal e coletiva (Pinto, 2000).  

____________________  

*_Esta dissertação segue as normas adotadas pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT) encontradas no link: http://www.bvs-
sp.fsp.usp.br:8080/html/pt/paginas/guia/i_cap_02.htm 
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Assim, o contato permanente com a sociedade não indígena impôs 

transformações nas formas de subsistência, nos sistemas socioculturais e nos estilos de 

vida desses povos, em geral com impactos negativos para sua saúde (Santos e Coimbra 

Jr, 2003; Donnelly et al. 1977; Coimbra JR et al., 2002). As mudanças nos hábitos 

alimentares com a introdução de alimentos industrializados, em especial aqueles ricos 

em açúcares fermentáveis, são particularmente importantes na determinação do quadro 

epidemiológico da saúde bucal da população indígena (Donnelly et al. 1977). A 

prevalência de cárie nestes povos aumentou  à medida que se intensificou a interação 

dessas populações com a sociedade nacional envolvente (Donnely et al. 1977; 

Rigonatto, Antunes, Frazão, 2001; Arantes, 2003; Arantes, Santos e Frazão, 2010), 

caracterizando um processo de aculturação. 

Narvai (2000) afirma que “a chegada dos portugueses causou espanto. Tudo era 

muito estranho, das caravelas às roupas e barbas. Mas as bocas impressionaram 

igualmente. O escorbuto dilacerava as comissuras labiais e as gengivas. A cárie dentária 

completava a mutilação dentária e produzia uma boca banguela muito diferente. Havia 

cárie entre os primeiros habitantes do Brasil, mas a ocorrência não se comparava à 

observada entre os que chegavam. Os anos e os séculos foram se passando e, além de se 

transformar no país do futebol e do carnaval, o Brasil via sua imagem se associar à de 

país de banguelas. Não porque a cárie dentária tenha sido ‘transmitida’ pelos 

portugueses, como o foram outras doenças (a sífilis, por exemplo), mas por causa da 

cana-de-açúcar que ocupou papel central na economia brasileira durante todo o período 

colonial”. 

Considerando a diversidade sociocultural, geográfica e política do Estado 

brasileiro, não há como ignorar que os povos indígenas brasileiros compõem um 

mosaico extremamente diversificado do ponto de vista étnico, linguístico, formas de 

organização social, expressões culturais, vida produtiva, história do contato e grau de 

interação com a sociedade nacional. Visando organizar um modelo de atenção em saúde 

bucal que estivesse direcionada aos povos indígenas foi criada A Política Nacional de 

Atenção à Saúde Bucal. Esta por sua vez,  apresentou como propósito ampliar o acesso 

ao atendimento odontológico nas aldeias, estruturando e qualificando os serviços de 

saúde bucal nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). Essa é a primeira 

política nacional elaborada especificamente para tratar da saúde bucal desses povos, 

contemplando a diversidade social, cultural, geográfica, histórica e política de modo a 

favorecer a superação dos fatores que tornam essa população mais vulnerável aos 
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agravos à saúde bucal de maior magnitude e transcendência entre os brasileiros, 

reconhecendo a eficácia de sua medicina e o direito desses povos à sua cultura (Brasil, 

2011). 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

A DOENÇA CÁRIE 

 

 A cárie dentária é compreendida como uma doença típica do homem civilizado 

e, de maneira genérica, todo indivíduo adulto durante a sua vida pode ser acometido 

pela cárie dental, datando, porém da pré-história o aparecimento da cárie entre os seres 

humanos. Em um exame de 100 crânios do homem de Neanderthal não foi constatado a 

presença de cárie, significando não a sua ausência, mas sim uma incidência de cárie 

ocasional neste período restrita a uns poucos espécimes. Porém, a partir de um maior 

consumo de açúcar por volta de 1665, a incidência de cárie aumentou drasticamente 

(Pinheiro, 1983). 

 Há milênios, o homem deixou de viver exclusivamente da natureza, quando 

modificou, de alguma maneira, a forma natural dos alimentos. Gerou-se um 

desequilíbrio da biodiversidade bucal que, a partir desse momento, foi responsável por 

um desequilíbrio no processo de desmineralização e remineralização fora das condições 

naturais, possibilitando o desenvolvimento de lesões na estrutura dentária chamadas de 

cárie dentária (Lima, 2007). 

A introdução de produtos açucarados alterou significativamente o quadro de 

saúde bucal de várias dessas populações nativas, por vezes equiparando ou mesmo 

sobrepujando os índices verificados em países ocidentais (Newbrun, 1982). 

 O aparecimento de lesões de cárie em comunidades de vida considerada 

primitiva onde a dieta presente é composta de alimentos localmente produzidos e com 

pouco açúcar fermentável apresenta-se em baixos índices. Porém, com a modernização 

ocorrente no mundo, ao se elevar o padrão de vida ocorre uma mudança também nos 

padrões alimentares, sendo evidenciado grande aumento no índice de lesões cariosas ao 

ser adotada uma dieta com alto consumo de produtos vendidos em lanchonetes e com 

grande conteúdo de carboidratos fermentáveis (Thylstrup e Fejerskov, 2001). 
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OS POVOS INDÍGENAS 

 

  Para o Instituto Sócio Ambiental (ISA), a expressão genérica "povos indígenas" 

refere-se a grupos humanos espalhados por todo o mundo, mas que são bastante 

diferentes entre si. Estima-se que, na época da chegada dos europeus ao Brasil 

vivessem, em território brasileiro, mais de 1.000 povos indígenas, somando entre dois e 

quatro milhões de pessoas.  Do ponto de vista étnico, cultural e linguístico, no que diz 

respeito aos povos indígenas, pode-se afirmar, que Brasil abriga uma grande 

diversificada cultural, étnica e linguística, formas de organização social, expressões 

culturais, vida produtiva, história de contato e grau de interação com a sociedade 

nacional, gerando um mosaico extremamente diversificado (ISA, 2011). 

Em 2000 a população indígena brasileira é estimada em, aproximadamente, 

370.000 pessoas, pertencentes à cerca de 210 povos, falantes de mais de 170 línguas 

identificadas. Os povos indígenas estão presentes em todos os estados brasileiros, 

exceto Piauí e Rio Grande do Norte, vivendo em 579 terras indígenas que se encontram 

em diferentes situações de regularização fundiária e que ocupam cerca de 12% do 

território nacional. Uma parcela vive em áreas urbanas, geralmente em periferias 

(Brasil, 2002). 

Já no censo de 2010, segundo a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) hoje, no 

Brasil, vivem 817.963 mil índios, cerca de 0,4% da população brasileira, de acordo com 

os resultados do Censo demográfico 2010 (IBGE, 2011). Eles estão distribuídos entre 

688 Terras Indígenas e algumas áreas urbanas, são mais de 225 povos e falantes de 

aproximadamente 180 línguas diferentes. Há também 82 referências de grupos 

indígenas não contatados, das quais 32 foram confirmadas. Existem ainda grupos que 

estão requerendo o reconhecimento de sua condição indígena junto ao órgão federal 

indigenista. 

 No entanto, o impacto produzido pelo contato com a sociedade traduziu-se em 

mudanças sociais, econômicas e demográficas catastróficas para a sobrevivência física e 

cultural do índio em diferentes momentos da história brasileira, uma vez que, a 

colonização do Brasil registrou um processo de extermínio da população indígena 

(Costa, 1987), principalmente, no tocante às doenças.  

 Ribeiro (1987), em seu livro intitulado: “O Índio na Cultura Brasileira”, cita as 

causas do despreparo biológico da população indígena para enfrentar as doenças da 

civilização: 
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1) A comunidade indígena se distingue geralmente, mas não necessariamente, 

por determinados caracteres somáticos; 

2) Compartilha expressões culturais (língua, costumes, técnicas, crenças, 

formas de organização socioeconômica) distintas da sociedade nacional; 

3) Possui território comum, geralmente isolado ou semi-isolado, cuja posse e 

exploração autônoma são condições sine qua non para sua sobrevivência 

como grupo étnico; 

4) Possui lideranças próprias, sem representação a nível nacional; 

5) Seus direitos como minoria étnica são formalmente reconhecidos pelo 

Estado, mas, na prática, desrespeitados sempre que entram em confronto 

com interesses locais ou regionais. 

 Devido ao descaso e ausência de atenção a essas peculiaridades a saúde bucal 

indígena esteve à margem das políticas de saúde pública dificultando e/ou limitando o 

acesso desta população à assistência, seja ela primária, secundária ou terciária. Neste 

sentido, Ribeiro (1982), observa que “a história das relações entre índios e brancos no 

Brasil ensina que as armas de conquistas foram alguns apetites e ideias, um 

equipamento mais eficiente de ação sobre a natureza, bacilos e vírus, sobretudo vírus”. 

O autor observa que estes povos ao entrarem em contato com a sociedade brasileira, se 

inserem no seu circuito de contágio.  

No caso da saúde bucal, para muitos povos, a inclusão do açúcar e do sal aos 

hábitos alimentares, assim como o abandono de algumas práticas alimentares e culturais 

como, por exemplo, o afilamento dos dentes definitivos dos meninos e meninas, para 

muitos destes povos, resultaram na presença de doenças dos dentes, cáries, dores, além 

da diabetes e hipertensão. 

O indígena é no Brasil, essencialmente, aquela parcela da população que 

apresenta problemas de inadequada adaptação à sociedade, em suas diversas variantes, 

motivados pela conservação de costumes, hábitos ou meras lealdades que a vinculam a 

uma tradição pré-colombiana. Ou, ainda mais amplamente: índio é todo indivíduo 

conhecido como membro por uma comunidade de origem pré-colombiana que se 

identifica como etnicamente diversa da nacional e é considerada indígena pela 

população brasileira com que está em contato (Ribeiro, 1982). 

A lei nº 6.001 de 19 de dezembro de 1973 dispõe sobre o Estatuto do Índio, que 

em seu artigo 33 reza que a propriedade da terra, registrada em cartório, só pode ser 

concedida a indivíduos isolados, ou seja, o índio desmembrado do seu grupo, em glebas 
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inferiores a 50 hectares, depois de comprovados dez anos de ocupação efetiva. Por fim, 

a legislação prevê a reversão ao domínio da União dos territórios tribais, por extinção 

do grupo ou sua integração à sociedade nacional. 

 
FIGURA 1. Distribuição das Terras Indígenas no território brasileiro 
 

 

Fonte: ISA - Instituto Socioambiental março de 2005 

 

AS POLÍTICAS DE SAÚDE INDÍGENA 

 

 A criação do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), em 1910 marca o início da 

política indigenista organizada, pois deste então a saúde indígena não era de 

responsabilidade de nenhuma instância de governo. O objetivo desta era minimizar os 

conflitos gerados pela ocupação dos territórios indígenas pelos fazendeiros, 

mineradoras, madeireiros e outros agentes de expansão econômica. O primeiro 
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programa sistemático de atendimento aos índios oriundo do governo surgiu no início da 

década de 1950, no âmbito do Ministério da Saúde. Foi o “Serviço de Unidades 

Sanitárias Aéreas – SUSA”, de responsabilidade do médico Noel Nutels, que deveria 

atuar junto às comunidades rurais e indígenas, principalmente do Centro-Oeste e Norte 

do país (Costa, 1987). 

Em 1967 o Serviço de Proteção ao Índio (SPI) é extinto e é criada a Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI), pois o primeiro acabou por servir mais aos interesses dos 

grupos econômicos que visavam ocupar as terras indígenas, tornando-as reduzidas. A 

FUNAI ficou subordinada ao Ministério da Justiça e, além de ter como finalidade 

estabelecer as diretrizes e garantir o cumprimento da política indigenista, teve incluída 

entre suas atribuições, a promoção e a prestação da assistência médico-sanitária aos 

índios (Marques, 2003).  

Em meados da década de 1980, com a democratização do país, a assistência à 

saúde dos povos indígenas passou a fazer parte das discussões e entrou na agenda das 

reformas. A VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, foi um marco para 

a política de saúde no país e também para a saúde indígena, pois aprovou a realização 

da I Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio - I CNPSI, e, a partir desta, 

foram estabelecidas as bases para a criação de um subsistema específico para atenção à 

saúde indígena (Marques, 2003; Brasil, 2009). 

O modelo de atenção em saúde indígena no Brasil se caracteriza por ser um 

processo ainda em construção, relacionado a um conjunto de fatores históricos e 

políticos que ocorrem desde a década de 1980, dentre os quais a implantação do Sistema 

Único de Saúde (SUS), a Constituição Brasileira de 1988 que veio reconhecer o caráter 

pluriétnico do país, e o crescimento das organizações indígenas (Langdon, 2004). Sendo 

assim abolido o monopólio do órgão indigenista na defesa e na regulação dos direitos 

indígenas, superando a idéia preconceituosa de sua incapacidade. 

               Segundo Marques (2003), desde a promulgação das Leis nº 8.080 e nº 8.142 de 

1990, que regulamentaram o texto constitucional e a criação do SUS, diversos decretos 

e portarias foram emitidos se constituindo em uma trama de instrumentos legais e de 

estruturas administrativas que conformariam o subsistema de atenção à saúde indígena. 

O Decreto nº 23, de fevereiro de 1991, ofereceu uma primeira definição legal do 

Distrito Sanitário Especial Indígena: “... As ações e serviços serão desenvolvidos 

segundo modelo de organização na forma de Distrito Sanitários de natureza especial, 
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consideradas as especificidades das diferentes áreas e das comunidades indígenas” 

(Artigo IV, Decreto presidencial nº 23, de 4 de fevereiro de 1991).  

 Entre as políticas setoriais, destaca-se a de atenção à saúde dos índios, 

organizada anteriormente pela FUNAI, caracterizada pela ação vertical das chamadas 

Equipes Volantes de Saúde (EVS) que sediavam espaços urbanos e realizavam 

deslocamentos periódicos às aldeias, onde atendiam às demandas espontâneas dos 

índios doentes. Segundo a médica e antropóloga Luisa Garnello, as equipes de saúde da 

FUNAI mantiveram-se em geral distantes das discussões sobre atenção primária à 

saúde, e suas práticas não incorporaram nem os avanços simples, baratos e eficazes de 

cuidados primários de saúde e nem os novos modelos de assistência, pautados na 

prevenção de doenças e na organização de sistemas locais de saúde. Assim permaneceu 

até 1991, quando ocorreu a transferência da gestão da saúde indígena da FUNAI para o 

Ministério da Saúde (Luciano, 2006) 

   Uma formulação mais geral para o atual subsistema de saúde indígena ocorreu 

na IX Conferência Nacional de Saúde, em 1992, quando foi defendida a atenção integral 

à saúde do índio, considerando seus sistemas tradicionais de cura, por meio de Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), diretamente ligados ao Ministério da Saúde, 

administrados pelos Conselhos Indígenas de Saúde. O processo de construção da 

política de atenção à saúde indígena, no âmbito do SUS, continuou, entretanto, entre 

avanços e retrocessos até 1999. Durante esse período, a Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA) e a FUNAI dividiram as responsabilidades da atenção à saúde indígena, 

executando, cada uma, parte das ações, de forma fragmentada e conflituosa (Chaves et 

al, 2006).  

               Na II Conferência Nacional de Saúde Indígena, realizada em 1993, surgiram as 

primeiras propostas e reivindicações visando à criação dos Agentes Indígenas de Saúde 

(AIS) e dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) que tiveram início em 1991 

com o Decreto n. 23 do governo Collor. Os debates realizados nessa conferência 

refletiram pontos edificantes que resultariam na Lei Arouca (1999). 

 No que se refere à execução dos serviços de saúde voltados aos índios, convém 

destacar que na atual conformação do Subsistema de Saúde Indígena, os Municípios e 

as organizações não governamentais (ONGs) têm ocupado um papel cada vez maior. A 

União, mediante convênios e contratos, financia a prestação dos serviços que acabam 

sendo executados, na prática, pelos Municípios, por meio da rede municipal de saúde, e 
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pelas ONGs conveniadas, que recebem recursos para prestar diversos tipos de serviços 

de atenção à saúde diretamente nas comunidades indígenas (Aith, 2008). 

               A Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena foi definida por uma lei 

sancionada em 23 de setembro de 1999, de autoria do então deputado federal Sérgio 

Arouca, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, instituindo o 

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, tendo como base os DSEI. Esta lei pode ser 

considerada o marco regulatório da atenção à vida das populações indígenas do Brasil 

(Brasil, 2009).  

               Para amparar e defender o contingente de cidadãos indígenas brasileiros, a 

Medida Provisória (MP) nº 1.911-8, de 29 de julho de 1999, que dispõe sobre a 

organização da Presidência da República e dos Ministérios, entre outras providências, 

determinou a transferência, da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) para a Fundação 

Nacional de Saúde (FUNASA), dos recursos humanos e outros bens destinados às 

atividades de assistência à saúde. Em seguida, o Decreto nº 3.156, de 27 de agosto de 

1999, estabeleceu as condições para a prestação dessa assistência à saúde dos povos 

indígenas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), além de determinar que a 

atenção à saúde indígena é “dever da União e será prestada de acordo com a 

Constituição e com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que criou o Sistema 

Único de Saúde (SUS), objetivando a universalidade, a integralidade e a equidade dos 

serviços de saúde” (Chaves et al, 2006; Brasil, 2009). 

              Em 2001, a III Conferência Nacional proporcionou avanços na organização do 

Subsistema de Saúde Indígena, quando os DSEIs e o controle social assumiram funções 

mais consistentes a partir da criação dos Conselhos Distritais. A inclusão da mulher 

indígena na participação das políticas públicas para os povos indígenas foi outra 

conquista desta conferência.  Finalmente, a IV CNSI, ocorrida em março de 2006, teve 

como tema central “DSEI: Território de Produção de Saúde, Proteção da Vida e 

Valorização das Tradições”. O objetivo foi avaliar a situação de saúde nos DSEI — 

destacando a importância de sua autonomia — e do Subsistema Indígena, no âmbito do 

SUS (Brasil, 2009). 

 O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena organizado pela Lei Orgânica da 

Saúde tem como base os Distritos Sanitários Especiais Indígenas — DSEIs. 
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FIGURA 2. Localização e área de abrangência dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

(DSEIs), Brasil, 2003. 

 

 
Fonte: Desai/Funasa/MS, setembro de 2003 

 

 O DSEI é uma unidade organizacional da FUNASA e deve ser entendido como 

uma base territorial e populacional sob-responsabilidade sanitária claramente 

identificada, enfeixando um conjunto de ações de saúde necessárias à atenção básica, 

articulado com a rede do SUS, para referência e contra-referência, composto por equipe 

mínima necessária para executar suas ações e com controle social por intermédio dos 

Conselhos Locais e Distrital de Saúde. Os 34 territórios distritais espalhados pelo Brasil 

foram definidos em um processo de construção com as comunidades indígenas, 

profissionais e instituições de saúde. A definição destas áreas se pautou não apenas por 

critérios técnico-operacionais e geográficos, mas respeitando também a cultura, as 

relações políticas e a distribuição demográfica tradicional dos povos indígenas, o que 

necessariamente não coincide com os limites de Estados e/ou Municípios onde estão 

localizadas as terras indígenas (Garnelo e Sampaio, 2005; Ministério da Saúde, 2009). 
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FIGURA 3. Organização e Modelo Assistencial dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

(DSEIs) no Brasil, 2003.  

 

 
Fonte: Desai/Funasa/MS, setembro de 2003 

 

 A Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) área do Ministério da Saúde 

criada através de decreto em 19 de outubro de 2010 no governo do presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, coordena e executa o processo de gestão do Subsistema de 

Atenção à Saúde Indígena em todo Território Nacional. A SESAI tem como missão 

principal  a proteção, a promoção e a recuperação da saúde dos povos indígenas e 

exercer a gestão de saúde indígena, bem como orientar o desenvolvimento das ações de 

atenção integral à saúde indígena e de educação em saúde segundo as peculiaridades, o 

perfil epidemiológico e a condição sanitária de cada Distrito Sanitário Especial Indígena 

- DSEI, em consonância com as políticas e programas do Sistema Único de Saúde – 

SUS (FUNAI,2010). 

 Cabe à SESAI coordenar e avaliar as ações de atenção à saúde no âmbito do 

Subsistema de Saúde Indígena; promoção, articulação e a integração com os setores 

governamentais e não governamentais que possuam interface com a atenção à saúde 

indígena.  É responsabilidade da Secretaria também identificar, organizar e disseminar 

conhecimentos referentes à saúde indígena e estabelecer diretrizes e critérios para o 



12 
 

planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações de saneamento ambiental 

e de edificações nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs). Em relação ao 

controle social e responsabilidade da SESAI a promoção, o fortalecimento e apoio o 

exercício pleno do controle social no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, por 

meio de suas unidades organizacionais. Em sua estrutura administrativa a Secretaria 

conta com dois Departamentos: Departamento de Gestão da Saúde Indígena e 

Departamento de Atenção à Saúde Indígena (SESAI,2012). 

 Conforme a Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena, definida pela 

Portaria MS n. 254, de 31 de janeiro de 2002, cada distrito deve possuir uma rede de 

serviços de atenção básica de saúde dentro das áreas indígenas. Esta rede de serviços 

deve seguir as mesmas diretrizes de organização do SUS, ou seja, deve organizar-se de 

forma integrada e hierarquizada, com complexidade crescente e articulada com a rede 

do Sistema Único de Saúde.  São diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde dos 

Povos Indígenas: organização dos serviços de atenção à saúde dos povos indígenas na 

forma de Distritos Sanitários Especiais (DSEIs) e Pólos-Base, no nível local, onde a 

atenção primária e os serviços de referência se situam; preparação de recursos humanos 

para atuação em contexto intercultural; monitoramento das ações de saúde dirigidas aos 

povos indígenas; articulação dos sistemas tradicionais indígenas de saúde; promoção do 

uso adequado e racional de medicamentos; promoção de ações específicas em situações 

especiais; promoção da ética na pesquisa e nas ações de atenção à saúde envolvendo 

comunidades endógenas; promoção de ambientes saudáveis e proteção da saúde 

indígena; controle social (Brasil, 2002). 

 

O PROJETO BRASIL SORRIDENTE INDÍGENA 

 

 Segundo o Ministério da Saúde, o Projeto Brasil Sorridente Indígena lançado 

em 19.04.2011 teve como objetivo levar atendimento em saúde bucal às aldeias, 

garantindo assistência odontológica integral aos povos indígenas. Assim, com o 

objetivo de ampliar o acesso ao atendimento odontológico nas aldeias, estruturando e 

qualificando os serviços de saúde bucal nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

(DSEIs), é a primeira política nacional elaborada especificamente para tratar da saúde 

bucal desses povos, inspirada no projeto já existente BRASIL SORRIDENTE, lançado 

em março de 2004 (Ministério da Saúde, 2011). 
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 O projeto, segundo informou o Ministério da Saúde, contou com instituições 

executoras e instituições coordenadoras, que são elas: 

 

a) Instituições Executoras: 

 

Governo Federal: 

· Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria Especial de Saúde Indígena 

(SESAI) e Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) – Xavante. 

· Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Atenção à Saúde - 

Departamento de Atenção Básica, Coordenação Geral de Saúde Bucal. 

 

b) Instituições Coordenadoras: 

 

Governo Federal: 

· Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria Especial de Saúde Indígena 

(SESAI). 

· Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Atenção à Saúde - 

Departamento de Atenção Básica, Coordenação Geral de Saúde Bucal. 

 Para tal projeto, o Ministério realizou a contratação de dentistas e a aquisição 

de consultórios portáteis. Assim, o atendimento foi feito na própria aldeia. Além deste 

atendimento básico, foram desenvolvidas atividades de prevenção e encaminhamento de 

casos complexos à rede de atenção especializada dos municípios próximos às aldeias, 

que receberam incentivos adicionais do MS (Ministério da Saúde) para seus CEO 

(Centro de Especialidade Odontológica) e laboratórios de próteses que fizeram 

atendimento aos povos indígenas. 

 O Brasil Sorridente Indígena foi lançado inicialmente nos Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas (DSEIs) Xavante, localizado no Mato Grosso, e DSEIs Alto Rio 

Purus e Alto Rio Solimões, ambos localizados na Amazônia. Estes DSEIs abrigam 

cerca de 80 mil índios. O projeto foi executado em duas fases, sendo que na Fase I, que 

durou 6 meses, toda a população destes distritos foi atendida, resolvendo os problemas 

bucais mais graves e urgentes. Para tanto, o Ministério desenvolveu um protocolo 

específico de atendimento e realizou o treinamento dos profissionais para execução 

deste atendimento diferenciado (Ministério da Saúde, 2011).  
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A capacitação foi oferecida para os profissionais que atuarão em área, sendo 

eles cirurgiões-dentistas, Auxiliares de Saúde bucal (ASB), Técnico em Saúde bucal 

(TSB) e responsáveis técnicos, no período de 29 de novembro a 2 de dezembro de 

2011, denominada Oficina Brasil Sorridente Indígena 

 O quadro de saúde bucal indígena, que beira a calamidade, não será revertido 

como em um passe de mágica, mas este foi um primeiro passo arrojado e fadado ao 

êxito. A população indígena, que sempre esteve excluída no que diz respeito a políticas 

públicas de saúde voltadas para as suas particularidades pode ser contemplada. 

 Ainda na fase I foi iniciado o processo de reabilitação protética (dentadura) 

para a população que já perdeu todos os dentes. A Fase II constituiu na reorganização da 

atenção à saúde bucal para que seja garantido o atendimento integral em saúde bucal ao 

indígena. Além de parcerias com os municípios, o MS fez a doação de equipamentos 

odontológicos para a estruturação de locais estratégicos, para onde foram encaminhados 

aqueles que necessitaram de atendimento especializado. Ao mesmo tempo em que esta 

fase ocorreu, a Fase I foi iniciada em todos os demais DSEIs do Brasil (Ministério da 

Saúde, 2011). 

 O modelo de atenção proposto valoriza a cultura indígena, em sua 

representação mais pura, e dá suporte para que os gestores possam estabelecer padrões 

de atendimento levando em consideração a relação saúde/doença bucal.  Garantindo a 

ampliação da assistência primária no que diz respeito ao acesso e ao serviço em si, e 

também fica estabelecido um protocolo que visa referenciar e contra referenciar o 

serviço nos níveis secundários e terciários respeitando as diretrizes e princípios do 

Sistema Único de Saúde (SUS) (Ministério da Saúde, 2011). 

 

A SAÚDE BUCAL INDÍGENA 

 

No documento “Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal” (BRASIL, 

2004), identificam-se seis “princípios norteadores das ações” a serem desenvolvidas “na 

perspectiva do cuidado em saúde bucal” que, segundo o documento, são 

complementares aos princípios da universalidade, integralidade e equidade, expressos 

no texto constitucional. Esses princípios complementares são: 

1) Gestão Participativa: definir democraticamente a política de saúde bucal, 

assegurando a participação das representações de usuários, trabalhadores e prestadores, 

em todas as esferas de governo. 
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2) Ética: assegurar que toda e qualquer ação seja regida pelos princípios 

universais da ética em saúde. 

3) Acesso: buscar o acesso universal para a assistência e dar atenção a toda 

demanda expressa ou reprimida, desenvolvendo ações coletivas a partir de situações 

individuais e vice-versa e assumindo a responsabilidade por todos os problemas de 

saúde da população de um determinado espaço geográfico. Prioridade absoluta deve ser 

dada aos casos de dor, infecção e sofrimento. 

4) Acolhimento: desenvolver ações para o usuário considerando-o em sua 

integralidade biopsicossocial. Acolhimento pressupõe que o serviço de saúde seja 

organizado de forma usuário-centrada, garantido por uma equipe multiprofissional, nos 

atos de receber, escutar, orientar, atender, encaminhar e acompanhar. Significa a base da 

humanização das relações e caracteriza o primeiro ato de cuidado junto aos usuários, 

contribuindo para o aumento da resolutividade. 

5) Vínculo: responsabilizar a unidade ou serviço de saúde na solução dos 

problemas em sua área de abrangência, através da oferta de ações qualificadas, eficazes 

e que permitam o controle, pelo usuário, no momento de sua execução. O vínculo é a 

expressão-síntese da humanização da relação com o usuário e sua construção requer a 

definição das responsabilidades de cada membro da equipe pelas tarefas necessárias ao 

atendimento nas situações de rotina ou imprevistas. O vínculo é o resultado das ações 

do acolhimento e, principalmente, da qualidade da resposta [clínica ou não] recebida 

pelo usuário. 

6) Responsabilidade Profissional: implicar-se com os problemas e demandas 

dos usuários, garantindo respostas resolutivas, tornando-se corresponsável pelo 

enfrentamento dos fatores associados com o processo saúde-doença em cada território. 

Corresponde ao desenvolvimento de práticas profissionais baseadas no respeito à 

identidade do usuário, conhecimento do contexto familiar e laboral, disponibilizando o 

tempo necessário à escuta da queixa e ao atendimento e providências pertinentes, 

criando suportes para a atenção integral à saúde e às necessidades dos diferentes grupos 

populacionais. 

A atual Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena prevê ações específicas 

em saúde bucal que devem ser desenvolvidas em cada DSEI. A atenção à saúde bucal 

nos DSEI está baseada em um conjunto de diretrizes para organização dos serviços em 

saúde bucal que estão disponíveis no documento “Diretrizes para a Atenção à Saúde 

Bucal dos Povos Indígenas”, da Fundação Nacional de Saúde (Brasil, 2007).       
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             No entanto, o que se observa atualmente nos programas de saúde bucal indígena 

são transposições da prática clínica privada para o campo da saúde coletiva. É fato, que 

a equipe de saúde bucal não tem resposta e preparo para diversas concepções e 

novidades inerentes ao cotidiano da vida em terra indígena. Assim, torna-se cada vez 

mais necessário que o conhecimento referente às representações socioculturais dos 

povos indígenas, seus padrões alimentares, organização social, demografia e 

epidemiologia sejam discutidos e agregados à formação acadêmica dos profissionais da 

odontologia, pois a ampliação das ações com grupos sociais específicos e a 

redistribuição espacial da força de trabalho exigirão cada vez mais a compreensão 

destes determinantes do processo saúde-doença (Pinto, 2000).  

Sabe-se que no campo da saúde, as representações sobre o processo saúde-

doença são determinadas pelos saberes culturais de cada etnia. Conhecer suas 

particularidades culturais e concepções auxilia na construção de um modelo assistencial 

diferenciado que garanta atenção integral voltada ao indivíduo, percebido em seu 

ambiente e em suas relações socioculturais (Souza, 2005). Assim, com o objetivo de 

mudar este quadro, importantes atores das diversas áreas do conhecimento têm dedicado 

esforços diferenciados em busca da ruptura do paradigma curativo aos povos indígenas, 

principalmente por meio de uma a maior interação com as ciências sociais (Langdon, 

2004).  

 A pouca bibliografia relacionada à saúde bucal dos povos indígenas (Tabela 1), 

na maioria das vezes, se refere a estudos epidemiológicos sobre cárie dentária e doenças 

periodontais. Como exemplo deste tipo de estudo, pode-se citar: Tumang e  Piedade 

(1968) investigaram a prevalência de cárie no Alto Xingu e compararam com uma 

amostra de não indígenas da mesma faixa etária da cidade de Piracicaba, São Paulo. 

Uma limitação do trabalho é que não define as faixas etárias, agrupando os resultados 

de acordo com dentição decídua, mista e permanente. Hirata et al. (1977), que 

realizaram um estudo de prevalência de cárie em crianças entre 3-14 anos de idade 

empregando os índices ceo-s (índice semelhante ao ceo-d que é utilizado para a dentição 

decídua, mas que utiliza como unidade de observação as superfícies dentárias e não o 

elemento dentário) e CPO-S (índice semelhante ao CPO-D, mas que utiliza como 

unidade de observação as superfícies dentárias e não o elemento dentário). O objetivo 

principal foi efetuar um levantamento da doença cárie no intuito de subsidiar a 

implantação de programa preventivo, assim como uma pesquisa epidemiológica em 

saúde bucal realizada em 1997 por Arantes e publicado em 2001 na comunidade 
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Xavante de Pimentel Barbosa/MT. Neste estudo, os valores de CPO-D  encontrados são 

considerados baixos, no entanto, quando comparados com levantamentos realizados em 

1962 e 1991, os resultados apontam uma tendência para deterioração das condições de 

saúde bucal dessa população. Arantes (2001) aponta ainda que, apesar de não existir 

uma higienização de forma sistemática entre o Xavante, o Índice Periodontal 

Comunitário sugere baixa ocorrência de doença periodontal em estágios avançados, 

sendo também pouco expressiva a ocorrência de bolsas periodontais e mobilidade de 

dentes mesmo entre os mais idosos. O autor conclui que é importante implementar 

programas preventivos visando difundir a prática da higienização sistemática e o uso de 

dentifrícios fluoretados. Rigonatto et al. (2001), investigaram quatro comunidades 

xinguanas (Yawalapití, Awetí, Mehináku e Kamayurá), totalizando 288 indivíduos. Foram 

empregados os seguintes índices: CPO-D, ceo-d e o “índice de cuidados” ou “care index” 

(Walsh, 1970). Este último verifica a porcentagem de dentes obturados em relação ao CPO-

D total. Os resultados não são apresentados segundo etnia, o que é justificado pelos autores 

devido ao reduzido número de indivíduos de cada uma delas. O índice CPO-D indicou altos 

níveis de cárie para todos os grupos etários (5,9 para a faixa etária 11-13 anos) e baixa taxa 

de incorporação de serviços de atenção à saúde bucal (verificada pelo “índice de 

cuidados”). 

              Outros estudos desta natureza são citados por Oliveira (2006), tais como: 

Coelho (2002) que pesquisou a prevalência de lesões traumáticas na dentição 

permanente em crianças e adolescentes entre os índios Maxakali e Krenak; Santos 

(2002) que estudou a prevalência de alterações na mucosa bucal entre os Waimiri-

atroari, concluindo que a hiperplasia epitelial focal, lesão característica de populações 

indígenas, foi observada em 20,96% desta população, índice considerado de alta 

prevalência, sem associação com sexo ou idade; Galati (2003) que realizou um inquérito 

epidemiológico para cárie dentária entre caiçaras e em um grupo de Guarani habitantes da 

região da Estação Ecológica Juréia-Itatins, em Iguape, no estado de São Paulo e pelo fato da 

amostra ser pequena (17 Guarani Mbyá da aldeia Paraíso) optou em apresentar análise 

descritiva e pesquisa sobre acesso a atendimento odontológico. Mauricio (2012) realizou 

um estudo sobre o povo indígena Xukuru do Ororubá, na faixa etária de 10 à 14 anos e 

concluiu que a morbidade bucal referida apresenta alta necessidade de serviços 

odontológicos, e a média do índice CPO-D do referido povo é baixa, mas sua análise 

minuciosa caracteriza alta média de dentes cariados.  
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Estudos sobre autopercepção em relação à boca ou cuidados da medicina 

tradicional entre os diferentes povos, ou mesmo como determinado grupo indígena, 

cuidado de seus problemas bucais são raros. Um estudo realizado por Moimaz et al. 

(2001) no qual a proposta foi avaliar a percepção de saúde dos índios adultos habitantes 

do posto indígena de Icatu, localizado no município de Braúna, São Paulo. Diante dos 

resultados, os autores concluíram que a percepção de saúde do índio está diretamente 

relacionada com a capacidade de exercer tarefas na comunidade, bem como a 

importância atribuída à aparência e à capacidade de mastigação relaciona-se ao estado 

geral de saúde. Detogni (2007) registra que a mudança do enfoque ‘clínico’, 

prioritariamente assistencial/curativo e individual deu-se, não a favor de um enfoque 

basicamente ‘sanitário’ preventivista apenas, mas sim, de práticas de saúde baseadas em 

escolhas e compromissos das partes envolvidas com o trabalho em saúde. 
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TABELA 1. Trabalhos publicados em saúde bucal e antropologia dentária abordando 

populações indígenas do Brasil  de acordo com Arantes (2001), adaptado de Pose (1993). 

 
Autores  
 

Povo Temas priorizados 

Oliveira (1948) Karajá Análise sobre morfologia dentária e padrões de 
abrasão 
 

Lima (1954) Tenetehára 
 

Análise de padrões de mutilação dentária 
 

Neel et al. (1964) Xavante 
 

Inquérito epidemiológico sobre cárie e oclusão 
 

Niswander (1967) Xavante 
 

Inquérito epidemiológico sobre cárie, oclusão, 
morfologia dentária e higiene bucal 
 

Niswander (1967) Bakairí 
 

Inquérito epidemiológico sobre cárie 
 

Tumang & Piedade (1968) Xingu 
 

Inquérito epidemiológico sobre cárie, 
periodontopatias e 
higiene bucal 
 

Baruzzi & Iones (1970) Xingu 
 

Inquérito epidemiológico sobre cárie 
 

Donnelly et al. (1977) Yanomámi Inquérito epidemiológico sobre cárie e 
periodontopatias 
 

Ayres & Salzano (1972) Kayapó 
 

Inquérito epidemiológico sobre cárie 
 

Pereira & Evans (1975) Yanomámi 
 

Inquérito epidemiológico sobre oclusão, abrasão e 
morfologia dentária 
 

Hirata et al. (1977) Xingu 
 

Inquérito epidemiológico sobre cárie 
 

Tricerri (1985) Alto Solimões 
 

Inquérito epidemiológico sobre cárie 
 

Ando et al. (1986) Xingu 
 

Avaliação de métodos preventivos 
 

Araújo (1988) Tikúna 
 

Formação de agentes indígenas de saúde 
 

Santos & Coimbra Jr. 
(1999) 
 

Tupí-Mondé Análise de defeitos de esmalte (hipoplasias) 
 

Pose (1993) Xavante 
 

Inquérito epidemiológico sobre cárie 
 

Detogni (1994)  
Xingú/Kayabí 
 

Inquérito epidemiológico sobre cárie 
 

Arantes et al. (2001) Xavante 
 

Inquérito epidemiológico sobre cárie, oclusão e 
periodontopatias 
 

Rigonatto et al. (2001) Xingu 
 

Inquérito epidemiológico sobre cárie 
 

Fratucci (2000) Guaraní 
 

Inquérito epidemiológico sobre cárie, oclusão e 
periodontopatias 
 

Fonte: Arantes (2001), adaptado de Pose (1993) 
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O programa Brasil Sorridente Indígena apresenta como objetivo garantir 

assistência odontológica integral aos povos indígenas e visa ampliar o acesso ao 

atendimento odontológico nas aldeias em duas etapas distintas, através da estruturação e 

qualificação dos serviços de saúde bucal nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

(DSEIs) (BRASIL, 2011). A primeira etapa deste programa teve o intuito de anular a 

demanda acumulada de necessidades de tratamentos curativos e reabilitadores de 

natureza odontológica em comunidades indígenas de três DSEIs: Xavante (MT), Alto 

Rio Purus (AC/AM/RO) e Alto Rio Solimões (AM). Na segunda etapa deste programa, 

foi programado que este atendimento integral seja reorganizado e estendido para todos 

os demais 34 DSEIs do Brasil (BRASIL, 2011). 

Com o objetivo de verificar a produção científica e até mesmo avançar na escolha 

do tema foi construída uma estratégia de busca, sem restrições de idiomas e datas,  no 

Medline, Web of Science e Lilacs. Em 10 de maio de 2013 foram encontrados apenas 9 

estudos envolvendo os termos “oral health ”, “indians”, “dental caries”. (Tabela 3). Os 

resultados das buscas evidenciaram a escassez de produção científica na área de saúde 

bucal no que se refere à doença cárie, com foco nos povos indígenas, principalmente o 

povo Xavante/MT. Assim, elegeu-se uma proposta de estudo em Saúde Coletiva com 

base epidemiológica, que transita pela interdisciplinaridade e busca o conhecimento 

deste assunto no campo das ciências da saúde e ciências sociais.  

A estratégia de busca visou o equilíbrio entre especificidade e sensibilidade. Os 

descritores selecionados no Medical Subject Heading (MeSH): “oral health ”, “indians”, 

“dental caries”. A busca foi inicialmente realizada no MEDLINE e posteriormente 

adaptada para as outras bases. Para a base LILACS foi utilizado os Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS) que representam uma versão traduzida e adaptada do MeSH 

(Quadro 1) (Tabela 2).  
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QUADRO 1. Estratégias de busca de acordo com as bases bibliográficas, 2013 
 

Bases de 
dados Estratégias de busca 

MEDLINE (oral health*[tiab] OR oral health[mesh]) and (indians*[tiab] OR 
indians[mesh] OR dental caries*[tiab] OR dental caries[mesh])  

WEB OF 
SCIENCE 

TS=( oral health*) AND TS=( indians*) AND TS=( dental caries*) 

LILACS (tw:oral health$ or mh:oral health) and (tw: indians$ or mh: indians) 
and (tw:dental caries$ or mh: dental caries) 

Nota: [tiab]=título e abstract; [mesh]=descritor da área de saúde; TITLE-ABS-KEY= título, abstract e 
palavra-chave; TS=topic; tw= palavras do título, resumo e assunto; mh= descritores e 
qualificadores do Decs; * e $=elementos de truncagem 
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TABELA 2. Resultado da busca em bases bibliográficas  dos trabalhos publicados em saúde 

bucal e antropologia dentária abordando a população Xavante no Brasil, 1964 à 2010. 

OBS: busca em bases bibliográficas  até 10 de maio de 2013. 

 
 

A OMS recomenda como idades-índice e grupos etários para análise da 

prevalência de cárie: idade de 5 anos - referência para análise da prevalência de cárie na 

dentição decídua; 12 anos - considerada como referência mais importante para 

qualificação da prevalência de cárie na dentição permanente; 15 anos - propicia 

avaliação das condições da dentição permanente após alguns anos em que ficou exposta 

Citação (autor/ano) País Título 

Neel et al., 1964 Estados Unidos Studies on th e Xavánte Indians of the Brazilian 
Mato Grosso 

Niswander, 1967 Estados Unidos Further studies on the Xavante Indians. VII. The 
oral status of the Xavantes of Simões Lopes. 

Pose, 1993 Brasil 
Evaluation of oral health conditions of Central 
Brazil Xavánte Indians / Avaliaçäo das condiçöes 
de saúde bucal dos índios Xavánte do Brasil Central 
 

Arantes, 1998 Brasil 

Oral health in a community Xavánte Indigenous in 
the Central Brazil / Saúde oral de uma comunidade 
indígena Xavánte do Brasil Central: uma 
abordagem epidemiológica e bioantropológica 

 

Arantes et al., 2001 Brasil 

Oral health among the Xavánte Indians in Pimentel 
Barbosa, Mato Grosso, Brazil /  
Saúde bucal na população indígena Xavánte de 
Pimentel Barbosa, Mato Grosso, Brasil. 

Arantes, 2005 Brasil 

Oral health of the indigenous groups in Brazil and 
the case of the Xavantes of Mato Grosso / Saúde 
bucal dos povos indígenas do Brasil e o caso dos 
Xavantes de Mato Grosso 

 

Arantes et al., 2009 Inglaterra Caries, gender and socio-economic change in the 
Xavante Indians from Central Brazil 

Arantes et al., 2010 Inglaterra Oral health in transition: the case of Indigenous 
peoples from Brazil 

Arantes et al., 2010 Brasil 

Between-group differences in dental caries in 
Xavante Indians from Central Brazil / Diferenciais 
de cárie dentária entre os índios Xavante de Mato 
Grosso, Brasil 
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ao meio bucal, além de ser também, referência para avaliação de indicadores de doença 

periodontal na adolescência; o grupo etário de 35 a 44 anos - utilizado para 

monitorização das condições de saúde bucal em adultos e, os dados referentes ao grupo 

etário de 65 aos 74 anos - para avaliação da saúde bucal dos idosos e, monitorização 

dos efeitos gerais dos serviços de cuidado bucal em uma população (OMS, 1999). 

Segundo o relatório da OMS de 2003 (Petersen, 2003), a cárie na idade de 12 anos e 

no grupo etário de 35 a 44 anos pode ser classificada em diferentes níveis, de muito baixa a 

alta, conforme a prevalência média observada para a população, conforme apresentado no 

Quadro 2. 

 

QUADRO 2. Classificação de prevalência de cárie dentária da OMS, segundo valores de CPOD 

aos 12 anos e no grupo etário de 35 a 44 anos, 2003. 

Prevalência de 
cárie dentária Muito baixa Baixa Moderada Alta 

CPOD aos 12 
anos < 1,2 1,2 a 2,6 2,7 a 4,4 > 4,4 

CPOD de 35 a 
44 anos < 5,0 5,0 a 8,9 9,0 a 13,9 > 13,9 

Fonte: The World Oral Health Report 2003 (PETERSEN, 2003) 
 

Segundo Arantes (2005) é difícil avaliar os serviços odontológicos prestados 

pelo Distrito Xavante devido à falta de informações sistematizadas. Não há uma 

normatização no registro das atividades odontológicas.  Em notícia divulgada pelo 

Portal Saúde em 17/08/2012, o Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena 

(SIASI), criado no âmbito do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), em 

1999, está sendo reformulado. O novo sistema, chamado de SIASI 4.0, será 

homologado durante uma oficina, que reunirá chefes de DIASI (Divisão de Atenção em 

Saúde Indígena), profissionais responsáveis pela inclusão de dados no SIASI de cada 

Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena (DSEI), técnicos das áreas de gestão e 

atenção da Secretaria Especial Saúde Indígena (SESAI) e do Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS).  

Arantes et al. (2001), realizaram médias do índice CPOD resultantes de 

levantamentos epidemiológicos realizados entre Xavante em diferentes ocasiões, 

segundo idade, sexos combinados. Comunidade de Pimentel Barbosa (Etenheritipá), 

Mato Grosso, Brasil, segundo tabela abaixo: 
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TABELA 3. Médias do índice CPOD resultantes de levantamentos epidemiológicos realizados 

entre Xavánte em diferentes ocasiões, segundo idade, sexos combinados. Comunidade de 

Pimentel Barbosa (Etenheritipá), Mato Grosso, Brasil 1962,1991,1997. 
 

Idade (anos) 1962 1991 1997 
 n média n média N média 

06-12 14 0,21 35 0,37 60 1,08 
13-19 21 0,30 25 1,16 37 4,54 
20-34 17 0,71 23 8,13 46 9,72 
35-44 5 2,40 10 9,10 24 14,25 

45 ou + 3 3,60 18 13,78 16 17,75 
Nota: Valores para 1962 e 1991 obtidos de Pose (1993), e para 1997 de Arantes et al. (2001). 
 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

 
Analisar a prevalência dos fatores associados à cárie dental na população 

Xavante residente no DSEI Xavante/MT Polo Base Água Boa em 2012. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Descrever a ocorrência da cárie dental por aldeia segundo sexo, faixa 

etária, tipo de dentadura, microárea de assistência à aldeia e acesso à 

área urbana (distância da aldeia em relação à cidade), na população 

Xavante residente no DSEI Xavante/MT Polo Base Água Boa em 

2012. 

 

 Estimar a prevalência, distribuição da desigualdade, severidade da 

doença cárie, cuidados restauradores e saúde dental através do índice 

CPO-D (dentes cariados, perdidos e obturados) para a dentição 

permanente e ceo-d (dentes cariados, extraídos e obturados) para a 

dentição decídua, na população Xavante residente no DSEI 

Xavante/MT Polo Base Água Boa em 2012. 
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 Analisar os fatores associados à prevalência, distribuição da 

desigualdade e severidade da doença cárie, cuidados restauradores e 

saúde dental na população Xavante residente no DSEI Xavante/MT 

Polo Base Água Boa em 2012. 

 

METODOLOGIA 

 

TIPO DE ESTUDO 

 

 Este estudo transversal que envolveu dados secundários oriundos da população 

Xavante do Polo Base Água Boa atendida na Fase I do projeto Brasil Sorridente 

Indígena no período de janeiro a junho de 2012. 
 

FONTE DE INFORMAÇÃO 

 

 Por tratar-se de um estudo transversal, todas as medidas foram realizadas em 

um único momento, não existindo período de seguimento dos indivíduos. Os dados 

secundários analisados neste estudo foram coletados durante a fase I do Projeto Brasil 

Sorridente Indígena, pelo Cirurgião-Dentista que prestava serviço em área, utilizando a 

ficha de atendimento 4 (Apêndice F) como instrumento de coleta de dados. As 

informações presentes na ficha 4 foram inseridas diretamente no sistema de informação 

do Ministério da Saúde (SIASI). 

Para a coleta de dados, os profissionais cirurgiões-dentistas que prestaram 

serviço na área utilizaram a ficha fornecida pelo Ministério da Saúde, a qual será 

utilizada em todo o Programa Brasil Sorridente Indígena. Os índices CPO-D e ceo-d  

são bons indicadores das condições de saúde bucal da população. Quanto menor o 

índice melhores são as condições de saúde bucal. 

 

FICHA DE ATENDIMENTO 

 
 Para facilitar o trabalho da equipe durante a coleta dos dados na FASE I do 

Projeto Brasil Sorridente Indígena no DSEI Xavante/MT, a ficha 4 foi utilizada 

preenchendo-se os seguintes campos (Apêndice F e G): 

 Dados pessoais do paciente (campos 01 a 09); 
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 Má-formação (campo 15); 

 Odontograma (campos 20 e 21); 

 Necessidade de prótese (campo 22). 

 

CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL E POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

O DSEI XAVANTE – POLO BASE ÁGUA BOA  

 

 O DSEI Xavante é um dos trinta e quatro Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas, cuja atenção à saúde está sob-responsabilidade da Secretaria Especial de 

Saúde Indígena, no âmbito do Ministério da Saúde. Localiza-se no estado do Mato 

Grosso, região Centro-Oeste do Brasil e abrange uma população aproximada de 15.636 

habitantes, distribuída em 200 comunidades e 9 Terras Indígenas (regularizadas  : TI 

Areões, Marãiwatsédé, Marechal Rondon, Parabuburu, Pimental Barbosa, 

Sangradouro/Volta Grande, São Marcos e  confirmadas: Areões I, Areões II, Chão Preto 

e Ubawawe), numa extensão territorial de 1.327.186 Km2 (Figura 4 e Quadro 4).  
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FIGURA 4. Localização geográfica das terras xavante no estado de Mato Grosso, Brasil 2002. 

 

Fonte: Coimbra Jr. et al., 2002 

 

 Abrange quatorze municípios: Água Boa, Nova Nazaré, Canarana, Ribeirão 

Cascalheira, Campinápolis, Santo Antonio do Leste, Paranatinga, Gaucha do Norte, 

General Carneiro, Novo São Joaquim, Poxoréo, Barra do Garças, Bom Jesus do 

Araguaia, e Alto da Boa Vista. O acesso a todas as comunidades ocorre via terrestre 

(Quadro 3). 

 O DSEI Xavante está constituído por seis Polos-Base: Água Boa, 

Campinápolis, Paranatinga, Sangradouro, São Marcos e Marãiwatsede. Estes Polos 

subdividem-se em micro-áreas:Areões, Pimentel Barbosa, Campinas, Palmeira, São 

Pedro, Aldeona, Paranatinga, Sangradouro, São Marcos, Namukurá e Marãwatsede, 

conforme mostra o quadro abaixo (Quadro 3). 
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QUADRO 3. Polos-Base, Municípios com terras indígenas Xavante, micro-áreas, nº de aldeias 

e população. 
 

POLO BASE MUNICÍPIO MICROAREA N ALDEIAS POPULAÇÃO 

Água Boa 

Água Boa 
Areões 14 1354 

Nova Nazaré 

Canarana Pimentel 8 1505 
Ribeirão 

Cascalheira 
 0 0 

Campinápolis 
Campinápolis 

Campinas 21 1356 

Palmeira 37 1487 
São Pedro 23 1756 

Sto Antonio 
Leste 

Aldeona 26 1708 

Marãiwatséde 
Bom Jesus do 

Araguaia 
Marãiwatséde 1 725 

Alto Boa Vista  0 0 

Paranatinga 
Paranatinga Paranatinga 11 694 

Gaúcha do Norte  0 0 

Sangradouro 

General Carneiro 

Sangradouro 31 1767 
Novo São 
Joaquim 

Poxoréo 

São Marcos Barra do Garças 
São Marcos 17 2428 

Namunkura 11 856 

Total   200 15636 

Fonte: Ministério da Saúde,2011 
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QUADRO 4. Terras Indígenas Xavante e Situação Jurídica. 

 

Terra Indígena Municípios Área (ha) Situação Jurídica 

Areões Água Boa 218.515 Regularizada 

Areões I Água Boa 24.458 Confirmada 

Areões II Água Boa 16.650 Confirmada 

Chão Preto Campinápolis 8.060 Confirmada 

Marãiwatsede Alto Boa Vista, São Félix 

do Araguaia 

165.241 Regularizada 

Marechal Rondon Paranatinga 98.500 Regularizada 

Parabubure Água Boa, Campinápolis, 
Nova Xavantina 

224.447 Regularizada 

Pimentel Barbosa Canarana, Ribeirão 

Cascalheira 

328.966 Regularizada 

Sangradouro/Volta 
Grande 

General Carneiro, Novo 
São Joaquim, Poxoréo 

100.280 Regularizada 

São Marcos - MT Barra do Garças 188.478 Regularizada 

Ubawawe Novo São Joaquim 52.234 Confirmada 

Fonte: DAF/FUNAI, julho de 2004 

 

 Total de 27 aldeias tem cobertura do Polo Base de Agua Boa do DSEI 

Xavante, localizadas nos municípios de Canarana, Nova Nazaré e Agua Boa. As 

distâncias das aldeias aos municípios sedes variam entre 30 e 285 km (Quadro 5) .   
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QUADRO 5. Relação das aldeias por distância. 

 

Polo 

Base 

Dist. 

DSEI 
Aldeia População Município 

Dist. 

Municipio 

Hs 

Gastas 

(seca) 

Hs 

Gastas 

(chuva) 

    Água Quente 45 Agua Boa 45 Km     

    Atsere´Re 67 Canarana 90 Km     

    Babaçu 102 Agua Boa 35 Km 0:30' 0:50' 

    Belém 188 Canarana 55 Km 1:00' 1:30' 

    Buriti 60 Nova Nazare 62 Km 1:00' 1:20' 

    Cachoeira 183 Nova Nazare 77 Km 1:30' 2:00' 

    Caçula 309 Canarana 90 Km 1:20' 1:50' 

    Canoa 3 Canarana 120 Km     

    Dois Galhos 130 Nova Nazare 90 Km 2:00' 2:20' 

    Ete'a 20 Nova Nazare 135 Km     

    Etenhiritipá 355 Canarana 140 Km     

    Lagoa Grande 64 Nova Nazare 45 Km 0:50' 1:15' 

ÁGUA 

BOA 

240 

Km 

Maire´A 210 Nova Nazare 35 Km 1:00' 1:20' 

Mutum 59 Nova Nazare 100 Km 2:00' 2:30' 

    Nova Esperança 1 Nova Nazare 80 Km     

    
Nova Vida 

(Ubarere) 
34 Nova Nazare 50 Km 1:00' 1:20' 

    Pedra Branca 28 Nova Nazare 120 Km 2:20' 2:30' 

    Pequi 61 Nova Nazare 72 Km     

    Pimentel Barbosa 394 Canarana 120 Km 2:00' 2:30' 

    Reata 57 Canarana 80 Km     

    Santa Terezinha 97 Nova Nazare 52 Km 0:50' 1:15' 

    Santana 69 Nova Nazare 150 Km 3:00' 3:30' 

    
São Domingos 

Sávio/ Wedz 
91 Nova Nazare 285 Km     

    Tanguro 86 Canarana 78 Km 1:00' 1:20' 

    Tripá 90 Agua Boa 30 Km 0:20' 0:40' 

    Tritopá 199 Nova Nazare 75 Km 1:50' 2:30' 

    Wederã 75 Canarana 153 Km 2:20' 3:00' 

Fonte: Ministério da Saúde,2014 
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CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO XAVANTE 

 

Os Xavante filiam-se linguisticamente ao tronco Macro-Jê, família Jê e seu 

território se localiza no planalto central brasileiro, no leste do Estado do Mato Grosso. 

Atualmente, estão distribuídos em seis terras indígenas e os dados aqui apresentados 

dizem respeito aos Xavantes da Aldeia Pimentel Barbosa (também conhecida como 

Etenheritipá), localizada na Terra Indígena de mesmo nome. Referente às práticas de 

higienização bucal preconizadas pela odontologia, os Xavante não praticam, de forma 

generalizada, a escovação dentária. A água consumida pela população é oriunda de 

cursos d’água e de um poço, não sendo artificialmente fluoretada (Arantes, 2001). 

De acordo com o Instituto Sócioambiental (ISA), “os Xavante tornaram-se 

famosos no Brasil em fins da década de 1940, com a massiva campanha que o Estado 

Novo empreendeu para divulgar sua Marcha para o Oeste”. A campanha promoveu a 

equipe do Serviço de Proteção aos Índios (SPI) por seu trabalho de “pacificação dos 

Xavantes”. No entanto, o grupo local que foi “pacificado” pelo SPI em 1946 constituía 

apenas um dentre os diversos grupos Xavantes que habitavam o leste do Mato Grosso, 

região que o Estado brasileiro então procurava franquear à colonização e à expansão 

capitalista. Na versão Xavante, é importante notar, foram os “brancos” os “pacificados”. 

De meados da década de 1940 a meados da de 60, grupos xavante específicos 

estabeleceram relações pacíficas diversificadas com representantes da sociedade 

envolvente – representantes diferenciados entre si, incluindo equipes do SPI, 

missionários católicos e protestantes (ISA, 2008). 

Os agentes do contato e as maneiras como este se deu influenciaram os grupos 

Xavantes de distintos modos. Crenças e práticas religiosas, bem como algumas 

instituições sociais e práticas cerimoniais foram afetadas, em especial entre aqueles que 

travaram contato com missionários, sejam eles católicos ou evangélicos. Apesar desses 

impactos, a cultura xavante continua a se manifestar com extrema vitalidade, sendo 

retransmitida de geração em geração através da língua e de inúmeros mecanismos 

sociais, cosmológicos e cerimoniais. Para além de algumas diferenças notadas pelos 

etnógrafos entre os diversos grupos locais Xavante por conta das referidas experiências 

distintas de contato, a língua comum, os padrões de organização social e instituições, as 

práticas cerimoniais e a cosmologia definem os Xavante como uma totalidade social. 

Suas comunidades, contudo, são politicamente autônomas, ainda que às vezes se unam 

para atingir objetivos comuns (ISA,2008). 
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POPULAÇÃO  

 

 Embora a população Xavante residente no Polo Base Água Boa corresponde a 

2859 indivíduos, participaram desta pesquisa 298 indígenas. Uma vez que, o critério 

empregado para a seleção da população no Brasil sorridente indígena foi de demanda 

espontânea. Assim foram selecionadas todas a fichas oriunda da população Xavante 

residente no Polo Base Água Boa que foram atendidos po de3manda espontânea na 

primeira fase do Brasil Sorridente Indígena.  

 

VARIÁVEIS DE ESTUDO  

 

Neste estudo, de acordo com as recomendações da OMS (1999) adotados pelo 

programa Brasil Sorridente Indígena, os dentes com cárie crônica de fissura foram 

considerados hígidos,  e os dentes com cárie crônica cavitada  foram considerados 

cariados nos cálculos de CPO-D e ceo-d.   

As variáveis dependentes deste estudo foram representadas por: desigualdade 

na distribuição da doença cárie, severidade da doença cárie, cuidados restauradores e 

saúde dental, obtidas a partir do  índice CPO-D (dente permanente cariado, perdido e 

obturado) e do índice ceo-d (dente decíduo cariado, extraído e obturado) do tipo contínua 

(que permite mensuração).  

 As variáveis independentes deste estudo foram representadas por: sexo, faixa 

etária, tipo de dentadura, microárea de assistência à aldeia e acesso à área urbana 

(distância da aldeia em relação à cidade). 
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FIGURA 5. Variáveis dependentes e independentes. 

 

 
 

 

Pela notação deste índice sempre se deve usar letras maiúsculas para CPO-D e 

letras minúsculas para ceo-d (Pinto, 2000). Estes índices expressam o número de dentes 

permanentes (CPO-D) e decíduos (ceo-d) atacados pela doença cárie. No indivíduo 

examinado, o CPO-D representa o resultado da soma do número de dentes permanentes 

(D) cariados (C) mais o número de dentes “obturados” (O) e o número de dentes 

perdidos (P). Portanto, seus valores variam de 0 (nenhum dente cariado) até 32 (todos 

os dentes comprometidos pela cárie).  Já o ceo-d representa o resultado da soma do 

número de dentes decíduos (d) cariados (c) mais o número de dentes “obturados” (O) e 

o número de dentes extraídos (e). Assim, seus valores variam de 0 (Nenhum dente 

cariado) até 20 (todos os dentes decíduos acometidos pela doença cárie). Em uma 

população, os índice CPO - D e ceo-d são resultantes da soma de todos os dentes 

atacados por cárie dividido pelo número de indivíduos examinados. Esses índices 

medem a experiência acumulada de cárie, representando o número total de dentes 

cariados, perdidos e restaurados decorrentes da doença cárie (Aranha,2004). 
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Para a avaliação dos índices de CPO-D e ceo-d serão usados os códigos e 

critérios da Organização Mundial de Saúde (OMS), que são os seguintes (OMS, 1999): 

 CPO-D: Realizado em dentes permanentes, onde C significa cariados, P 

significa e O significa obturados. 

  ceo-d: Realizado em dentes decíduos, onde C para cariados, E para 

extração indicada e O para obturados. Dente cariado: com cavidade, opacidade 

ao longo das faces, ou mancha indicando a presença de cárie subjacente; 

 Dente perdido: dente extraído; 

 Dente obturado: dente com restauração de amálgama, resina composta ou 

similar, ou ainda com restauração metálica fundida; 

 Dente ausente: dente não erupcionado ou anodontia; 

 Dente com cárie crônica de fissura : dente com sulco pigmentado , de 

marrom claro a negro. Nesse caso consideramos que o processo carioso deva 

estar paralisado ou em lenta progressão, devido aos efeitos preventivos da 

fluorterapia mensal; 

 Dente com cárie crônica aberta: dente com cavidade pigmentada de marrom 

claro a negro. Consideramos que o processo de evolução de cárie deva estar 

paralisado ou em lenta progressão. 

Os critérios de avaliação adotados foram o preconizados pela Organização 

Mundial de Saúde em seu Manual para Levantamentos Básicos em Saúde Bucal- 4a 

Edição (OMS, 1999) (Quadro 6). 
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QUADRO 6. Códigos e critérios para registro de cárie da coroa dentária. 
 

CÓDIGO CONDIÇÃO 

Dentes 

Decíduos 

Dentes 

Permanentes 
 

Coroa Coroa Raiz  

A 0 0 Hígido 

B 1 1 Cariado 

C 2 2 Restaurado com cárie 

D 3 3 Restaurado sem cárie 

E 4 - Perdido por cárie 

- 5 - Perdido por outras razões 

F 6 - Selante 

G 7 7 Apoio de ponte,coroa ou 
faceta/implante 

- 8 8 Dente não erupcionado 
(coroa)/ raiz não exposta 

T T - Trauma (fratura) 

- 9 9 Sem registro 

Fonte: OMS, 1999 

 

Para a construção dos índices foram utilizadas as seguintes variáveis 

independentes: idade em anos completos e posteriormente dicotomizada em faixa etária 

(< 12 anos e ≥ 12 anos), sexo (feminino e masculino), tipo de dentadura (categorizada 

em mista e permanente), microárea de assistência à saúde (categorizada em Areões e  

Pimentel) e distância da aldeia à cidade originalmente informada em quilômetros e 

dicotomizada a partir da mediana dos valores aferidos em < 90 Km e ≥90 Km.  

As variáveis dependentes obtidas a partir do índice de CPO-D e  classificadas 

em:  

1) desigualdade na distribuição da doença cárie obtida a partir do Índice 

Significativo de Cárie (SiC index) que foi calculado separando-se do grupo geral um 

terço dos indivíduos que apresentaram os valores mais altos de experiência de cárie 

(CPO-D). Neste subgrupo, a média de CPO-D foi então calculada e corresponde ao 

valor do SiC Index (Bratthall, 2000);:   
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2) severidade da doença cárie classificada através da categorização dos índices 

de ceo-d e CPO-D em muito leve (um dente), leve (2-3 dentes), moderada (4-5 dentes) e 

severa (≥ 6 dentes) (Hallett e O’Rourke, 2002);;  

3) cuidados restauradores calculado a partir do Índice de Cuidados (Care Index) 

cujos valores foram obtidos a partir da relação de dentes restaurados/CPO X 100 

(WALSH, 1970); e  

4) saúde dental: expressa pelo Índice de Saúde Dentária – ISD determinado da 

seguinte forma: {nº de dentes hígidos – (dentes cariados + perdidos + restaurados)} / nº 

de dentes examinados (CARPAY et al., 1988).  

O cálculo destes índices, quando se tratava de dentição mista, foi utilizada a 

somatória de dentes decíduos e permanentes (HOFFMANN et al., 2004). 

 
FIGURA 6. Indicadores dependentes e independentes. 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados deste estudo e foram analisados por estatística descritiva, análises 

bivariadas e regressão múltipla. Para análise descritiva utilizou-se tabelas de 

contingência com frequências absolutas e relativas.  

Foram realizados quatro modelos estatísticos para análise bivariada e múltipla 

com a finalidade de se testar a presença de associação entre as variáveis independentes 

(idade, sexo, tipo de dentição, microárea de assistência à saúde e distância da aldeia à 

cidade) com as variáveis dependentes: 1) desigualdade na distribuição da doença cárie 

(SiC index≥13), 2) severidade da doença cárie (CPO-D≥6), 3) cuidados restauradores 

(Care Index>0) e 4) saúde dental (ISD>0). Os testes de Qui-quadrado pelo método 

Mantel-Haenszel ou Exato de Fisher (quando indicado) foram utilizados para testar a 

associação das variáveis independentes com as variáveis dependentes, sendo 

considerado o nível de significância de 5% como estatisticamente significante para 

todas as análises bivariadas. As variáveis que apresentaram p–valor < 0,20 nesta análise 

foram incluídas na análise de regressão múltipla de Poisson, exceto  sexo e faixa etária 

que, por serem confundidoras universais foram mantidas no modelo 'a priori', 

independente de sua significância estatística. As Razões de Prevalência (RP) e os 

respectivos intervalos de 95% de confiança foram estimados para as variáveis que 

permaneceram no modelo de regressão múltipla no nível de 5% de significância. A 

análise de dados foi realizada através dos programas Epi Info 2000 versão 3.5.1 e 

STATA versão 8.0. 

 

CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Antes do início da pesquisa, os pesquisadores solicitaram autorização de uso do 

banco de dados do Brasil Sorridente Indígena e assinaram Termo de Compromisso para 

Uso de Dados em Arquivo (APÊNDICE D) uma vez que se trata de um estudo que irá 

utilizar dados secundários informados pelo DSEI Xavante, os dados encontram-se 

registrados em fichas individuais de posse do referido DSEI. 

Assim, o presente estudo foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa do 

Hospital Júlio Müller da Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT, sob o 

protocolo N0 568.925, estando em acordo com a resolução n° 196, de 10 de outubro de 

1996. 
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RESULTADOS 

 

Este estudo contemplou 298 indígenas da etnia Xavante residentes no Polo Base 

Água Boa, atendidos sob demanda espontânea pelo Projeto Brasil Sorridente Indígena, 

no período de janeiro à junho de 2012. A idade média da população estudada (Figura 5) 

nas faixas etárias ≤ 5 anos, 6├12 anos, 12├20 anos, 20├ 35 anos e > 35 anos foram 

respectivamente: 4,68(±0,40), 8,46(±1,95), 16,33(±2,24), 26,0(±4,3) e 54,78(±19,24). 

Neste período a população total do DSEI Xavante Polo Base Água Boa era de 2.859 

indivíduos. Em relação à microárea de assistência da aldeia, a maior parte da população 

estudada (n=171; 57,38%) pertencia a Areões. Cerca de 50,67% (n=151) desta 

população viviam em aldeias que estavam mais próximas da cidade (<90 Km) (Tabela 4 

e Figura 6). 

 

TABELA 4. Distribuição numérica e percentual da população assistida no DSEI-

Xavante/MT-Polo Base Água Boa localizado na Amazônia Legal, Brasil - 2012, 

segundo as variáveis independentes analisadas no estudo. 
 

VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES 

Frequência 
(N) Percentagem (%) 

Sexo   
masculino 101 33,89 
feminino 197 66,10 

Idade   
≤ 5 anos 18 6,04 

6├12 anos 74  24,83 
12├20 anos 64  21,48 
20├ 35 anos 95  31,88 

>35 anos 47 15,77 
Tipo de Dentadura   

Mista 92 30,88 
Permanente 206 69,12 

Microárea de Assistência à 
Aldeia   

Areões 171 57,38 
Pimentel 127 42,62 

Distância da Aldeia à Cidade   
<90 Km 147 49,33 
≥ 90 Km 151 50,67 
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A prevalência da cárie dentária na população Xavante estudada foi de 99,38%, 

enquanto que a média do índice de CPO-D encontrado foi de 11,59(±8,11). O 

componente obturado constituiu apenas 1,72% do índice, ao passo que o componente 

cariado e o perdido representam, respectivamente, 69,83% e 28,45%.  

Quanto às peculiaridades da manifestação desta doença na população analisada 

(Tabela 5) observou-se expressiva diferença entre a proporção dos dois terços da 

população com menor índice de cárie (n=201; 62,62%) e o terço dos indivíduos mais 

afetados pela doença (n=120; 37,38%), de acordo com o SiC Index. Adicionalmente, 

nota-se que na maior parte dos indígenas analisados (n=216; 68,35%), a cárie dental 

apresentou-se como severa (CPO-D=≥ 6). Porém, apenas 8,72% (n=28) da população 

haviam sido assistidos com cuidados restauradores e 31,78% (n=102) da população 

indígena estudada não possuía nenhum dente hígido na cavidade oral.  

 

FIGURA 7. Média da doença cárie segundo a faixa etária na população assistida no DSEI-

Xavante/MT-Polo Base Água Boa localizado na Amazônia Legal, Brasil, 2012. 
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FIGURA 8. Distância em quilômetros até a via principal de acesso da aldeia à cidade em terras 

Xavante Polo Base Água Boa no estado de Mato Grosso, Brasil, 2011. 

 

Fonte: Baseados em dados do Ministério da Saúde,2011 
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TABELA 5. Distribuição numérica e percentual da população assistida no DSEI-

Xavante/MT-Polo Base Água Boa localizado na Amazônia Legal, Brasil - 2012, segundo as 

variáveis dependentes analisadas no estudo. 

 
VARIÁVEIS DEPENDENTES Frequência (N) Percentagem (%) 
DISTRIBUIÇÃO DA DESIGUALDADE 
DA DOENÇA CÁRIE (SiC Index ≥ 13 ) 

  

Presente 120 37,38 
Ausência 201 62,62 

SEVERIDADE DA DOENÇA CÁRIE 
(CPO-D≥6) 

  

Severa 216 68,35 
Não severa 100 31,65 

CUIDADOS RESTAURADORES     
(Care Index>0) 

  

Presença 28 8,72 
Ausência 293 91,28 

SAÚDE DENTAL (ISD>0)   
Presença 219 68,22 
Ausência 102 31,78 

 
 

A análise bivariada da  distribuição da desigualdade da doença cárie (SiC 

index≥13) (Tabela 6)  demonstrou-se estatisticamente associada à faixa-etária maior ou 

igual à 12 anos (RP=50,00; IC95%=5,99-333,33; p<0,001) e tipo de dentição permanente 

(RP=15,66; IC95%=5,11-48,02; p<0,001), sendo que ambas também se mantiveram 

associadas significativamente no modelo ajustado (p<0,001).  

A severidade da doença cárie (CPO-D≥6) (Tabela 7) associou-se 

significativamente com o sexo feminino (RP=1,22; IC95%=1,02-1,46; p=0,019), a faixa-

etária menor de 12 anos (RP=1,61; IC95%=1,28-2,02; p<0,001) e tipo de dentadura mista 

(RP=1,58; IC95%=1,26-1,98; p<0,001) na análise bivariada. Porém, no modelo ajustado 

em questão,  somente a faixa-etária menor de 12 anos permaneceu com associação 

estatística significante (p<0,001). 

Quanto ao cuidados restauradores (Care Index>0), observou-se associação 

significativa  modelo bruto com sexo feminino (RP=1,08; IC95%=0,99-1,17; p=0,04) e 

tipo de dentadura mista (RP=1,05; IC95%=0,98-1,12; p=0,18), permanecendo associação 
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significativa no modelo ajustado apenas o tipo de dentadura mista (RP=1,07; 

IC95%=1,01-1,15 p<0,05) (Tabela 4).  

Já em relação à saúde dental na análise bivariada, as associações significativas 

foram com sexo feminino (RP=1,22; IC95%=1,02-1,05; p<0,05), faixa-etária menor de 

12 anos (RP=1,61; IC95%=1,40-1,85; p<0,001) e tipo de dentadura mista (RP=1,64; 

IC95%=1,45-1,85; p<0,001), permanecendo no modelo ajustado apenas faixa-etária 

menor de 12 anos (RP=1,37; IC95%=1,21-1,56; p<0,001) e tipo de dentadura mista 

(RP=1,51; IC95%=1,33-1,72; p<0,001).  
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TABELA 6 . Análise bivariada e modelo de regressão de Poisson para a associação entre a desigualdade da doença cárie (SiC≥ 13) e variáveis independentes, 

encontradas assistida no DSEI-Xavante/MT-Polo Base Água Boa localizado na Amazônia Legal, Brasil – 2012. 

 

Variáveis  

Distribuição da 
desigualdade da doença 

cárie (SiC Index ≥ 13 ) RP (IC95%) 
Bruta p-valor RP (IC95%) 

Ajustada 

 
p-valor 

Presença ausência 
n % n %  

Sexo                
Feminino 88 40,55 129 59,45 ref  ref  
Masculino 31 29,81 73 79,19 1,36 (0,97 – 1,90) (p=0,62) 1,04 (,077 - 1,41) (p=0,790) 

Faixa - etária          
< 12 anos  1 1,10 90 98,90 50,00 ( 5,99  – 333,33) (p<0,001)* 25,00 (3,57 – 100,00) (p<0,001) 
≥12 anos  96 46,38 111 53,62 ref  ref  

Tipo de dentadura         
Mista 117 51,10 112 48,90 ref  ref  

Permanente 3 3,26 89 96,74 15,66 (5,11 – 48,02) (p<0,001)* 11,92 (0,71 – 1,29) (p<0,001) 
Microárea de assistência da 
aldeia         

Areões 65 35,14 120 64,86 1,15 (1,540,85 – 1,54) (p=0,37) ____ ____ 
Pimentel 47 40,17 70 59,83 ref    

Distância da aldeia à cidade        
< 90 Km 65 39,39 100 60,61 ref  ____ ____ 
≥ 90 Km 54 35,06 100 64,94 1,14 (0,85 – 1,52) (p=0,38)   

*Teste Exato de Fisher. 
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TABELA 7. Análise bivariada e modelo de regressão de Poisson para a associação entre a severidade (componente cariado do CPO-D ≥ seis) e 
variáveis independentes, encontradas assistida no DSEI-Xavante/MT-Polo Base Água Boa localizado na Amazônia Legal, Brasil – 2012. 
 

Variáveis  

Severidade da doença cárie 
(CPO-D≥6) RP (IC95%) 

Bruta 
 

p-valor 
RP (IC95%) 

Ajustada 

 

Severa Não severa p-valor 
n % n %  

Sexo                
Feminino 156 72,56 59 27,44 ref  ref  
Masculino 60 59,40 41 40,60 1,22 (1,02– 1,46) (p=0,019) 1,09 (0,97– 1,24) (p=0,14) 

Faixa - etária          
< 12 anos 159 77,94 45 22,06 ref  ref  

≥12 anos 43 48,31 46 51,69 1,61 ( 1,28 – 2,02) (p<0,001) 7,87  (4,35 -
14,280) (p<0,001) 

Tipo de dentadura         
Mista 173 76,21 54 23,79 ref  ref  

Permanente 43 48,31 46 51,69 1,58 (1,26 – 1,98) (p<0,001) 1,03 (0,89 – 1,20) (p=0,68) 
Microárea de assistência da 
aldeia         

Areões 126 68,11 59 31,89 ref  ____ ____ 
Pimentel 75 66,96 37 33,04 1,02 (0,86 – 1,19) (p=0,84)   

Distância da aldeia à cidade        
< 90 Km 54 33,75 106 66,25 ref  ____ ____ 
≥ 90 Km 45 29,41 108 70,59 1,14 (0,82 – 1,59) (p=0,41)   
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TABELA 8. Análise bivariada e modelo de regressão de Poisson para a associação entre os cuidados restauradores (componente restaurado do CPO-D > zero) 

e variáveis independentes, encontradas assistida no DSEI-Xavante/MT-Polo Base Água Boa localizado na Amazônia Legal, Brasil – 2012. 

 
 

Variáveis  

Cuidados restauradores 
(Care Index>0) RP (IC95%) 

Bruta 
 

p-valor 
RP (IC95%) 

Ajustada 

 

presença ausência p-valor 
n % n %  

Sexo                
Feminino 203 93,55 14 6,45 ref  ref  
Masculino 90 86,54 14 13,46 1,08 (0,99– 1,17) (p=0,04) 1,03 (0,96 – 1,12) (p=0,05) 

Faixa - etária          
< 12 anos 82 90,11 9 9,89 1,01 ( 0,93 – 1,10) (p=0,74) 1,03 (0,96 – 1,12) (p=0,39) 
≥12 anos 189 48,31 18 51,69 ref  ref  

Tipo de dentadura         
Mista 206 89,96 23 10,04 1,05 (0,98– 1,12) (p=0,18)* 1,07 (1,01 – 1,15) (p<0,05) 

Permanente 87 94,57 5 5,43 ref  ref  
Microárea de assistência da 
aldeia         

Areões 167 90,27 18 9,73 ref  ____ ____ 
Pimentel 110 94,02 7 5,98 1,04 (0,90 – 1,02) (p=0,25)   

Distância da aldeia à cidade        
< 90 Km 151 91,52 14 8,48 ref  ____ ____ 
≥ 90 Km 140 91,50 13 8,50 1,00 (0,94 – 1,11) (p=1,00)   

*Teste Exato de Fisher. 
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TABELA 9. Análise bivariada e modelo de regressão de Poisson para a associação entre a saúde dental (componente hígido do CPO-D > zero) e variáveis 

independentes, encontradas assistida no DSEI-Xavante/MT-Polo Base Água Boa localizado na Amazônia Legal, Brasil – 2012. 

 

Variáveis  

Saúde dental  
(ISD>0) RP (IC95%) 

Bruta p-valor RP (IC95%) 
Ajustada 

 

presença ausência p-valor 
n % n %  

Sexo                
Feminino 145 66,82 72 33,18 ref  ref  
Masculino 74 71,15 30 28,85 1,22 (1,02– 1,05) (p=0,02) 1,01(0,87- 1,16) (p=0,95) 

Faixa - etária          
< 12 anos 83 91,20 8 8,80 ref  ref  
≥12 anos 117 56,52 90 43,48 1,61 ( 1,40 – 1,85) (p<0,001) 1,37 (1,21 – 1,56) (p<0,001) 

Tipo de dentadura         
Mista 132 57,64 97 42,36 1,64 (1,45– 1,85) (p<0,001)* 1,51 (1,33 – 1,72) (p<0,001) 

Permanente 87 94,57 5 5,43 ref  ref  
Microárea de assistência da 
aldeia         

Areões 133 71,89 52 28,11 ref  ____ ____ 
Pimentel 76 64,96 41 35,04 1,11 (0,94 – 1,30) (p=0,20)   

Distãncia da aldeia à cidade        
< 90 Km 104 67,97 49 32,03 ref  ____ ____ 
≥ 90 Km 112 67,88 53 32,12 1,00(0,86 – 1,16) (p=0,98)   

*Teste Exato de Fisher. 
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DISCUSSÃO 

 Este estudo sugere que apesar das Políticas de Saúde as condições de saúde 

bucal da População Xavante são ruins (Arantes, 2003). O número de pesquisas que 

abordam a população indígena, em especial o povo Xavante, apesar de escassas têm 

aumentando ao longo do tempo. No tocante aos povos indígenas no Brasil a coleta e 

análise das informações demográficas e epidemiológicas são ainda bastante deficientes 

(Coimbra Jr. e Santos, 2000). Adicionalmente, a localização das aldeias indígenas e o 

meio de acesso ao tratamento também é um empecilho quando se trata de saúde bucal 

da população indígena (Arantes, 2009). A partir de 1990 foram retomados pesquisas em 

saúde pública com o povo Xavante, em Pimentel Barbosa, bioantropologia e ecologia 

humana visando caracterizar os padrões de morbidade e as inter-relações entre as 

transformações socioeconômicas e as conseqüências dessas mudanças sobre a saúde do 

grupo (Santos & Coimbra Jr., 1994; Flowers, 1994a e 1994b; Gugelmin, 1995; Santos et 

al., 1997; Ianelli, 1997; Arantes, 1998).  

A prevalência da cárie dentária na população Xavante estudada foi bem 

expressiva (99,38%; n=298), sugerindo esta população vem sofrendo um processo de 

aculturação oriundo do contato com a civilização urbana. Pose (1993) observou a 

prevalência da doença cárie entre os índios Xavante e o resto da população brasileira e 

constatou que o índice de CPOD dos Xavante é menor naqueles que mantém as suas 

características mais tradicionais. Isto porque as mudanças na dieta tradicional e no 

sistema econômico do grupo, aliadas à falta de um programa preventivo e a 

precariedade da atenção odontológica à população indígena, são possivelmente os 

principais responsáveis pela deterioração nas condições de saúde bucal (Arantes, 1998; 

Carneiro;Santos; Arnelo et al., 2008). A introdução de produtos açucarados alterou 

significativamente o quadro de saúde bucal de várias dessas populações nativas, por 

vezes equiparando ou mesmo sobrepujando os índices verificados em países ocidentais 

(Newbrun, 1982). No entanto, os resultados do SB Brasil 2010, quanto à morbidade 

dentária auto-referida revelaram que dentre todos os entrevistados com 12 anos de 

idade, 26,4% referiram ter sofrido de dor de dente nos seis meses anteriores à pesquisa e 

60,8% relataram necessidade de tratamento dentário. Com relação à utilização de 

serviços odontológicos, cerca de 18% dos indivíduos de 12 anos nunca foram ao 

dentista no Brasil (Brasil, 2011). 
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Observa-se, levando em conta relatos constantes na literatura, descrições de um 

despreparo biológico por parte do indígena para enfrentar as doenças da civilização, 

pois a comunidade indígena distingue-se por determinados caracteres somáticos, 

compartilha expressões culturais (língua, costumes, técnicas, crenças, formas de 

organização socioeconômica) diferentes da sociedade nacional. Além disso, possui 

território comum, geralmente isolado ou semi-isolado, cuja posse e exploração 

autônoma são condições sine qua non para a sua sobrevivência como grupo étnico. 

Possui liderança própria, sem representação a nível nacional e seus direitos como 

minoria étnica são reconhecidos formalmente pelo Estado, mas, na prática, 

desrespeitados sempre que entram em confronto com interesses locais ou regionais. O 

território tribal é “sustentáculo da identidade étnica” (Oliveira Filho,1983). 

Embora a severidade da doença tenha apresentado-se mais prevalente na 

população com idade inferior a 12 anos e na dentadura mista (p<0,001), a distribuição 

da desigualdade da doença cárie nos Xavantes com idade igual ou superior a 12 anos 

(RP=50,00; IC95%=5,99-333,33; p<0,001) e entre aqueles que possuíam dentição mista 

(RP=15,66; IC95%=5,11-48,02; p<0,001), sendo este comportamento observado tanto no 

modelo bruto quanto no ajustado (p<0,001). Sugerindo que existência de concentração 

dos mais altos níveis de desigualdade na distribuição da doença cárie na população ≥12 

anos e entre aqueles que possuíam dentição mista. Assim, o Sic Index parece ser uma 

ferramenta interessante para elaboração de estratégias diferenciadas de atenção a saúde 

bucal, pois ele possibilita a determinação de grupos de risco ou de alta prevalência de 

cárie (Who, 1987). Uma vez que este índice representa o CPO-D de um terço da 

população, que apresentou maiores médias CPOD, que pode ser considerado como 

grupo de risco ou de alta experiência de cárie (Bratthall, 2000).  

Embora a maior prevalência da severidade de cárie na população feminina não 

ter permanecido no modelo múltiplo, é interessante abordar que a maior prevalência de 

severidade da doença cárie foi observada na população feminina Xavante no modelo 

bruto (RP=1,22; IC95%=1,02-1,46; p=0,019). Arantes (2010) ao avaliar os níveis de 

experiência de cárie entre subgrupos Xavante que vive em diferentes Terras Indígenas 

no Estado de Mato Grosso, Brasil, e investigar a presença de desigualdades no interior 

de uma mesma etnia indígena, observou também maior carga de doença entre as 

mulheres. O risco de cárie foi quatro vezes maior na população feminina quando 

comparadas a população masculina.  Esta disparidade poderia ser justificada pelos fatores 

relacionados aos papéis sociais de gênero e a diferenças de acesso a informação, serviços de 
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saúde e educação (Arantes, 2009). Assim é de extrema relevância conhecer os aspectos 

peculiares do referido povo, assim como seus aspectos epidemiológicos e 

socioeconômicos para a implementação de políticas de saúde mais eficiente e adequadas 

ao DSEI estudado. No caso dos Xavante-MT  Polo Base Água Boa não houve diferenças 

significativas no que diz respeito a assistência levando-se em consideração a distância da 

aldeia em relação à cidade, porém, a maioria das comunidades indígenas brasileiras que se 

localiza no Centro-Oeste e em regiões distantes da Amazônia, constitui–se em aldeias mais 

ou menos esparsas e de baixa densidade demográfica, o que implica em dificuldades de 

acesso a elas (Confaloniere, 1989).  

Além da alta prevalência de cárie já mencionada anteriormente, outro achado 

importante deste estudo, foi o fato de o componente obturado constituir apenas 1,72% 

do índice de CPO-D, ao passo que o componente cariado e o perdido representam 

69,83% e 28,45%, respectivamente. Demonstrando baixa cobertura dos serviços 

odontológicos na população estudada, embora desde 1999, a atenção à saúde dos povos 

indígenas tenha passado a integrar o Sistema Único de Saúde, através do Subsistema de 

Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (Decreto N. 3.156 de 27/08/1999). Adicionalmente, 

para avaliar os cuidados restauradores a que a população deste estudo esteve exposta foi 

utilizado o índice de cuidados (Walsh, 1970), sendo encontrada maior prevalência de 

cuidados restauradores na dentição mista no modelo ajustado (RP=1,07; IC95%=1,01-

1,15 p<0,05). Por outro lado, ao se analisar o  índice de saúde dental que utilizado para 

traduzir a discrepância proporcional entre o número total de superfícies sadias e o 

número total de superfícies não sadias (Carpay et al., 1988), observou-se maior 

prevalência de saúde dental na dentição permanente (RP=1,51; IC95%=1,33-1,72; 

p<0,001)e na população com idade inferior a 12 anos(RP=1,37; IC95%=1,21-1,56; 

p<0,001).   

Até a criação da Política Nacional de Saúde Bucal (2004), denominada Brasil 

Sorridente, as ações em favor dos indígenas eram pontuais e localizadas (Brasil, 2009). 

Com relação às condições de saúde bucal dos povos indígenas, estudos mostram uma 

associação entre a deterioração da saúde bucal e o consumo de alimentos industrializados, 

envolvendo também a precariedade da atenção odontológica (Carneiro;Santos; Arnelo et al., 

2008).  

É inquestionável o papel do programa Brasil Sorridente Indígena possibilitou na 

ampliação do acesso ao atendimento odontológico ao povo Xavante, já que visa 

estruturar e qualificar os serviços de saúde bucal e garantir ao mesmo tempo assistência 
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odontológica integral a estes povos (Brasil, 2011). É a primeira política nacional 

elaborada especificamente para tratar a saúde bucal desses povos (Brasil, 2011).  Porém, 

os desafios para o atendimento odontológico em área indígena são diversos, posto que 

aspectos geográficos, linguísticos e culturais representam dificuldades na atenção à saúde 

dessa população (Bertanha et. al. 2012). Sendo assim é importante que o profissional de 

saúde indígena adquira competências culturais e coletivas respeitando os valores e 

aspectos sociais do referido povo (Brasil, 2011). Neste contexto, a primeira etapa do 

programa Brasil Sorridente Indígena representa uma oportunidade de se anular a demanda 

acumulada de necessidades de tratamentos curativos e reabilitadores de natureza 

odontológica nesta população, através da estruturação e qualificação dos serviços de saúde 

bucal no Distrito Sanitário de Água Boa (Brasil, 2011). Por outro lado, sabe-se que a cárie é 

uma doença infecciosa crônica múltifatorial e biofilme açúcar dependente (Paes Leme et al., 

2006). Detogni (2007) estudou a prevalência de cárie e práticas de saúde na população 

Enawene-Nawe em Mato Grosso entre os anos 1995-2005 práticas de saúde 

desenvolvidas durante o período estudado favoreceram melhorias das condições de 

saúde bucal desta população.  

Ainda há muito o que fazer em benefício da população Xavante no âmbito da 

saúde bucal, porém esse movimento para a criação de construção de políticas de saúde 

que beneficie este povo ainda é recente. A necessidade de tratamento odontológico é 

uma realidade, porém saúde se faz com a tríade promoção, prevenção e recuperação da 

saúde. Durante a Fase I o esforço foi concentrado no sentido de zerar as necessidades 

odontológicas acumuladas, e somente na Fase II é que a reorganização do modelo de 

assistência à saúde seria feito. Sendo assim sugerimos que as fases I e II sejam 

executadas concomitantemente.  

 

LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 O estudo realizado apresentou limitações importantes no que diz respeito a 

dificuldade de coleta de dados no que diz respeito ao acesso e liberação pelo líder da 

comunidade, validação dos parâmetros de calibração já que os dados são secundários e 

foram coletados pelo profissional que se encontrava trabalhando em área no momento. 

Além disso a distância entre a capital Cuiabá-MT e o município de Barra do Garças-

MT, onde está localizado o DSEI Xavante é de 514,9km através da BR-070 totalizando 

7h e 22min de viagem. 
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 Outra limitação importante se refere à população e amostra. A população 

definida para este estudo segui o critério adotado pelo programa Brasil Sorridente 

Indígena, ou seja, demanda espontânea. Sendo assim, a definição da amostra também 

pode ser considerada um fator limitante tendo em vista o fato de não ser aleatória. O 

tamanho da amostra, por se apresentar em número reduzido, permite considerar os 

resultados encontrados apenas para a população em questão.  

 O fato do Projeto Brasil Sorridente Indígena priorizar o preenchimento de 

somente alguns itens em sua ficha de atendimento (Ficha 4) nos deixa o desejo de ter 

acesso a outros dados relevantes sobre esta população como por exemplo os aspectos 

culturais (uso de tabaco, hábitos alimentares, práticas de autocuidado, adorno ou 

modificação na cavidade bucal. 

 

CONCLUSÃO 

 

A prevalência da cárie dentária na população Xavante estudada foi de 99,38%, 

enquanto a média do índice de CPO-D encontrado foi de 11,59(±8,11).O componente 

obturado constituiu apenas 1,72% do índice, ao passo que os componentes cariado e 

perdido constituíram, respectivamente, 69,83% e 28,45%. A idade média da população 

estudada nas faixas etárias ≤ 5 anos, 6├12 anos, 12├20 anos, 20├ 35 anos e > 35 anos 

foram respectivamente: 4,68(±0,40), 8,46(±1,95), 16,33(±2,24), 26,0(±4,3) e 

54,78(±19,24). Em relação à microárea de assistência da aldeia, a maior parte da 

população estudada (n=171; 57,38%) pertencia a Areões. Cerca de 50,67% (n=151) 

desta população viviam em aldeias que estavam mais próximas da cidade (<90 Km). 

Houve associação bruta significativa da desigualdade na distribuição da doença 

com à faixa-etária maior ou igual à 12 anos e tipo de dentição permanente, sendo que 

ambas também se mantiveram associadas significativamente no modelo ajustado. A 

severidade da doença cárie associou-se significativamente com o sexo feminino, a faixa-

etária menor de 12 anos e tipo de dentadura mista na análise bivariada. Porém, no 

modelo ajustado em questão,  somente a faixa-etária menor de 12 anos permaneceu com 

associação estatística significante. Quanto ao cuidados restauradores, observou-se 

associação significativa  modelo bruto com sexo feminino e tipo de dentadura mista, 

permanecendo associação significativa no modelo ajustado apenas o tipo de dentadura 

mista. A saúde dental associou-se significativamente na análise bivariada com sexo 
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feminino, faixa-etária menor de 12 anos e tipo de dentadura mista, permanecendo no 

modelo ajustado apenas faixa-etária menor de 12 anos e tipo de dentadura mista. 

Embora o Projeto Brasil Sorridente Indígena tenha sido lançado pelo Ministério 

da Saúde em 19.04.2011 com o objetivo de levar atendimento em saúde bucal às 

aldeias, garantindo assistência odontológica integral aos povos indígenas, é nítido que o 

quadro de saúde bucal indígena  beira a calamidade e não será revertido em um passe de 

mágica, mas este foi um primeiro passo arrojado e fadado ao êxito. A população 

indígena, que sempre esteve excluída no que diz respeitos a políticas públicas de saúde 

voltadas para as suas particularidades pôde ser contemplada. Além disso, o modelo de 

atenção proposto valoriza a cultura indígena, em sua representação mais pura, e dá 

suporte para que os gestores possam estabelecer padrões de atendimento levando em 

consideração a relação saúde/doença bucal.  Garantindo a ampliação da assistência 

primária no que diz respeito ao acesso e ao serviço em si, e também fica estabelecido 

um protocolo que visa referenciar e contra referenciar o serviço nos níveis secundários e 

terciários respeitando as diretrizes e princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido 
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APÊNDICE B – Protocolo CPO-S – EXAME DAS CONDIÇÕES DENTÁRIAS 
 
SUPERFÍCIE DENTÁRIA 
 
Código - Critério: descrição 
CONDIÇÃO: 
A/ 0- Hígido 
B/ 1- Mancha branca: lesão esbranquiçada opaca ou castanha clara onde não 
se detecta cavidade ou perda 0,5 mm 
C/ 2- Lesão de esmalte/cemento: lesão esbranquiçada opaca ou castanha 
clara onde se detecta cavidade ou perda de tecido > 0,5 
mm 
D/ 3- Lesão de dentina: lesão de cárie coronária/radicular com envolvimento 
nítido ou presumido de dentina 
E/ 4- Restaurado com cárie: superfície restaurada apresentando lesão de 
cárie secundária com envolvimento nítido ou presumido de 
dentina 
F/ 5- Restaurado com desgaste/fratura: superfície restaurada apresentando 
lesão de cárie secundária sem 
envolvimento de dentina 
G/ 6- Restaurado: superfície restaurada apresentando integridade do corpo e 
das margens do material restaurador 
P/ 7- Perdido por cárie 
R/ 8- Perdido por outras razões: entre as quais: fratura, tratamento 
ortodôntico, protético, e periodontal. 
-/ 9- Ausente/Excluído: superfície ausente ou que não pôde ser examinada 
TRATAMENTO: 
A/ 0- Nenhum 
B/ 1- Restauração de uma superfície 
C/ 2- Restauração de duas ou mais superfícies 
D/ 3- Extração 
E/ 4- 
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APÊNDICE C – Ofício à FUNAI – Fundação Nacional do 
Índio
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APÊNDICE D - Termo de Compromisso para Uso de Dados  
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APÊNDICE E – Parecer  Consubstanciado do Comitê de Ética e Pesquisa 
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    APÊNDICE F - Frente da Ficha 4 
 

 

Fonte: MS/SAS/SESAI, Brasília (DF); 2011 
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APÊNDICE G - Verso da Ficha 4 
 

 

Fonte: MS/SAS/SESAI, Brasília (DF); 2011 

 

 


