
 

Avanços e Desafios na Implantação da Atenção Básica 

em Saúde Bucal dos Povos Indígenas nos Rios Tiquié e 

Uaupés – Distrito Sanitário Especial Indígena – Alto Rio 

Negro – Amazonas: Análise de uma Experiência 

 

 

 

 

SELMA APARECIDA CHAVES NUNES 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à 

Faculdade de Odontologia de 

Bauru, da Universidade de São 

Paulo, como parte dos requisitos 

para obtenção do título de Mestre 

em Odontologia, área de Saúde 

Coletiva  

(Edição Revisada) 

 

 

 

Bauru 

2003 



Avanços e Desafios na Implantação da Atenção Básica 

em Saúde Bucal dos Povos Indígenas nos Rios Tiquié e 

Uaupés – Distrito Sanitário Especial Indígena – Alto Rio 

Negro – Amazonas: Análise de uma Experiência 

 

 

 

 

SELMA APARECIDA CHAVES NUNES 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à 

Faculdade de Odontologia de 

Bauru, da Universidade de São 

Paulo, como parte dos requisitos 

para obtenção do título de Mestre 

em Odontologia, área de Saúde 

Coletiva 

(Edição Revisada) 

               Orientador: Prof. Dr. José Roberto Pereira Lauris 

Co-orientadora: Prof.ª Dr.ª Nilce Emy Tomita 

 
 

Bauru 

2003



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N922a Nunes, Selma Aparecida Chaves 

 Avanços e Desafios na Implantação da Atenção Básica 

em Saúde Bucal dos Povos Indígenas nos Rios Tiquié e 

Uaupés – Distrito Sanitário Especial Indígena – Alto Rio Negro 

– Amazonas: Análise de uma Experiência – Bauru, 2003. 

 xv, 173p. : il. ; 30cm 

 Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Odontologia de 

Bauru. USP 

 Orientador: Prof. Dr. José Roberto Pereira Lauris 

 

Autorizo, exclusivamente para fins acadêmicos e 

científicos, a reprodução total ou parcial desta dissertação, por 

processos fotocopiadores e/ou meios eletrônicos. 

Assinatura do autor (a): Selma Aparecida Chaves Nunes 

Data: 06 de agosto de 2003 

 
 



 

ii 
 

SELMA APARECIDA CHAVES NUNES 
   05 de novembro de 1964 – São Paulo - SP 

 
 
 

  
  
1990 – 1994 
 
 
 

Curso de Odontologia – Faculdade de 
Odontologia – Universidade Mogi das Cruzes – 
Mogi das Cruzes – SP   
 

1998 – 1999 
 
 
 
 
2001 – 2003  

Pós – Graduação (Latu Sensu) – Especialização  
Odontologia em Saúde Coletiva – Faculdade de 
Odontologia de Bauru – Universidade de São 
Paulo – Bauru – SP  
 
Pós – Graduação (Stricto Sensu) – Mestrado 
Ortodontia e Odontologia em Saúde Coletiva – 
Área Odontologia em Saúde Coletiva – 
Faculdade de Odontologia de Bauru – 
Universidade de São Paulo – Bauru – SP  
 
 
 

Associações de Classe ABRASCO – Associação Brasileira de Saúde 
Coletiva 
 
ABRASBUCO – Associação Brasileira de Saúde 
Bucal Coletiva 
 
APSP – Associação Paulista de Saúde Pública 
 
SBPqO – Sociedade Brasileira de Pesquisa 
Odontológica 
 



 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Erraram os teóricos, equivocaram-se os políticos e frustraram-se os reformistas. 

(...) Frustraram-se os últimos, por fim, ao acreditar que apenas a força das leis e 

das reformas administrativas seria suficiente para ampliar a cidadania e 

comprometer o Estado com suas responsabilidades democráticas, liquidando, 

assim, longa dívida social de nossas elites e do poder público com a grande maioria 

da população.”   

(Fiori) 
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“No momento em que nos comprometemos a Providência move-se também. Toda 

uma corrente de acontecimentos brota da decisão, fazendo surgir a nosso favor toda 

sorte de incidentes e encontros e assistência que nenhum homem sonharia que viesse 

em sua direção. O que quer que você possa fazer, ou sonhe que o possa, faça-o. 

Coragem contém genialidade, poder e magia. Comece agora!” 

(Goethe) 
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RESUMO 

Este estudo faz uma análise retrospectiva e reconstitui o processo de 

implantação dos serviços de saúde bucal em comunidades indígenas dos 

rios Tiquié e Uaupés – Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Negro 

– Amazonas; no contexto político, administrativo, antropológico e 

socioeconômico, buscando identificar a sua contribuição para a organização 

da atenção básica em saúde bucal e seus reflexos na assistência prestada. 

Estabelece – se  como recorte a realidade no âmbito dos convênios 439/99 e 

2349/00, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e a 

Associação Saúde Sem Limites (SSL), no período de 2000-2001, cujo objeto 

é a organização dos serviços de saúde na região dos rios Tiquié e Uaupés, 

no contexto do processo de implantação do Distrito Sanitário Especial 

Indígena do Rio Negro. Revela a dimensão estratégica de concretizar, no 

campo da organização e operacionalização dos serviços os princípios 

orientadores do Sistema Único de Saúde (SUS). Aponta como fundamentais 

no processo de construção da atenção básica em saúde bucal os seguintes 

aspectos: o planejamento local, com ênfase na maior visualização da 

realidade de vida da população dessa região; a implementação do trabalho 

interdisciplinar; uma melhor organização dos serviços da rede de referência 

e contra-referência; e uma relação mais estruturada com as demais 

Instituições conveniadas neste Distrito, possibilitando uma ação integrada 

junto à população. Sua prática cotidiana reflete restrições no que se refere 

ao poder político, técnico e administrativo para definir projetos, propor 

mecanismos de intervenção, alocar e manejar os recursos existentes e os 
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potenciais incluindo os recursos humanos. O tempo para consolidar um novo 

modo de organizar serviços e produzir ações de saúde bucal ainda é 

insuficiente, sendo levantados questionamentos para futuras 

implementações. Mudanças são processos lentos e é necessário que os 

gestores assumam o desafio de ser o “locus” das relações de poder, de 

trabalho, de saber entre a população e os profissionais e entre os diferentes 

grupos destes segmentos para que uma nova atenção à saúde bucal chegue 

a ser construída. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sistema Único de Saúde, organização e 

planejamento.  

Saúde Indígena, políticas públicas de saúde. 

Estratégias locais. 
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Selma Aparecida Chaves Nunes 

1- APRESENTAÇÃO 

Em 2000 e 2001, fui contratada pela Organização Não-

Governamental – Associação Saúde Sem Limites - para organizar os 

serviços de atenção primária em saúde bucal, nas regiões dos rios Tiquié e 

Uaupés, no Distrito Sanitário Especial Indígena do Rio Negro – AM. Esta 

dissertação de mestrado relata a experiência da organização destes 

serviços, analisa o planejamento e a implantação das ações de saúde bucal, 

assim como sugere uma reformulação e aperfeiçoamento das ações que 

vêm sendo realizadas pelos serviços de saúde bucal.(Anexo 1, 2)  

Para construir a estrutura teórica desta dissertação e contextualizar 

sua discussão, o trabalho foi dividido em seis capítulos.  

O primeiro capítulo desenvolve conceitos-chave relativos a 

Organização da Atenção Básica através dos princípios orientadores do SUS. 

Em sua continuidade apresenta um panorama atual sobre a população 

indígena brasileira: suas relações com a sociedade nacional no campo das 

políticas públicas de saúde, o programa de etnodesenvolvimento das 

sociedades indígenas, a questão da saúde incluindo a saúde bucal nas 

comunidades indígenas, para se considerar a questão antropológica-cultural 

e sócio-políticas a que cada região está inserida no momento do 

planejamento das ações de saúde bucal. 

No segundo capítulo estão as estratégias metodológicas da 

pesquisa e o referencial da coleta de informações. 
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O terceiro capítulo descreve a região do Distrito Sanitário Especial 

Indígena do Alto Rio Negro, suas características geográficas, sua história 

nos aspectos relevantes à saúde e o papel das instituições conveniadas. 

No quarto capítulo buscamos relatar mais detalhadamente a área 

dos rios Tiquié e Uaupés, objeto de nossa pesquisa. 

Assim, a partir do quinto capítulo descrevemos as ações de saúde 

bucal desenvolvidas na região. 

No sexto capítulo fazemos considerações sobre a experiência para 

que possamos contribuir com a reorganização dos serviços de Atenção 

Básica em Saúde Bucal. 

Desta forma, este trabalho pretende contribuir para a elaboração de 

programas de saúde bucal coletiva, que tenham característica integradora, 

participativa e transformadora, bem como para reformulação e 

aperfeiçoamento de ações relacionadas aos programas de saúde bucal 

coletiva em comunidades indígenas. São, ainda, objetivos específicos 

deste trabalho:  

•  fornecer subsídios à reorganização dos serviços de atenção 

básica em saúde bucal nas comunidades indígenas; 

•  rever as práticas em saúde bucal nos serviços de atenção 

básica, no sentido de assegurar a promoção da saúde bucal e 

prevenção de seus agravos; 

•  fornecer subsídios para a capacitação de recursos humanos 

necessários para o desenvolvimento das ações de saúde bucal. 
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2 - INTRODUÇÃO 

Uma das relações que se pode fazer com a área da Saúde é a de 

qualidade de vida de uma população geográfica e historicamente 

referenciada. A saúde e a doença vêm sendo entendidas, atualmente, 

intimamente vinculadas às condições em que as pessoas vivem e produzem 

no interior da sociedade. Por isso, o perfil patológico de um determinado 

grupo social varia dentro de uma mesma sociedade, seja rural ou urbana, ou 

de uma mesma época, dependendo do modo como as relações se 

estabelecem entre as pessoas. Esse perfil é mutável no tempo. Isto implica 

em reconhecer que o indivíduo deixa de ser o único responsável pela sua 

doença ou pela manutenção de sua saúde. Na medida em que estas 

doenças são geradas ou alteradas no Corpo Social, o Estado deve 

responsabilizar-se pela promoção, recuperação e manutenção da saúde dos 

cidadãos.(1) 

Apesar da evolução das práticas de Saúde no Brasil - com a 

reestruturação feita pela Reforma Sanitária, a Constituição, o Sistema Único 

de Saúde – e dos vários avanços, que garantiram, em graus distintos, a 

oferta de serviços de saúde, o maior acesso da população a estes serviços, 

não podemos considerar que a população está mais sadia. Diversos são os 

determinantes dos problemas de saúde da população - incluindo a saúde 

bucal - e não devemos atribuir somente aos aspectos biológicos a culpa de 

                                                 
(1) Dentre os autores que contribuíram nesta conceituação destacam-se J. A. Córdon, P. C. Narvai e C. 
Botazzo. 
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todos os “males”. Mesmo com a universalização dos serviços de saúde, 

alguns grupos minoritários estão totalmente excluídos de qualquer 

possibilidade de inserção em programas de atenção à saúde44.  

Hoje, um grande desafio é a implementação de um modelo de 

atenção que seja fiel aos princípios do SUS – Sistema Único de Saúde, pois 

há a necessidade de observar a complexidade social que envolve o 

indivíduo. Para isso existe uma multiplicidade de ações participativas feitas 

não só pela equipe de saúde, onde se encontra também o cirurgião-dentista, 

mas também pelo indivíduo e sua comunidade. Enquanto sujeitos da ação, 

exercem seu papel na efetivação do processo68.  

A implementação do SUS é um processo em permanente 

construção e deve ser considerado como fruto da discussão ampla entre os 

diversos atores sociais, já que a responsabilidade pelo sucesso das ações 

não depende apenas dos profissionais de saúde, mas de toda a 

comunidade(2). 

Esta mudança já se inicia na década de 80, com a busca de 

redemocratização do país. Esta década é marcada pela possibilidade de 

maior participação dos poderes locais nas decisões sobre saúde. 

Seguramente, a característica mais marcante do período é pensar a 

realidade, identificando e organizando forças políticas capazes de dar 

sustentação às propostas de políticas públicas que incluam entre seus 

objetivos a alteração da situação de saúde e de saúde bucal de cada 
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comunidade. Este foi o grande desafio posto àqueles que têm de tomar 

decisões em âmbito municipal/local57,61,71.  

A valorização da atenção primária e, especialmente, a participação 

efetiva da comunidade, como copartícipe na construção das práticas do 

setor saúde, vêm mudando o eixo assistencial tipicamente passivo, assim 

como a forma de entender e abordar saúde. Assim inicia-se a quebra do 

modelo assistencial ultrapassado, hospitalocêntrico e medicalizante, em que 

não se valoriza a integralidade das ações sobre o indivíduo e a coletividade 

para uma nova posição. Nos últimos anos, no Brasil, inovou-se o modo de 

estruturar os serviços e as ações de atenção à saúde bucal, esta nova 

estruturação também tem repercutido no nível de atenção primária, tanto na 

organização das ações coletivas, quanto das ações de assistência 

odontológica individual56. 

Pode-se afirmar com NARVAI 61 que esta nova política contribui para 

a saúde como um todo, mas também “tem contribuído – e muito! – para 

melhorar a saúde bucal dos brasileiros: descentralizando e, portanto, 

dividindo poderes e criando espaços para as divergências e para o 

questionamento ou consolidação de decisões.”  

Isto veio ao encontro do anseio de fazer uma Odontologia que se 

contraponha à situação de saúde bucal estabelecida no Brasil. A situação 

segundo PINTO68, é a seguinte: 

                                                                                                                                        
(2) A discussão sobre um modelo participativo de gestão pode ser visto em A. I. Carvalho, F. A. A. 
Goulart e R. A. Pinto. 
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•  “uma epidemia de cárie e doença periodontal, doenças que 

atingem cerca de 98% da população; 

•  80% dos brasileiros chegando aos 60 anos desdentados; 

•  1,5 bilhões de dentes atacados pela cárie dos quais 500 milhões 

sem possibilidade de tratamento; 

•  consumo de escova no País de menos que 1 escova por 

habitante/ ano; 

•  consumo de açúcar de 135g por habitante/ dia, enquanto a OMS 

recomenda no máximo 80g; 

•  apenas 15% dos cirurgiões-dentistas no Brasil promovendo 

algum tipo de orientação sobre higiene bucal.” 

Em “Ambientes de trabalho odontológico na perspectiva do Sistema 

Único de Saúde.”, FRAZÃO45,46 afirmam que “inúmeros fatores têm 

contribuído para a incorporação destas modificações em serviços 

odontológicos no Brasil.” E destaca alguns deles como: 

•  “Os altos índices de prevalência da cárie dentária e das 

doenças periodontais, conferindo a estas o estatuto de 

problemas de saúde pública; 

•  desequillíbrio entre a demanda e a oferta de serviços de 

assistência odontológica; 

•  o desenvolvimento científico-tecnológico no campo da 

ergonomia, cariologia e da epidemiologia, criando diferentes 

sistemas, métodos e técnicas de trabalho; 
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•  a divisão técnica horizontal e vertical do trabalho odontológico 

(especialistas e pessoal auxiliar), incorporando diferentes 

sujeitos e alcançando maiores níveis de qualidade e 

produtividade; 

•  as proposições de racionalização e extensão da cobertura 

através da estruturação de redes básicas de saúde 

implementadas no campo das políticas públicas de saúde. 

•  a multiplicação de movimentos por direitos sociais, entre eles o 

direito à saúde, ampliando-se a participação dos poderes locais 

nas decisões sobre saúde”.  

Desde 1996, vêm sendo realizadas discussões sobre a necessidade 

de organizar os serviços de saúde na região do Alto Rio Negro. Estas 

discussões foram provocadas pela entrada de novos atores sociais no 

panorama local das instituições de saúde. No final desse mesmo ano, foi 

firmado um convênio entre Federação das Organizações Indígenas do Rio 

Negro (FOIRN) e a FUNASA com o objetivo principal de realizar a 

mobilização comunitária e apoiar os Agentes Indígenas de Saúde (AIS) 

existentes.6 

De 1997 a 1999, inúmeras reuniões e eventos direcionados à 

reflexão sobre o aprimoramento dos serviços de saúde prestados à 

população foram realizadas. Realizou-se, ainda, a reestruturação do 

processo de formação de AIS e a implantação de uma infra-estrutura de 

rede física, de transporte e de comunicação que fosse capaz de dar conta da 
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complexidade epidemiológica, geográfica e cultural da região. Estas ações 

visavam à articulação institucional das atividades que estavam mais 

diretamente ligadas à questão da saúde indígena. 

A decisão política do Ministério da Saúde (MS), pela FUNASA, de se 

criar Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), no final de 1998, deu-

se no momento em que, no Rio Negro, se discutia sobre a saúde dos povos 

indígenas. Isto permitiu que as instituições envolvidas colocassem em 

prática algumas das idéias há tempos defendidas.  

Deve-se agregar a este processo a experiência acumulada pelas 

Organizações Indígenas do Rio Negro que foi fruto de um longo processo 

histórico de lutas contra a opressão do “homem branco” e pela demarcação 

das terras. Mais recentemente, a luta pelo direito à saúde é ingrediente 

fundamental para o desempenho do processo de distritalização. No decorrer 

do ANO 2000, foram implantados 34 DSEIs, em todo o Brasil32.  

Cada um desses DSEIs apresenta diferentes estágios de 

desenvolvimento. Estas diferenças são decorrentes dos processos históricos 

de contato dos grupos indígenas, das relações estabelecidas com a 

sociedade envolvente, com destaque para órgãos governamentais, e da 

organização política desses grupos, quanto à luta pelos direitos em saúde. 

FRATUCCI 44 nos coloca alguns questionamentos: a garantia do 

acesso a um programa de saúde por si só seria suficiente para promover 

saúde? Como é entendida a questão da atenção à saúde pelas várias 

instâncias: MS, Secretarias Estaduais de Saúde (SES), FUNASA, Fundação 
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Nacional do Índio (FUNAI), Prefeitos, Secretários, Conselhos de Saúde (CS), 

Programas Locais de Saúde e Usuários? Será a saúde bucal relevante em 

um local em que crianças morrem por desnutrição, diarréia e problemas 

respiratórios antes do primeiro ano de vida?  

“Com certeza a preocupação não deve centrar-se em quais 

patologias serão mais prevalentes ou 'importantes”, e sim em estabelecer 

estudos consistentes, que venham contribuir para as discussões sobre a 

saúde das populações indígenas e que possam colaborar na estruturação 

dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas – DSEI, que visam garantir aos 

povos indígenas o direito universal e integral à saúde44.” 

A partir dessas informações, qualquer programa de odontologia a 

ser iniciado deve ser precedido de uma análise qualitativa e quantitativa das 

doenças bucais e de outros fatores que possam estar influenciando na 

mudança da incidência dessas na população. Esta avaliação deve ter como 

base não só os aspectos odontológicos da questão como também deve levar 

em conta as questões antropológicas - culturais e sócio-políticas a que cada 

região está sujeita. Ela deve levantar as características da população com 

que se vai trabalhar, olhando-a de maneira isenta de preconceitos, para 

definir quais as necessidades e prioridades, sua história pregressa com 

relação à odontologia e qual a maneira mais apropriada para atingir as 

metas traçadas. 
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3 – PARÂMETROS CONCEITUAIS 

A descrição de Implantação da Atenção Básica em Saúde Bucal para 

Povos Indígenas necessita de embasamento por meio de alguns conceitos 

elementares de Atenção Básica em Saúde para que se possa estabelecer, 

um melhor planejamento, através dos princípios orientadores do (SUS), 

organização, visando à construção da atenção básica em saúde bucal, numa 

determinada região. 

O conceito de Atenção Básica, desde a formulação dos princípios de 

Alma-Ata com a finalidade de alcançar “saúde para todos” é o de que  

através de ações de saúde fundamentadas cientificamente e aceitáveis 

socialmente, de acesso a todos os indivíduos e famílias da comunidade, com 

sua participação e a um custo que tanto a comunidade quanto o país 

possam suportar em cada etapa de seu desenvolvimento66,82. 

O “Manual para a Organização da Atenção Básica”, conceitua 

atenção básica como "conjunto de ações, de caráter individual ou coletivo, 

situadas no primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltada para a 

promoção da saúde, a prevenção de agravos, o tratamento e a reabilitação." 

Esse conceito é considerado avançado, pois centra o Sistema de Saúde na 

qualidade de vida das pessoas e de seu ambiente19,29. 

Essa organização da atenção básica, com base na Lei nº 808019, 

estabeleceu uma série de princípios orientadores do SUS, abaixo referidos: 

•  Saúde como direito – o Estado deve prover condições 

indispensáveis através de políticas econômicas e sociais que 
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visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos, 

estabelecendo condições de assegurar o acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e 

recuperação da saúde individual e coletiva. 

•  Integralidade da assistência – conjunto articulado e contínuo de 

ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 

determinado para cada caso, em qualquer dos níveis de 

complexidade do sistema. 

•  Universalidade – garantir o acesso aos serviços de saúde para 

toda a população, em todos os níveis de assistência. 

•  Eqüidade – entendida como a distribuição de modo a assegurar 

igualdade de oportunidade à saúde, com ações e serviços 

priorizados em função de situações de risco, das condições de 

vida e da saúde de determinados indivíduos e grupos de 

população. 

•  Resolutividade – capacidade de resolução das ações e serviços 

de saúde, por meio de uma assistência integral, contínua e de 

boa qualidade à população registrada, no domicílio e na unidade 

de saúde, identificando e intervindo sobre as razões e fatores de 

riscos que essa população está exposta. 

•  Intersetorialidade – articulações entre os serviços de saúde e 

outros orgãos públicos, com o propósito de desenvolver políticas 

e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva 
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áreas não compreendidas no âmbito do SUS, mas também  

potencializando os recursos financeiros, tecnológicos, materiais e 

humanos disponíveis e evitando duplicidade de meios para fins 

semelhantes. 

•  Humanização do atendimento – responsabilização entre os 

serviços de saúde e a comunidade assim como o estreitamento 

do vínculo entre as equipes de saúde e a população. 

•  Participação – democratização do conhecimento do processo 

saúde/doença e dos serviços, incentivando a organização da 

comunidade para o efetivo exercício do controle social na gestão 

do sistema. 

Os ideais históricos de civilidade no âmbito da saúde foram 

consolidados na Constituição de 1988, várias iniciativas institucionais, legais 

e comunitárias foram criando as condições de realização plena do direito à 

saúde; o que significa, igualmente, o acesso universal (para todos) e 

equânime (com justa igualdade) a serviços e ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde (atendimento integral). No âmbito jurídico tem as leis 

orgânicas da saúde (Nº 8.080/90 e 8.142/90), o Decreto Nº99.438/90 e as 

Normas Operacionais Básicas (NOB), editadas em 1991/92, 1993 e 1996. 

Por intermédio da Portaria n. 95 do Ministério da Saúde em 2001 foi 

publicada a Norma Operacional da Assistência à Saúde (Noas-SUS) 

29,34,35,76.  



___________________________________________________________________Parâmetros Conceituais  16 

 
Selma Aparecida Chaves Nunes 

 As Normas Operacionais Básicas se voltam mais direta e 

imediatamente para definição estratégias e movimentos táticos que orientam 

a operacionalidade do SUS. A NOB SUS/96 é decorrente da experiência 

ditada pela prática dos instrumentos operacionais anteriores, em especial a 

NOB SUS/93, que determina alteração significativa nos mecanismos de 

transferência de recursos federais aos municípios. Visto que, as normas até 

então vigentes transferiam recursos federais aos outros níveis de governo 

com base na produção de serviços ambulatoriais e hospitalares. A NOB 

SUS/93, em uma das formas de habilitação, a “semiplena”, inaugura a nova 

relação do governo federal com os outros níveis do governo, ao possibilitar 

transferência de recursos, sem exigir dependência direta com a produção.  

Com o objetivo de “ampliar as responsabilidades dos municípios na 

Atenção Básica” e estabelecer o processo de regionalização da saúde, a 

Noas-SUS 01/2001 torna ampla as responsabilidades das secretarias 

estaduais de saúde na gestão SUS29. 

A elaboração de um Plano Diretor de Regionalização (PDR), 

destaca-se entre as principais modificações propostas pela Noas-SUS 

01/2001. Este plano, procura garantir acesso aos cidadãos, o mais próximo 

possível da residência, com um conjunto mínimo de ações e serviços, e 

estabelece compromisso entre gestores para o atendimento de referências 

intermunicipais, possibilitando um avanço na articulação com gestores 

municipais e estaduais, visando garantir o acesso aos outros níveis de 

atenção, mais complexos76. 
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O PDR tem por objetivo a implementação do processo de 

regionalização e utiliza os seguintes conceitos-chave: 

•  “Regiões e microregiões de saúde – constituem bases 

territoriais de planejamento regionalizado que podem 

compreender um ou mais módulos assistenciais; 

•  Módulos assistenciais – correspondem a um conjunto de 

municípios, ou a um único município – com resolubilidade 

para um elenco mais simples de serviços de média 

complexidade. O município-sede  do módulo assistencial deve 

estar apto para oferecer esse elenco de serviços para si e 

para os outros municípios do módulo e estar habilitado na 

Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde; 

•  Município-pólo – é o que desempenha papel de referência 

para outros municípios em qualquer nível de atenção76.” 

Através da criação da Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada 

(Gpa-ba), os municípios habilitados nesta forma de gestão deverão 

responsabilizar-se pelos serviços básicos como o controle de tuberculose, 

hanseníase, hipertensão arterial, diabetes e desenvolver programas de 

atenção à saúde da criança, mulher e bucal para os seus munícipes. 

Falar em implantação da atenção básica em saúde bucal significa 

compreender nesse processo como funciona esse sistema, para que o 
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responsável pelas ações de saúde bucal, possa desenvolver com algum 

grau de liberdade em sua conduta o conjunto de suas ações de saúde bucal 

com características definidas da área geográfica e populacional, emprego de 

tecnologia adequada com enfoque epidemiológico e que suas unidades de 

saúde se manifestem realmente como “porta de entrada do SUS”. 

Cabe ainda lembrar que ao falar em sistema significa identificar o 

papel de cada unidade no interior do sistema. Não se deve pensar o sistema 

sem considerar a Unidade Básica de Saúde (UBS). O conjunto de UBS 

denomina-se rede básica de saúde, que tem a incumbência da atenção 

básica à saúde. 

O modelo didático exposto por PINTO69, resume a caracterização 

dos níveis de atenção e suas esfera de abrangência, especificamente na 

área odontológica. Dispõe os níveis de atenção odontológica em cinco 

esferas: “a primeira dedicada aos problemas de ordem mais ampla, extra-

odontológicos, a segunda reunindo as ações absolutamente essenciais, que 

não podem ser deixadas de lado, ou seja, a atenção primária que em 

conjunto com as atividades previstas nas esferas três e quatro perfaz o 

espectro de abrangência da atenção básica, reservando as intervenções 

especializadas e de maior custo para a esfera cinco.” 
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    Esfera de Abrangência                               Nível de Atenção 

Esfera Um 

Saúde Geral, Habitação, Renda, Ambiente. 

Geral 

Esfera Dois 

Prevenção, Educação, Práticas Curativas 
Indispensáveis. 

Primária 

Esfera Três 

Grupos Prioritários Social e 
Epidemiologicamente 

Esfera Quatro 

Serviços de 
Especialistas 

Socialmente mais 
Necessários 

Básica 

Esfera Cinco 

Serviços de Especialistas: Problemas de Limitada 
Prevalência 

Complexa 

Quadro 6 - Níveis de atenção em Odontologia 

 

3.1 – OS ÍNDIOS NO BRASIL 

A população indígena no Brasil é estimada em 734 mil pessoas, a 

maioria vivendo em aldeias distribuídas em mais de 500 terras indígenas 

que ocupam 12% do território nacional, que se encontram em diferentes 

situações de regularização fundiária, sendo quase 98,7% dessas terras 

localizadas na Amazônia e Centro – Oeste, onde vivem aproximadamente 

60% da população indígena. A parcela restante da população, os outros 

40%, ocupa pequenas áreas espalhadas pelo nordeste, sudeste e sul do 

país que corresponde a 1,3% da extensão dessas terras. Constitui 
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aproximadamente 0,4% da população brasileira, mas com presença 

significativa em alguns estados brasileiros, como por exemplo, 15% da 

população do estado de Roraima, 4% do Amazonas e 3% do Mato Grosso 

do Sul. E mais de 20.000 índios vivem em áreas urbanas, nas periferias das 

cidades32,70. 

Como não há um censo indígena no Brasil, os cômputos globais têm 

sido feitos – seja pelas agências governamentais (FUNAI ou FUNASA), pela 

Igreja Católica – Conselho Indigenista Missionário (Cimi) ou pelo Instituto 

Socioambiental (ISA) que são processados com base numa colagem de 

informações heterogêneas, que indicam estimativas que variam entre 350 e 

500 mil indígenas70. 

No Brasil, existem aproximadamente 210 Nações Indígenas com 

características étnico-culturais diferenciadas entre si e em relação à 

sociedade nacional. Diferem da sociedade nacional, as Nações Indígenas, 

pela existência de uma organização social, econômica e política igualitária, 

de relação com o meio ambiente e de ocupação com seu território, fundada 

no acesso coletivo a terra e ao conhecimento, nas relações de parentesco, 

na relação mítica com a terra e a natureza. Entre os 210 povos são 

identificadas 170 línguas. 

Segundo NEVES63, “a imagem das sociedades indígenas comum ao 

público em geral é estática: indivíduos vivendo em pequenas aldeias 

isoladas na floresta, representando um passado remoto, uma etapa evolutiva 

de nossa espécie”. Uma visão errônea, “sabe-se que os povos indígenas 

que habitam o continente Sul-Americano descendem de populações que ali 
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se instalaram há dezenas de milhares de anos, ocupando virtualmente toda 

a extensão desse continente. Ao longo desse período essas populações 

desenvolveram diferentes modos de uso e manejo dos recursos naturais e 

diferentes formas de organização social, o que é atestado pelo crescente 

número de pesquisas arqueológicas realizadas no Brasil e países vizinhos.”  

As sociedades indígenas tomam parte de um conjunto de traços e 

elementos básicos, que são comuns a todas elas e as diferenciam de 

sociedades de outro tipo. A lógica e o modelo social compartilhado pelos 

grupos indígenas são diferentes do nosso. Duas ordens de problemas estão 

colocados: o que faz com que a sociedade seja indígena? E o que diferencia 

uma das outras? É o modo de viver, de organizar as relações entre as 

pessoas e destas com o meio em que vivem e com o sobrenatural que faz 

com que uma sociedade seja indígena? 

Sociedades indígenas são sociedades igualitárias, não estratificadas 

em classes sociais e sem distinções entre possuidores de força de trabalho. 

São sociedades que se reproduzem a partir da posse coletiva da terra e dos 

recursos nela existentes e da socialização do conhecimento básico 

indispensável à sobrevivência física e ao equilíbrio sócio-cultural de seus 

membros. 

Mais que a especialização, embora sempre haja exímios caçadores 

e artesões, é a divisão de trabalho por sexo e idade que regula a produção 

nestas sociedades. As tarefas do dia-a-dia são repartidas entre homens e 

mulheres de acordo com suas idades e nenhuma classe ou grupo detém o 

monopólio sobre uma parte do processo produtivo ou sobre uma atividade 
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específica. Despontam, todavia, o xamã, regulando e intermediando as 

relações com o mundo dos espíritos, e o chefe apaziguando as disputas 

políticas e buscando consenso e coesão. Regras, compromissos e 

obrigações estabelecidos pelas relações de parentesco, de amizade ou 

criadas em rituais e em contextos políticos definem a distribuição de bens e 

serviços. Generosidade, redistribuição e reciprocidade criam, recriam e 

intensificam relações nessas sociedades. Embora possamos tentar 

apreender estas sociedades isolando os aspectos como o político, o 

religioso, o econômico, estes se entrelaçam num todo compacto e coerente. 

A coesão íntima de todos os elementos conforma a especificidade sócio-

cultural de cada um dos grupos indígenas. 

Segundo LEVI STRAUSS53, em “O Pensamento Selvagem” define o 

lugar do mito e do ritual junto às sociedades indígenas: “Longe de ser, como 

se tem afirmado muitas vezes, a obra de uma ‘função fabulosa’ que dê as 

costas à realidade, os mitos e os ritos oferecem, como valor principal, ter 

preservado, até a nossa época, de uma forma residual, modos de 

observação e de reflexão que foram e continuam exatamente adaptados a 

descobertas de um certo tipo: as que a natureza autorizava, a partir da 

organização e da exploração especulativas do mundo sensível em termos de 

sensível.” 

Existem os povos Tukano, Yanomami, Guarani, Palikur, Pataxó, e 

muitos outros; a diversidade entre eles está nas tradições, costumes, 

educação, arte e religião própria destes povos indígenas. O reconhecimento 

do caráter pluriétnico do Estado Brasileiro, pelos setores da sociedade civil, 
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é a garantia de continuidade de existência dos 210 povos e do direito de 

decidir sobre o seu próprio destino. 

Os povos indígenas enfrentam situações distintas de risco e 

vulnerabilidade, além de pressões e ameaças em suas relações com a 

sociedade que os cerca. A expansão das frentes econômicas (extrativismo, 

trabalho assalariado temporário, projetos de desenvolvimento) e inclusão 

dos índios em atividades dela decorrentes vem ameaçando a integridade do 

meio-ambiente e a preservação de diversos aspectos de seu conhecimento, 

economia e organização social. Muitos povos estão ameaçados de 

desaparecimento se medidas de proteção eficazes dos meios que 

asseguram suas vidas não forem tomadas. Em algumas sociedades o 

número de indivíduos se reduziu a ponto de comprometer sua reprodução 

biológica.  

Segundo o ISA70 atualmente estão em caráter de extinção 12 Povos 

Indígenas que variam com população entre 02 e 38 indivíduos, embora a 

população indígena total tenha crescido nos últimos 25 anos. 

Aculturados, integrados ou acomodados? Conceitos estabelecidos 

por antropólogos atestam: o que sobrevém aos povos indígenas, às suas 

crenças, culturas, organizações econômicas e sociais é processo de 

desagregação, no qual valores são destruídos sem tempo de serem 

reelaborados para sustentar o modo de vida tribal. Contudo, vários 

pesquisadores reconhecem que existem comunidades que estão bem e 

outras que estão muito mal dentro do processo de sobrevivência da cultura 

indígena. 
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Segundo, RIBEIRO72, “os grupos indígenas que classificamos como 

integrados percorreram todo o caminho da aculturação, no curso do qual 

suas peculiaridades se alteraram e uniformizaram tanto que já não são 

substancialmente maiores que a das outras variantes da sociedade nacional, 

em sua feição rústica. Apesar disso permanecem índios porque sua 

aculturação não desembocou numa assimilação, mas no estabelecimento de 

um modus vivendi ou de uma forma de acomodação. Isto significa que o 

gradiente da transfiguração étnica vai do índio tribal ao índio genérico e não 

do indígena ao brasileiro. Significa, também, que as entidades étnicas são 

muito mais resistentes do que se supõe geralmente, porque só exigem 

condições mínimas para perpetuar-se; e porque sobrevivem à total 

transformação do seu patrimônio cultural e racial. Significa, ainda, que a 

língua, os costumes, as crenças são atributos externos à etnia, suscetíveis 

de profundas alterações, sem que esta sofra colapso ou mutação. Significa, 

por fim, que as etnias são categorias relacionais entre grupamentos 

humanos, compostas antes de representações  recíprocas e de lealdade 

morais do que de especificidades culturais e raciais”.  

Segundo o indigenista Orlando Villas Boas7, não existem regras 

comuns para os povos indígenas, cada etnia tem suas características, 

problemas, soluções que devem ser respeitados na preservação étnico-

cultural desses povos. Ressalta ainda que se medidas não forem tomadas a 

tempo, essas populações não atravessarão nem a primeira metade do 

próximo milênio. Dentro do universo indígena, o índio vive o presente, que já 
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se apresenta totalmente sem expectativas. O índio é tutelado pelo estado, 

que mostra-se totalmente omisso e negligente nesta tutela. 

Cabe aqui ilustrar algumas passagens dentro das políticas públicas 

de saúde dessa relação entre a sociedade indígena e a sociedade nacional. 

 

3.2 - OS ÍNDIOS E A SAÚDE: POLÍTICA INDIGENISTA 

Segundo VARGA;  ADORNO80 diretrizes e perspectivas 

radicalmente distintas para a política de relacionamento de nossa sociedade 

com as sociedades indígenas são estabelecidas pelo “Estatuto do Índio” – 

Lei nº 6001, de 1973, em vigor e o “Estatuto das Sociedades Indígenas” (em 

tramitação no Congresso Nacional desde 1994). 

A Lei n. 6001/73 fundamenta-se numa perspectiva assimilacionista e 

no princípio jurídico da tutela: tem por objetivo a “integração” dos índios à 

“comunhão nacional”, e considera-os “relativamente incapazes”, sendo 

assim, objeto de medidas protecionistas (“tutelares”) por parte do Estado, 

cuja execução seria de responsabilidade federal, centralizada no órgão 

indigenista oficial, tutor – a FUNAI. 

Essa política tutelar centralizadora resultou em um modelo de 

atenção emergencial e assistêncialista, “volante”, sem espaço para uma 

discussão sobre a condição  e as perspectivas de integração  

A Constituição da República, aprovada em 198815, pela primeira vez 

dedicou um capítulo aos índios, reconhecendo “sua organização social, 

costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as 
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terras que tradicionalmente ocupam...” (art. 231). O capítulo VIII da 

Constituição da República, intitulado Dos Índios, em seus artigos 231 e 232 

e respectivos parágrafos, delineou as diretrizes políticas que devem pautar 

as relações entre os diferentes povos indígenas e o Estado Brasileiro. 

Considerando-se que os direitos indígenas são constitucionais e 

portanto de competência federal, em fevereiro de 1991 foi editado o Decreto 

nº 23 visando estabelecer as regras para atenção à saúde indígena, 

podendo-se ressaltar dois pontos importantes do decreto: a transferência, 

para o MS a responsabilidade de coordenação e execução da política 

indígena e a criação de Distritos Sanitários de Natureza Especial, como 

estratégia para  implantação do sub-sistema de saúde. Em maio de 1994 o 

Decreto 1.141 revogou o de nº 23 e transferiu a gestão da política de saúde 

indígena para a FUNAI e instituiu a Comissão Intersetorial de Saúde 

Indígena (CIS) 21. 

Em outubro de 1994 a CIS publicou a Resolução nº 02, aprovando o 

Modelo de Atenção Integral à Saúde do Ìndio, que estabelece uma divisão 

de atribuições entre o MS e a FUNAI. Desta forma, o primeiro foi 

responsabilizado pelas chamadas “ ações de prevenção e controle de 

agravos” e a FUNAI assumiu as funções “assistenciais médico-sanitárias” 22. 

Tanto a FUNAI, quanto a FUNASA, têm encontrado dificuldades 

para organizar atividades de forma conjunta na área da saúde do índio, 

gerando uma atuação fragmentada entre as duas instituições de caráter 

nacional. As lideranças indígenas, em diversos encontros e Conferências, 

têm reivindicado a unificação à saúde no âmbito do MS, desde a I e II 
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Conferência Nacional de Saúde para os Povos Indígenas (CNSPI), 

realizadas em 1986 e 1993, respectivamente, por indicação da VIII e IX 

Conferências Nacionais de Saúde (CNS). Essas conferências propuseram a 

estruturação de um modelo de atenção, de responsabilidade federal, 

baseado em DSEI, como forma de garantir aos povos indígenas o direito 

universal e integral à saúde, respeitando suas especificidades sócio-culturais 

e os sistemas tradicionais de saúde, com controle social exercido por 

Conselhos de Saúde (CS) com representação paritária de usuários 

indígenas, em conformidade com os princípios constitucionais e legais que 

norteiam o SUS10,11,12,13,14,16,17. 

Várias leis, resoluções e portarias vêm, ao longo dos anos, tentando 

disciplinar e garantir os direitos das populações indígenas. Com a nova 

regulamentação editada através do Decreto nº 1.141 de 19/04/94 e, 

posterior implantação da gestão colegiada através da CIS/ CNS, estendeu-

se para outros setores governamentais e instituições envolvidas com a 

questão, maior responsabilidade sobre as populações indígenas, seus 

territórios e patrimônio; papel exercido até o momento somente pela FUNAI 

e FUNASA.  

Através da Lei nº 9.649 de 27 de maio de 1998, complementada e 

alterada por Medida Provisória nº 1.911 de 29 de julho de 1999, ficou 

definida como atribuição do MS, “a saúde ambiental e ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, inclusive a dos 

trabalhadores e dos índios” 25. 
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A Portaria nº 1.163, de 14 de setembro de 1999, dispõe sobre as 

responsabilidades na prestação de assistência à saúde dos povos 

indígenas. O MS, por intermédio da FUNASA, com atribuições ligadas à 

implantação dos DSEIs26. 

Finalmente estabeleceu-se, através da Lei nº 9.836 de 23 de 

setembro de 1999, que “dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes e dá outras providências”, instituindo o sub-

sistema de Atenção à Saúde Indígena27. 

Através da Portaria nº 852, de 30 de setembro de 1999, da 

FUNASA, foram criados os DSEIs28. 

Ao DSEI, compete atuar como unidade de execução das ações 

destinadas à promoção, proteção e recuperação da saúde do índio, 

objetivando o alcance do equilíbrio bio-psico-social, com o reconhecimento 

do valor e da complementariedade das práticas da medicina indígena, 

segundo as peculiaridades e o perfil epidemiológico de cada comunidade. 

Ao DSEI cabe também, a responsabilidade sanitária de determinado 

território indígena e a organização de serviços de saúde hierarquizados, com 

a participação do usuário e sob o controle social. 

“Pressupondo a existência de nações indígenas, com território 

definido, partimos da análise da maior ou menor proximidade com a 

sociedade branca envolvente para estabelecermos a existência de distritos 

sanitários comuns com a população branca ou distritos exclusivos com áreas 

indígenas, comportando geograficamente um ou mais distritos sanitários.” 32 
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Os distritos sanitários permitem organizar setorialmente a cobertura 

e dimensionar precisamente as necessidades de recursos materiais e 

humanos. 

As instituições federais que coordenam a atenção à saúde das 

populações indígenas, ao adotarem medidas de ordem institucional, 

organizacional, orçamentária, programática e operacional, têm por objetivo 

que os programas desenvolvidos atendam às especificidades étnico-

culturais, adequando a realidade dos Sistemas Locais de Saúde (SILOS) a 

estes grupos populacionais. 

Compete à União legislar sobre as populações indígenas, de acordo 

com o art. 231 e 232 da Constituição de 1988, Resoluções 196 de 10/10/96 

do CNS e a NOB/96 que prevê a responsabilidade federal e o apoio estadual 

nas questões relacionadas com a saúde dos índios, devendo as parcerias 

viabilizar as tarefas consignadas ao gestor federal23. 

 

3.3 - PROGRAMA ETNODESENVOLVIMENTO DAS SOCIEDADES 

INDÍGENAS – SAÚDE INDÍGENA 

O Programa Etnodesenvolvimento das Sociedades Indígenas, 

também denominado de “Saúde Indígena”, trata-se de um programa em 

cujas ações estão envolvidos os Ministérios da Saúde, da Justiça, da 

Educação e da Agricultura. 

Esquematicamente, pode-se resumir o quadro geral dos Ministérios 

envolvidos neste Programa da seguinte forma: 
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•  “Ministério da Saúde – responsável pela atenção à saúde 

indígena, tanto em relação à prevenção de doenças quanto à 

assistência e promoção à saúde, sendo tal objetivo 

implementado através das ações de funcionamento dos DSEIs e 

das unidades de saúde para atendimento à população indígena 

(para 2001/2003 estas duas ações foram fundidas em uma única 

com a denominação de atendimento à saúde em Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas); pela ação de saneamento 

básico em comunidades indígenas e ação de modernização e 

adequação de unidades de saúde para atendimento à população 

indígena (que, para 2001/2003, recebe a denominação de 

implantação, modernização e adequação de unidades de saúde 

para atendimento à população indígena). 

•  Ministério da Justiça – atualmente é a unidade nucleadora do 

programa, tendo como objetivo a implementação das ações de 

assistência jurídica às comunidades indígenas, assistência a 

indígenas fora de suas aldeias, entre outras específicas da 

instituição. 

•  Ministério da Educação – participa com as ações pertinentes à 

área educacional, como as de capacitação de professores das 

escolas indígenas, edição e distribuição de material didático 

específico, funcionamento das escolas nas comunidades 

indígenas, entre outras correlatas. 
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•  Ministério da Agricultura – tem como ações destacadas a 

capacitação de indígenas para produção em terras indígenas, o 

fomento às atividades produtivas em terras indígenas e 

assistência técnica em áreas indígenas32.” 

Na forma de 34 DSEIs o subsistema de Atenção à Saúde Indígena 

está organizado e em articulação com o SUS, deve atender às seguintes 

condições: 

•  “considerar os próprios conceitos de saúde e doença da 

população e os aspectos intersetoriais de seus determinantes; 

•  ser construído coletivamente a partir de um processo de 

planejamento participativo; 

•  possuir instâncias de controle social formalizados em todos os 

níveis de gestão32.” 

“O DSEI é uma unidade organizacional da FUNASA e deve ser 

entendido como uma base territorial e populacional sob responsabilidade 

sanitária claramente identificada, composto por equipe mínima necessária 

para executar suas ações e com controle social por intermédio dos 

Conselhos Locais e Distrital de Saúde.” 

Os territórios distritais foram delimitados num processo de 

construção com as comunidades indígenas, profissionais e instituições de 

saúde. Não se delimitou estas áreas apenas por critérios técnico-

operacionais e geográficos, procurou-se respeitar a cultura, as relações 

políticas e a distribuição demográfica tradicional dos povos indígenas. Esta 
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delimitação não coincide com os limites de estados e/ou municípios onde 

estão localizadas as terras indígenas (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Distribuição dos Distritos Sanitários 

 

Como rede de serviços de saúde cada distrito terá uma rede 

integrada e hierarquizada, com complexidade crescente ao SUS. A 

constituição dessa rede de serviços considera a estrutura de serviços de 

saúde existentes nas terras indígenas e adapta e amplia de acordo com as 

necessidades locais. 

Nas comunidades indígenas os serviços de saúde existentes são 

base na organização da rede de serviços. Cada comunidade conta com a 

atuação do AIS, com atividades vinculadas a um pólo-base. 

Fonte: http://www.funasa.gov.br 
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As ações de saúde realizadas pelos AIS são: 

•  “acompanhamento de crescimento e desenvolvimento; 

•  acompanhamento de gestantes; 

•  atendimento aos casos de doenças mais freqüentes; 

•  acompanhamento de pacientes crônicos; 

•  primeiros socorros; 

•  promoção à saúde e prevenção de doenças de maior 

prevalência; 

•  acompanhamento da vacinação; 

•  acompanhar e supervisionar tratamentos de longa duração.” 

Dando continuidade ao fluxo de organização dos serviços de saúde, 

as comunidades indígenas possui outra instância de atendimento, que são 

os Pólos-base. Estes se constituem na primeira referência para os AIS que 

atuam nas comunidades, podem estar localizados na comunidade indígena 

ou no município de referência, neste caso corresponde a uma unidade 

básica de saúde já existente na rede de serviços daquele município. Cada 

Pólo-base dará cobertura a um conjunto de comunidades e a sua equipe 

correspondente, além disso irá prestar assistência à saúde, realizar a 

capacitação e supervisão dos AIS. 

Os Pólos-base na sua conformação estão como UBS e incluem na 

sua atuação a equipe multidisciplinar de saúde indígena, constituída pelo 

médico, enfermeiro, cirurgião-dentista e auxiliar de enfermagem. 
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De acordo com as realidades locais, as demandas que excedem a 

capacidade de resolução no nível dos Pólos-base são resolvidas de formas 

variadas: 

•  “serviço especializado na sede do próprio município ou no mais 

próximo; 

•  hospital local de pequeno porte com baixa complexidade e 

resolução; 

•  hospital regional de médio porte com média complexidade e 

resolução; 

•  hospital geral/especializado de grande porte em alta 

complexidade e resolutividade.” 

Possui localização geográfica definida esta rede de serviços e está 

articulada com os Pólos-base, recebe incentivo por meio de diferenciação de 

financiamento através da Secretaria de Assistência a Saúde (SAS/ MS), que 

corresponde a até 30% superior ao atendimento prestado aos pacientes não 

indígenas. Irá operar de maneira integrada obedecendo os mecanismos de 

referência e contra-referência de pacientes e informações. 

Existe ainda as Casas de Saúde do Índio (CSI), situadas nos 

municípios referência e algumas nos municípios capitais dos estados. Estas, 

considerando as especificidades da saúde indígena são para facilitar o 

acesso da população de um ou mais distritos sanitários ao atendimento 

secundário e/ou terciário, servindo de apoio entre as comunidades e a rede 

de serviços do SUS. 
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As CSI em suas estruturas não executam ações médico-

assistencias. Têm como função agendar os serviços especializados 

exigidos, dar continuidade ao tratamento após alta hospitalar até que o 

indígena tenha condições de retornar para sua comunidade de origem, dar 

suporte a exames e tratamentos especializados, servir de tradutor para os 

que não falam a língua portuguesa e viabilizar seu retorno a comunidade, 

em articulação com o DSEI. 

Em relação a Capacitação de Recursos Humanos, as equipes 

multidisciplinares de saúde são submetidas ao Treinamento Introdutório que 

considera conceitos antropológicos, análise do perfil epidemiológico da 

região e capacitação pedagógica que dê possibilidade de executar a 

formação dos AIS. 

A capacitação e formação dos AIS ocorrem em serviço e de forma 

continuada, esta é de responsabilidade da equipe multidisciplinar. Este 

processo está elaborado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDBE), no que diz respeito ao ensino básico, direcionado para a construção 

de competências/habilidades, com finalidade de facilitar o prosseguimento 

da profissionalização nos níveis médio (técnico) e superior (tecnológico). 
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Figura 2 – Organograma do Distrito Sanitário Especial Indígena  

 

3.4 – A SAÚDE NAS COMUNIDADES INDÍGENAS 

A saúde das populações indígenas é resultante da interação de 

alguns elementos fundamentais: acesso à posse da terra; grau de contato 

com a sociedade nacional; liberdade para viver a sua singularidade (padrões 

alimentares, de educação, de moradia e de trabalho); acesso à vacinação e 

serviços de saúde. 

De acordo com ALMEIDA3, “qualquer discussão sobre saúde entre 

os índios do Brasil  de hoje suscita, inegavelmente, uma reflexão sobre suas 

relações com a sociedade nacional. Ao ser estabelecido, o contato provoca 

Fonte: http://www.funasa.gov.br 
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profundas alterações entre os povos autóctones. A conquista do continente 

pelo europeu trouxe escravidão, destruição das aldeias, perda de territórios, 

desequilíbrio de ecossistemas, enfermidades desconhecidas, dizimação de 

povos. Hoje em dia são verificadas algumas mudanças nestas relações de 

contato. A escravidão declarada e o extermínio puro e simples dos índios 

deixaram de ser tão ostensivos e evidentes. Para aquelas sociedades 

indígenas que não foram extintas, os problemas também sofreram 

mudanças, mas não foram eliminados nem minimizados de modo tão 

significativo”. 

Uma ordem social formula conceitos, noções, categorias, regras, 

normas, mecanismos e técnicas para classificar, explicar, justificar, conhecer 

e relacionar-se com o mundo que a cerca. O fenômeno universal das 

enfermidades está incluído neste contexto. Estamos tratando do 

conhecimento produzido pela sociedade tukano. Tentar uma aproximação a 

esse conceito, a esse universo, às concepções e noções de saúde, doença, 

morte, vida, pessoa, comunidade, terra, relações com o branco e outros, 

parece saudável e pertinente, se é que se procura soluções efetivas para o 

problema de saúde entre os índios. 

As idéias e teorias da doença compõem parte da cultura geral do 

grupo. A experiência da doença, como qualquer outra experiência, nunca é 

um acontecimento isolado, mas é ligado com o total de crenças e costumes 

que compõem a cultura, considerando-se que a doença não é uma 

experiência física apenas, mas que também envolve fatores psicológicos e 

sociais. 
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Temos o encontro de duas lógicas diferentes: fazer oposição ou 

estabelecer alianças. Para estas comunidades estas alianças muitas vezes 

significam um processo de acomodação em relação a novas crenças e 

costumes, nem sempre nocivos, mas diferentes daqueles concebidos 

originalmente por estes povos. Para que novos conceitos sejam 

reelaborados e incorporados, passam-se muitos anos. Este mecanismo 

garante formas de integração muitas vezes precárias, mas que garantem, de 

certa forma, a sua sobrevivência. 

Em relação aos cuidados com o corpo, muitas vezes associados às 

questões de saúde, JECUPÉ50 coloca: “o segredo da boa saúde e 

longevidade, só quebrado na época das guerras e sistemas de escravidão 

do passado, que obrigou muitas vezes estas populações a alterarem o ritmo 

tradicional, consistia em banhos freqüentíssimos; a sabedoria de empregar 

exercícios físicos com moderação desde a infância, na forma de ritos 

interativos com a natureza e através da arte da dança e dos cantos; a 

utilização do jejum como higiene interna, como medicamento e como 

fortalecimento espiritual. O respeito ao ritmo e ciclo do organismo e das 

funções orgânicas, através do descanso apropriado a da atividade correta, 

reconhecendo o sono como sagrado tanto quanto a ação. Fazem parte dos 

costumes indígenas a alimentação à base de frutas, mel, milho, raízes 

(mandioca, etc), sementes energéticas, a carne de peixe dentro do ciclo da 

estação propícia, e a carne de animal somente da maneira ritual, muito bem 

assada, para eliminar toxinas e a ligação psicoespiritual do sofrimento e o 
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uso da bebida levemente fermentada em vez da bebida alcoólica, consumida 

de maneira moderada. 

A prática da filosofia, ensinada nas comunidades, é a arte do 

domínio sobre si mesmo, e o desenvolvimento da capacidade de lidar com 

suas dores físicas e morais invocando sempre o espírito da sabedoria. 

O domínio sobre si mesmo começa na infância: as crianças são 

conscientizadas da diferença entre alimentação e gula. Os ritos de 

passagem criança-jovem-adulto têm por finalidade ética atentar para os 

domínios dos reflexos, dos sentidos, dos desejos e paixões. Nunca tais ritos 

tiveram ou têm por premissa a repressão e sim o desafio de viver no espaço 

da liberdade. Por isso não se castigam os filhos, mas estimulam sua 

liberdade individual e contam com o ciclo do tempo e das estações internas 

do ser para aos poucos mostrar-se a responsabilidade da liberdade. 

JECUPÉ50 cita que Moisés Santiago Bertoni, médico e historiador 

paraguaio, também atenta para várias contribuições científicas, desde o uso 

do veneno da cobra para curar o mal da própria cobra, que veio da 

sabedoria dos pajés e chegou ao Ocidente como soro antiofídico, até 

procedimentos de medicina terapêutica, como a hidroterapia, o escalda-pés, 

a escarificação e a naturoterapia, que muitos médicos adotaram e que 

consiste na prescrição de banhos de sol ou de lua para curar males 

psíquicos; o uso da terra, da água, do ar e do fogo para curas de 

determinados estados do ser e a fitoterapia, que é sabedoria da medicina 

das plantas, do ponto de vista botânico, psíquico e espiritual. 
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O processo de interação entre as sociedades indígenas e a 

sociedade nacional vem acompanhado de mudanças em diferentes níveis da 

organização tribal: no sistema cultural, introduzindo novos valores, costumes 

e tecnologias. Essas mudanças repercutem também na saúde e biologia 

dessas populações. 

Diversos autores têm se dedicado a analisar o processo de contato 

entre as populações indígenas e a sociedade nacional, com diferentes 

enfoques. Alguns o fazem considerando as dimensões políticas, sociais e 

econômicas. Mais recentemente, alguns pesquisadores têm procurado 

analisar o impacto das mudanças socioeconômicas sobre o processo saúde 

– doença e a ecologia humana dos grupos indígenas do Brasil de forma 

sistemática, englobando aspectos sócio-culturais e históricos. 

 

3.5 - A SAÚDE BUCAL: SEU ESPAÇO NAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS 

“Especificamente com relação à saúde bucal, tem que ser 

considerado que anos depois do contato com os brancos começa a ser 

observada a cárie e o aparecimento de outro tipo de atenção a ser 

desenvolvida entre os indígenas: o cuidado dentário. Não é novidade que 

quanto mais isolada melhor é a dentição de uma população indígena. A 

alteração nos hábitos alimentares causa o aparecimento de um série de 

doenças. João Paulo Botelho cita o caráter epidêmico da diabetes mellitus, a 
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obesidade e a perda dos dentes em diversas nações indígenas com a 

introdução do açúcar refinado, carboidratos e gorduras” 75. 

Segundo TRICERRI78, “poucas informações são disponíveis sobre 

as condições de saúde, especialmente saúde oral, da comunidades 

indígenas. Pouco se sabe sobre a atenção dispensada pelos índios aos seus 

próprios dentes. Poucos “civilizados” sabem que os Tikunas afilam seus 

dentes, dando-lhes um aspecto cuneiforme, para torná-los menos 

vulneráveis às cáries; ou que os Kanamaris recomendam seiva de ambém, 

ou de catuaba, para acalmar as odontalgias”. 

GUERRA49 pondera que “são muitos os indigenistas, antropólogos, 

epidemiólogos e cirurgiões-dentistas, que relatam a importância e os 

cuidados com os dentes de povos indígenas recém-contatados. Há também 

outros que relatam o grande número de dentes perdidos e as práticas 

usadas para eliminar a dor usando espinhos, seivas vegetais, objetos 

traumáticos em índios com história antiga ou recente de contato. Porém o 

problema atual consiste em colocar o declínio da cárie dentária de tal forma 

que pareça abstração única para todo o território nacional, entretanto, se 

quer chamar atenção sobre alguns dos grupos excluídos da civilização, da 

terra, do poder, da saúde e, por isso, da vida. Os índios brasileiros estão 

neste grupo, segundo a vivência histórica, sem declínio da cárie dentária, 

muito pelo contrário, aumentando sensivelmente; relacionado especialmente 

ao papel civilizador do açúcar”. 

Vários autores relatam de forma diferenciadas questões 

relacionadas a mudanças de hábitos alimentares, práticas e formas de 
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encarar os desafios do cotidiano como principal fator para o aparecimento de 

patologias antes desconhecidas pelas comunidades indígenas. Porém nem 

sempre o contato imprime práticas desagregadoras e nocivas. Parece claro, 

que mudanças na dieta desencadeiam, para os organismos autóctones, 

comportamentos desconhecidos; o açúcar tem seu papel bem definido em 

sociedades industrializadas relacionado ao aumento da prevalência da cárie; 

mas ele vem acompanhado de outros carboidratos, gorduras e uma 

infinidade de novidades estranhas às praticas alimentares de determinada 

comunidade. 

Ao serem revisadas as bibliografias sobre saúde bucal em 

populações indígenas encontram-se vários estudos isolados ou com 

metodologias diferenciadas. Alguns autores citam dificuldades relativas à 

distância entre as aldeias, os problemas de comunicação e a falta de 

motivação por parte dos índios em se submeterem aos exames; o que 

dificulta possíveis comparações ao longo do tempo. 
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4 - Característica do Estudo 

 

No percurso metodológico desta pesquisa buscou – se  algumas 

características que se assemelhe aos estudos da "sociologia clássica." 

Algumas particulariedades ajusta-se na categoria de pesquisa social. Sua 

abordagem principal foi a qualitativa. 

ADORNO1 em "Sociologia: um ensaio de introdução ao seu campo e 

a algumas de suas vertentes" refere-se a uma metodologia de estudos dos 

fatos sociais, com utilização de técnicas multivariadas, tais como o uso de 

"método qualitativo" X "método quantitativo", que aparecem como novidades 

metodológicas na àrea da saúde, entretanto na "Sociologia Clássica" já se 

encontravam desenvolvidos como construções do próprio método 

sociológico. 

MINAYO58 nos permite adotar a discussão do objeto das ciências 

sociais como um objeto histórico, ou seja, as sociedades humanas existem 

num determinado tempo e espaço e “os grupos sociais que as constituem 

são mutáveis e tudo, instituições, leis, visões de mundo são provisórios, 

passageiros, estão em constante dinamismo e, potencialmente, tudo está 

para ser transformado.” 

Também para a elaboração deste trabalho nos parece interessante 

as considerações de BOTAZZO8,9 sobre como deve ser feito uma pesquisa 

qualitativa. Estas considerações estão baseadas na pesquisadora 
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MINAYO58 e na sua idéia de sustentação teórica de uma pesquisa. A 

pesquisadora afirma que o observador deve apreender a realidade e retê-la 

com a “percepção imediata do vivido”, de uma “experiência captada como 

um fluxo”. Define a observação participante como "a presença do 

observador numa situação social (...) em relação face a face com os 

observados e, ao participar da vida deles, no seu cenário cultural, colhe 

dados." 

Conclui-se daí que qualquer relato de uma experiência deve ser 

baseado na vivência. 

THIOLLENT79, afirma que o pesquisador como parte da realidade a 

ser estudada, busca conhecê-la melhor para contribuir na sua 

transformação.  

Já nos alerta para essa importância CHIZZOTTI38 em seu trabalho. 

Discute esta concepção dinâmica do sujeito e da realidade em estudo, 

resgatando a riqueza desta relação que torna inseparável as duas 

dimensões, trazendo para o foco da produção do conhecimento as relações 

sociais e a subjetividade dos diferentes atores envolvidos no fenômeno a ser 

estudado. 

Nesta pesquisa o que se coloca primeiro para estudo, é a região dos 

rios Tiquié e Uaupés no Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio 

Negro, olhando o processo de implantação dos serviços de saúde bucal 

nesta área. Dentro deste contexto se farão as análises propostas pela 

pesquisa, enfatizando a importância de se reconhecer que cada área deste 
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Distrito é uma singularidade, pois é construído dentro de um lócus próprio de 

relações sociais, que vão definindo os caminhos para a constituição deste.  

É estabelecido como recorte a realidade no âmbito dos convênios 

439/99 e 2349/00, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA) e a Associação Saúde Sem Limites (SSL), no período de 2000-

2001, cujo objeto é a organização dos serviços de saúde na região dos rios 

Tiquié e Uaupés, no contexto do processo de implantação do Distrito 

Sanitário Especial Indígena do Rio Negro.  

RONCALLI73, citando TRIVIÑOS, estabelece uma classificação 

muito comum de estudos científicos na área das ciências sociais. Os 

estudos exploratórios, os estudos descritivos e os estudos experimentais. Os 

estudos exploratórios se constituem em um aprofundamento, por parte do 

pesquisador, sobre um determinado tema para em seguida se planejar uma 

pesquisa do tipo descritiva ou experimental. Pode, num primeiro momento, 

parecer apenas uma fase de um trabalho e não o trabalho em si, mas em 

muitos casos o grau de aprofundamento de um estudo exploratório permite 

elaborações de hipóteses importantes e apontam para linhas de pesquisa e 

trabalhos futuros. Já os estudos experimentais consistem em “modificar 

deliberadamente, e de maneira controlada, as condições que determinam 

um fato ou fenômeno e, em observar e interpretar as mudanças que ocorrem 

neste último”. 
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Os estudos descritivos, como o próprio nome indica, são utilizados 

para se realizar uma descrição o mais detalhada possível, de uma realidade 

através dos seus fatos e fenômenos.  

FURTADO47,48 cita que “esta perspectiva, de um aprofundamento do 

olhar, trás também a necessidade de trabalhar num universo menor. O 

estudo de caso apresenta-se como uma alternativa para uma coleta de 

dados que privilegie o conteúdo qualitativo dos dados e o papel ativo do 

pesquisador e dos atores que se colocam como sujeitos da pesquisa”.  

Considerando a tipologia dos estudos descritivos, se encaixaria nos 

estudos de caso. A análise dos casos estudados comporá uma base teórica 

conceitual sobre o qual se tentará aprofundar o objeto, qual seja a 

organização dos serviços de atenção básica em saúde bucal na região dos 

rios Tiquié e Uaupés – Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Negro. 

Assim procurou-se fazer uma análise retrospectiva e reconstituir o 

processo de implantação dos serviços de saúde bucal em comunidades 

indígenas dos rios Tiquié e Uaupés – DSEI/RN, no contexto político, 

administrativo, antropológico e socioeconômico, buscando identificar a sua 

contribuição para a organização da atenção básica em saúde bucal e seus 

reflexos na assistência prestada. 

Revela a dimensão estratégica de concretizar, no campo da 

organização e operacionalização dos serviços os princípios orientadores do 

SUS. Aponta como fundamentais no processo de construção da atenção 

básica em saúde bucal os seguintes aspectos: planejamento local, com 
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ênfase na maior visualização da realidade de vida da população indígena 

dessa região; a implementação do trabalho interdisciplinar; e uma relação 

mais estruturada com as demais Instituições conveniadas neste Distrito, 

possibilitando uma ação integrada junto à população. Sua prática cotidiana 

reflete restrições no que se refere ao poder político, técnico e administrativo 

para definir projetos, propor mecanismos de intervenção, alocar e manejar 

os recursos existentes e os potenciais incluindo os recursos humanos. 
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5 - DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO ALTO 

RIO NEGRO 

 

No ano 2000 a execução das Ações de Atenção Básica foi realizada 

em parceria, via convênios, com a Federação das Organizações Indígenas 

do Rio Negro, Diocese de São Gabriel da Cachoeira, Associação Saúde 

Sem Limites, Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira e Exército 

(Pelotão de Fronteira). A complexidade da região impôs um amplo processo 

de articulação que permitiu a convergência das diversas Instituições que 

possuem experiências de trabalho na área na construção de um programa 

de trabalho comum. (www.funasa.gov.br/DSEI) 59. 

O Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Negro – Sede: São 

Gabriel da Cachoeira – Amazonas compreendem os municípios de Barcelos, 

Santa Izabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira. A região 

corresponde ao alto curso do Rio Negro, estimado em cerca de 157.500 

km2, ao noroeste do Estado do Amazonas, no Brasil. A sua população total é 

de aproximadamente 63.000 habitantes, estimando a sua população 

indígena de 32.000 habitantes (10% do total da população indígena do 

Brasil) dispersos em cerca de 657 comunidades e pequenos sítios, ao longo 

de mais de 3.000 km de rios e igarapés navegáveis. A população total do 

município de São Gabriel da Cachoeira, segundo o último censo do IBGE, é 
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estimada em cerca de 32 mil pessoas(3) das quais a grande maioria são 

indígenas (cerca de 80%) que vivem sobretudo na zona rural, a despeito da 

crescente migração para a zona urbana e periurbana verificada nos últimos 

anos, motivada principalmente pela busca de continuidade nos estudos, 

emprego assalariado e acesso aos serviços de saúde, concentrados na sede 

que conta atualmente com cerca de 12 mil habitantes, boa parte dos quais 

são migrantes nordestinos com raízes na região (comércio, garimpo, etc) e 

militares das mais diversas partes do país: Exército – Batalhão de Infantaria 

de Selva (BIS) / Batalhão de Engenharia Civil (BEC) e Aeronáutica, cerca de 

2000 indivíduos. 

Sendo uma região de fronteira, o Exército está presente na sede do 

município, com o 5º BIS e 06 Pelotões de Fronteira (Maturacá, Iauarete, 

Querari, São Joaquim, Pari-Cachoeira e Cucuí). As Forças Armadas estão 

representadas ainda pelo 1º BEC e pela Aeronáutica, através do Projeto 

SIVAM – Serviço de Investigação e Vigilância da Amazônia. 

A economia do município gira em torno do setor de prestadores de 

serviços públicos. 

 

 

                                                 
(3) Existem indicações de que a população desta vasta área situa-se entre 35 e 40 mil habitantes. 

Somente a efetivação de um censo completo e abrangente poderá responder a esta questão, que pode representar 

uma perda significativa de recursos destinados à saúde no município fundamentados no número de habitantes do 

mesmo (p.e. PAB). 
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AMAZONAS 
MUNÍCIPIOS POP.TOTAL POP. INDÍGENA % POP. 

INDÍGENA 
COMUNIDADES ETNIA 

Barcelos 20.128 2.013 10,00 27 Tukano/Dessano/ 
Várias 

Santa Isabel do Rio 
Negro 

10.174 2.000 19,66 20 Tukano/Dessano/ 
Várias 

São Gabriel da 
Cachoeira 

32.227 27.394 85,00 610 Tukano/Dessano/ 
Várias 

TOTAL GERAL 62.529 31.407 50,23 657  

Quadro 07 - Municípios da área de abrangência do DSEI-RN 

 

Os rios dessa região fazem parte de um ecossistema específico 

conhecido como rios de águas pretas (com baixo teor de sedimentos e 

elevada saturação de ferro) e apresentam uma variedade de micro 

ecossistemas caracterizando um dos ambientes mais oligotróficos de toda a 

bacia Amazônica. Encontram-se áreas com terra firme e maior parte com 

solos do tipo latossolo e uma reciclagem de nutrientes menos complexa. 

Ainda, nestas regiões encontram-se matas de florestas baixas inundáveis 

entremeadas de extensos igapós e áreas de caatinga, pouca caça e 

relativamente pouco pescado. Portanto, este complexo é marcado por um 

elevado nível de adaptação das populações nativas que ali vivem há vários 

séculos.  

Nesta região existem 22 grupos étnicos, cujas línguas pertencem a 

quatro famílias linguísticas: Tukano, Arawak, Maku e Yanomami. 

As áreas do alto Rio Negro são habitadas por diversos povos 

referentes às famílias lingüísticas Arawak e Tukano, habitantes tradicionais 

dos grandes rios e igarapés navegáveis e pelos grupos da família Maku, que 

habitam, majoritariamente, as regiões interfluviais adjacentes aos rios Tiquié 
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e Papuri. Grupos Yanomami com uma população aproximada de 2.500 

indivíduos habitam, principalmente, em regiões vizinhas ao Pico da Neblina. 

Os Tukano ocupam fundamentalmente as margens dos Rios 

Uaupés, Tiquié e Papuri, enquanto os Arawak situam-se preferencialmente 

às margens do Rio Içana, do Rio Negro e do Rio Xié. Atualmente um número 

expressivo de indivíduos destas etnias mora na sede do município de São 

Gabriel da Cachoeira, compondo a maior parte da população urbana da 

região. 

Neste contexto, o paradigma sócio-cultural atual destas etnias 

comporta notáveis singularidades. Mantendo suas tradições, os indígenas 

Tukano e Arawak contam com boa parcela de indivíduos alfabetizados (em 

comparação com outros povos indígenas). Entre estas etnias podemos 

encontrar professores, estudantes, comerciantes, soldados, funcionários 

públicos, profissionais da área da saúde (incluído aí os agentes indígenas de 

saúde que atuam nas aldeias) entre outros diversos atores sociais. Os 

Tukano e Arawak são excelentes agricultores, primando pelo cultivo da 

mandioca (entre outras espécies) e mantém com os rios vínculos estreitos, 

servindo-se dos mesmos enquanto fontes de pescado e vias de interação 

social. 

Em contraste com os Tukano e Arawak, os grupos Maku do alto Rio 

Negro (Hupdë, Yohupdë, Dâw) vivenciam um processo de contato distinto, 

incrementado apenas nos últimos 30 anos, décadas marcadas pela 

ocorrência de profundas alterações culturais entre esta etnia. Neste período, 
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a maior parte das populações Maku do alto Rio Negro (que eram 

tradicionalmente nômades, coletores, caçadores e que habitavam o interior 

da floresta em pequenos grupos), a exemplo do que já havia acontecido às 

outras etnias, tornou-se sedentária. Grandes povoados, abrigando vários 

clãs, foram formados e muitos grupos atualmente ocupam espaços próximos 

à margem dos rios, nas vizinhanças de aldeias Tukano, localidades onde as 

escolas e as mercadorias dos “brancos” são mais facilmente disponíveis. O 

processo de sedentarização trouxe consigo, de modo abrupto, a escassez 

alimentar e numerosos problemas de saúde. Os Maku ainda são 

considerados, por muitos, os indígenas mais “primitivos” da região, 

preservando grande parte de suas tradições, incluindo as práticas de saúde. 

Detêm índices baixos de alfabetização, não contam com organizações 

capazes de representá-los politicamente, bem como não contam com 

agentes de saúde. 

Os grupos Tukano e Maku da região do Rio Negro estão integrados 

em um sistema cultural homogêneo, fruto de um processo de elaboração 

cultural no qual os indígenas acreditam terem vindos para este mundo 

através de uma longa viagem que realizaram dentro de uma cobra-grande, 

Anaconda. Cada povo tem sua especialidade e sua identidade no interior 

deste sistema que, por sua vez, é hierarquizado no contexto dos grupos 

lingüísticos, no interior de um clã, sempre dos maiores para os menores, 

numa escala de senioridade. A hierarquia tal como é percebida pelos índios 

é extensiva a todas relações sociais. Cada um tem um papel e uma 
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identidade no interior deste sistema que se mostra extremamente complexo, 

uma vez que regula as relações sociais em todos os níveis.  

É importante notar que o processo de contato dos grupos Hupdë e 

Yohupdë (que perfazem cerca de 1.500 indivíduos, formando a maioria da 

população Maku) sempre foi permeado pelos Tukano devido ao fato que 

existe entre estas etnias um singular padrão de relacionamento interétnico, 

mitologicamente sustentado, em que as trocas culturais ocorrem dentro de 

um sistema hierarquizado, no qual os Tukano ocupam o nível superior desta 

hierarquia em relação aos Maku. Este padrão tradicional vem sendo 

particularmente modificado pelas situações geradas pelo contato com a 

sociedade não indígena, porém continua operante, sendo necessário levá-lo 

em consideração na execução de ações de qualquer natureza executadas 

junto a estes grupos. 

Este sistema, apesar do contato com a sociedade envolvente e do 

processo de evangelização e escolarização que estes povos estão vivendo, 

continua vivo e atuante. Fazem parte da tradição cultural destes povos três 

elementos presentes em cada um dos grupos lingüísticos. Os três elementos 

são a Maloca, o Dabucuri e Jurupari. A maloca, que na realidade hoje 

representa um povoado, uma aldeia, organiza as relações no interior de 

cada clã. O Dabucuri, a festa das trocas, representa as formas como se dão 

as relações entre os grupos e os clãs. Cada um dos clãs tem um sistema 

próprio de conhecimento e nomeia seus ancestrais. O Jurupari é o 
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estruturador de todo este sistema e regula as relações entre os diversos 

grupos étnicos de toda a região. 

Os sistemas e práticas tradicionais de saúde, de inegável eficácia, 

igualmente continuam existindo na forma dos pajés e dos homens iniciados 

que sabem “soprar” ou benzer e constituem um dos baluartes da cultura 

indígena da região. Os estados mórbidos encontram as respectivas 

terapêuticas explicadas no mito de origem; conseqüentemente, um bom 

pajé, que conheça o mito em sua totalidade, é capaz de definir a doença e 

sua respectiva cura. 

Várias das patologias decorrentes do contato parecem não serem 

reconhecidas nesta mitologia e não possuem, portanto, uma terapêutica 

tradicional. É necessário que este contexto, dificilmente visível, no qual 

ocorre a coexistência das práticas tradicionais indígenas e das práticas de 

saúde derivadas da sociedade envolvente, seja levado em consideração na 

execução de trabalhos de saúde junto a esses povos.  

Estas etnias vêm experimentando um processo de contato 

prolongado e progressivo que se inicia desde os séculos XVII e XVIII.  

Ressalta-se as questões que resultou em prejuízo para a saúde:  

1639: Expedição de Pedro Teixeira e Cristóbal de Acunã (padre 

jesuíta) com objetivo de relatar sobre a região e seus habitantes. Foi 

identificada a foz do Rio Negro. 

1725 até 1760: Período das primeiras explorações e comércio de 

escravos indígenas; reconhecimento da região do Alto Rio Negro. 



_________________________Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Negro  

 
Selma Aparecida Chaves Nunes 

 

57 

1761 até 1800: Período dos descimentos e aldeamentos de índios. 

Aparecimento dos primeiros estabelecimentos comerciais permanentes, 

primeiros mapas detalhados e realização de estatísticas populacionais; 

continuidade das expedições de reconhecimento realizadas por militares, 

oficiais da colônia e naturalistas; recrutamento de mão-de-obra indígena 

para a coleta de drogas do sertão. Chegada da missão carmelita na região. 

1830 até 1860: Período de implementação do comércio mercantil e 

das iniciativas governamentais de "civilização" e catequese que se 

caracterizou pelo início de experiências agrícolas com recrutamento forçado 

de mão-de-obra indígena, pelo aparecimento de movimentos messiânicos, 

principalmente no Rio Içana e pelo movimento revolucionário dos Cabanos 

(1834) motivado pela taxação excessiva sobre os produtos comercializados 

com o fomento das inquietações entre os agricultores. 

1870 até 1920: Ciclo da Borracha. Período de grande violência 

marcado pela exploração de mão-de-obra e práticas abusivas por parte de 

militares e seringalistas. Chegada de grandes contingentes humanos 

provenientes, principalmente do Maranhão, com o aparecimento da classe 

gerenciadora dos seringais (distribuidores, capatazes e diretores de 

seringais). Surgimento dos casamentos entre emigrantes e índias e 

implementação do processo de aculturação intertribal, devido à restrição do 

território com mudanças no quadro tradicional da localização dos clãs. 

Difusão da língua Geral. 
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Nesse período merece destaque o ano de 1914 que marca a 

chegada dos missionários salesianos que permanecem atuando na região 

até o presente. Esse tempo é caracterizado pelas relações entre os povos 

indígenas e os religiosos com o aparecimento de conflitos e também com a 

formação de alianças; surgimento de novas identidades religiosas com a 

relação com católicos e protestantes, imposição da restrição das práticas 

culturais com destaque para as relativas ao processo saúde/doença e 

proibição de expressão na língua paterna. 

1920 até o presente: Continuidade do processo de mudança social 

com chegada de garimpeiros, instalação de bases militares (BEC, BIS, 

Pelotões de Fronteira) e grande afluxo de população emigrante, 

principalmente do Nordeste (classe de comerciantes). Entrada de novos 

atores sociais representados pelas universidades e organizações não-

governamentais. Na década de 80 o movimento indígena da região retoma 

com força o processo de participação social com a criação da FOIRN e, 

posteriormente, das organizações de base para a reivindicação dos direitos 

indígenas com relação à demarcação de terras, educação e saúde 

diferenciada e propostas de alternativas econômicas auto-sustentáveis. Em 

relação à saúde, a participação dos representantes indígenas tem sido 

registrada em diversos fóruns de discussão como a II Conferência Nacional 

de Saúde para os Povos Indígenas em 1993, no processo de 

municipalização da saúde em São Gabriel da Cachoeira com participação 

efetiva no Conselho Municipal de Saúde desde 1997. Também é de 
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fundamental importância a participação social no processo de organização 

dos serviços de saúde na região, através do modelo assistencial do 

DSEI/RN. 

As sociedades indígenas do rio Negro são caracterizadas, 

tradicionalmente, por uma organização hierárquica entre os vários grupos. A 

relação hierárquica também está presente dentro de cada grupo.  

Os novos papéis sociais advindos do processo de contato são os 

seguintes: 

Capitão: líder da comunidade; 

Professores e catequistas: exercem papel de conselheiros 

Agentes Indígenas de Saúde: escolhidos pela comunidade para as 

atividades de Atenção Básica à Saúde, realizando a interface entre a 

comunidade e as equipes de saúde. Os agentes de saúde ainda necessitam 

da consolidação de seu espaço na comunidade, mediante a continuidade do 

processo de formação e inserção na rede de serviços de saúde. 

Pajés, rezadores e kumus: Detém o conhecimento da medicina 

tradicional exercendo práticas de cura. Apesar do processo de contato ter 

reprimido essas práticas, esses especialistas são constantemente 

procurados pela população para a resolução de problemas de saúde. 

Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) e 

associações de base: representam politicamente a população da região 

nas questões relacionadas ao resgate cultural, à demarcação de terras, à 
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educação, saúde e na discussão de alternativas econômicas auto- 

sustentáveis.  

As discussões sobre a questão da saúde na região tem sido 

realizadas com maior intensidade ao longo dos 10 últimos anos. Em 1997 foi 

realizada a I Conferência Municipal de Saúde da qual resultou na 

estruturação do Conselho Municipal de Saúde de São Gabriel da Cachoeira 

assegurando a representação indígena devida e até o presente vem 

funcionando regularmente. 

A demarcação física oficial teve início no dia 16 de julho de 1998 e 

está legalmente amparada pela Constituição Federal de 1988 e pelas 

portarias do Ministério da Justiça publicadas no Diário Oficial da União em 

dezembro de 1995 e maio de 1996. Tais documentos reconhecem a posse 

permanente e o usufruto exclusivo dos indígenas das seguintes Terras 

Indígenas (T.I.): T.I. Médio Rio Negro I (rio Marié e Curicuriari), T.I. Médio 

Rio Negro II (rio Negro) , T.I. Alto Rio Negro (rios Içana, Ayari, Uaupés, 

Tiquié, Papuri e Xié), T.I. Rio Téa (rio Téa), T.I. Apapóris (rio Apapóris). 

Oficialmente esta área se torna administrativamente demarcada pelo decreto 

de 14 de abril de 1998, sancionado pelo presidente Fernando Henrique 

Cardoso, através da lei  6001 de 19/12/73. Estão ainda em fase de 

identificação e aprovação as seguintes áreas: Margem esquerda do Alto Rio 

Negro (a partir do Distrito de Cucuí, fronteira com a Venezuela, até as 

comunidades próximas à São Gabriel da Cachoeira) e algumas 
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comunidades existentes na margem esquerda do Médio Rio Negro (BR-

307). 

Os primeiros serviços de saúde na região surgiram através dos 

missionários católicos, que até hoje mantêm estruturas no interior da Terra 

Indígena do Alto Rio Negro, a saber: Hospital Nossa Senhora das Dores, em 

Taracuá, Posto de Saúde de Assunção do rio Içana e a Unidade Mista São 

Miguel de Iauarete, todos através de convênios com a Superintendência da 

Saúde do Amazonas (SUSAM). A Unidade Mista de São Gabriel da 

Cachoeira, extinta para dar lugar ao Hospital de Guarnição de São Gabriel 

da Cachoeira (HGuSGC), mantido pelo Exército igualmente conveniado à 

SUSAM, foi originalmente construída para servir como sanatório para 

tuberculosos frente aos graves relatos feitos por Ettore Biocca, cientista 

italiano que visitou a região em meados deste século e que já alertava a 

respeito do potencial desta doença entre as populações indígenas do rio 

Negro. Este local abriga hoje o Centro de Saúde Escola – Don Walter Ivan 

(CSE), vinculado à Diocese de São Gabriel da Cachoeira e conveniado à 

FUNASA, tendo como principal motivo a capacitação de recursos humanos 

na área da saúde.  

Ainda o Exército, na esteira do Projeto Calha Norte (PCN), desde 

meados dos anos 80 conta com 06 pelotões de fronteiras em áreas 

indígenas onde são prestados, passivamente, serviços de saúde quase que 

permanentemente por médicos, cirurgiões-dentistas e bioquímicos 

geralmente recém-formados, vindos de muitas partes do país (serviço 
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obrigatório). Mais recentemente, a SEMSA de SGC passou a efetuar ações 

pontuais em toda a região, porém apenas de forma incipiente e sem 

continuidade, tendo sido concentrados esforços nos aspectos relativos à 

municipalização da saúde (parcial), levada a cabo no ano de 1998, tendo 

como aspecto fundamental a criação do Conselho Municipal de Saúde deste 

município, o qual vem se mantendo atuante com a devida regularidade. 

 

5.1 - REDE DE SERVIÇOS DO SUS 

Este tópico trata dos encaminhamentos de pacientes dos Pólos-base 

para centros de maior complexidade técnica em saúde, sendo um dos 

problemas mais importantes a serem equacionados no processo de 

organização dos serviços de saúde. 

Na Figura 03 pode –se observar como organiza o DSEI/RN segundo 

os diferentes níveis de atenção. Mostra a acessibilidade dos serviços de 

saúde no distrito. 
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Figura III – Municípios que compõem o DSEI-RN 

 

5.1.1 - A REDE DE SERVIÇOS DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA 

O município de São Gabriel possui uma rede de serviços de saúde 

composta por: 

Casa de Saúde do Índio: Administrada pela Diocese de São 

Gabriel da Cachoeira em cooperação com a Visitadoria de Santa Terezinha, 

a Casa de Saúde do Índio representa a primeira referência para os 

indígenas procedentes do interior do município, exceto para os pacientes 

que necessitam de internação imediata no HGu. 

 

Fonte: http://www.funasa.gov.br 
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Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira: dirigido por 

militares, sob o comando do 5º Batalhão de Infantaria de Selva (5º BIS) e 

conveniado à rede do SUS. Este hospital tem as especialidades 

permanentes de pediatria, ginecologia, obstetrícia, ortopedia e odontologia. 

A resolutividade é secundária e limitada por: 

•  Necessidade de equipamentos mais sofisticados que agilizariam 

determinados tratamentos e evitariam a transferência dos 

pacientes para Manaus.  

•  Rotatividade da equipe médica, condicionada pela demanda das 

necessidades próprias do Exército. Em média, os profissionais 

permanecem 02 anos em São Gabriel e depois são remanejados 

para outras localidades. Sendo assim, a existência de determinada 

especialidade médica vai depender da presença desse profissional 

no quadro. 

•  Espaço físico reduzido em face da demanda de atendimento. 

Faltam consultórios para o número de médicos e cirurgiões-

dentistas existentes, portanto, existe uma capacidade ociosa de 

recursos humanos. 

O HGu recebe os incentivos, padronizados pela FUNASA, relativos 

ao atendimento aos indígenas. Este recurso está em torno de R$ 7.000,00 

por mês e compõe as fontes de recursos advindas do PAB (cerca de R$ 

9.000,00 por mês) e das AIHs que a instituição normalmente recebe por 

força do convênio com o SUS. O HGu está responsável pelo 
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encaminhamento de pacientes para Manaus, segundo orientação da 

Regional da FUNASA de Manaus. Os recursos para os fretes aéreos, as 

passagens aéreas ou fluviais são de responsabilidade do DSEI-RN e 

durante o ano de 2000 estavam alocados no convênio FUNASA/Prefeitura 

de SGC. 

Posto Médico Thiago Montalvo: administrado pela Secretaria 

Municipal de Saúde. Foi parcialmente reaberto no segundo semestre de 

2000, após passar 03 anos em obras. A demora se deve ao fato da 

interrupção dos repasses dos recursos financeiros da Secretaria Estadual de 

Saúde para o término do empreendimento, devido a problemas nas 

prestações de contas por parte do governo municipal. Desta forma o acesso 

à rede do SUS por essa via, durante o ano 2000, foi bastante precário; no 

ano de 2001, o quadro de profissionais de saúde de nível superior foi sendo 

reestruturado para que suas atividades fossem retomadas.  

Centro de Saúde Escola Dom Walter Ivan: administrado pela 

Diocese de São Gabriel da Cachoeira. Oferece à população os serviços de 

consultas ambulatoriais médicas e odontológicas, laboratório, especialidade 

de dermatologia, pré-natal e de vacinação.  

5.1.2 - A REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM MANAUS. 

Casa de Saúde do Índio: Administrada pela FUNASA, recebe 

indígenas encaminhados de todos os DSEIs do Amazonas. O serviço tem 

deixado a desejar com inúmeros problemas administrativos e de 

organização interna. Os relatos de pacientes e de profissionais incumbidos 
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de acompanhar os pacientes até Manaus evidenciam a necessidade de 

medidas urgentes para a melhoria do atendimento.  

Representação da Prefeitura de São Gabriel: Serviço de apoio 

para a agilização de questões da administração municipal. Em relação à 

saúde, no ano 2000, manteve 02 profissionais de saúde de nível médio e um 

motorista para a agilizar o agendamento de consultas especializadas, 

exames e cirurgias. Acompanharam continuamente os pacientes e 

repassaram as informações referentes ao seguimento do tratamento. Em 

2001, a manutenção dessa estrutura foi rediscutida, devido ao fato da 

Coordenação Regional da FUNASA em Manaus interpretar o seu 

funcionamento como paralelo ao da CSI de Manaus e da administração 

municipal, questionar a validade de suas atividades. 

Hospitais da rede do SUS: As referências mais utilizadas são o 

Hospital 28 de Agosto e o Instituto de Medicina Tropical de Manaus (IMTM). 

Estes hospitais são os de maior complexidade na região Amazônica e 

oferecem várias especialidades médicas.  
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6 - O TRIÂNGULO TUKANO – DIAGNÓSTICO 

SITUACIONAL DA ÁREA 

A região dos rios Tiquié e Uaupés, com uma área de 107.500 km2, 

está localizado a 40 Km (Uaupés) e 300 Km (Tiquié) do município de São 

Gabriel da Cachoeira. Definimos como região destes rios a área que 

abrange comunidades situadas no leito destes. De sua foz no rio Negro até a 

desembocadura do rio Papuri, o Uaupés está situado em território brasileiro 

(342 Km); entre este ponto e a foz do Querari, serve de fronteira entre Brasil 

e Colômbia (188 Km); e a partir daí até suas cabeceiras se situa em território 

colombiano. O rio Tiquié com sua foz no rio Uaupés tem a extensão de 450 

km em território brasileiro. Esta área é drenada por rios e igarapés, entre os 

quais se destacam Iauiari, Cunuri, Peneira, Castanho, Cabari, Umari e Japu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04 – Triângulo Tukano 
Fonte: Mapa-Livro do Instituto Socioambiental 
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Oficialmente esta área se torna administrativamente demarcada, 

pelo Decreto de 14 de abril de 1998, sancionado pelo presidente Fernando 

Henrique Cardoso através da Lei 6001 de 19/12/7343. 

Esta região é habitada tradicionalmente há pelo menos 2000 anos 

por um conjunto diversificado de povos indígenas. O número de 

comunidades existentes nesta região é de aproximadamente 119, sendo que 

55 comunidades fazem parte do rio Uaupés e 64 são localizadas no rio 

Tiquié. A população geral, registrada pelas equipes da SSL (2000/2001), é 

aproximadamente de 8000 habitantes. (Anexo 5 – 10) 

Nesta região há predominância dos grupos étnicos dos troncos 

lingüísticos Tukano e Maku. A diversidade cultural está representada pelas 

22 etnias e pelas 19 línguas existentes na região. Os grupos Maku, 

apresentam peculiaridades no padrão de vida e nos aspectos 

epidemiológicos em relação aos Tukano. Vivem, em sua maioria, ao longo 

dos igarapés, no interior da floresta, possuem roças pequenas e as doenças 

como a tuberculose, tracoma e a desnutrição se destacam nesses grupos. 

Por habitarem em locais distantes da beira dos rios, os Maku tem o acesso 

aos serviços de saúde de forma bastante precária.  

A comunicação em língua portuguesa com o tronco lingüístico 

tukano é possível e de fácil acesso, entretanto com Maku é precário e de 

difícil compreensão. 
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A maior parte da população indígena tem escolaridade formal até o 

2º grau, devido ao trabalho de catequese e alfabetização efetivado pelos 

missionários salesianos que se instalaram na região no início do século XX.  

No geral a região dos rios Tiquié e Uaupés apresenta-se como área 

de instabilidade alimentar, devido a escassez de pescado e de caça. A dieta 

baseia-se no consumo de alimentos derivados da mandioca, como beiju e 

farinha, algumas frutas como laranja, banana, abacaxi e frutas da região em 

suas épocas especificas. O peixe também está presente, porém em 

pequena quantidade, e eventualmente consomem carne de caça. Não há em 

nenhuma das comunidades saneamento básico, portanto não há tratamento 

de água para consumo humano. Observa-se que fatores sazonais, como o 

ciclo de cheia e vazante dos rios, propiciam o incremento do número de 

casos de diarréia. 

Há durante todo o ano um movimento migratório intenso devido as 

festas religiosas e comemorativas da região, além da migração baseada no 

calendário escolar que durante o ano letivo ocorre uma maior concentração 

nas comunidades que oferecem ensino de 1º e 2º graus, destacando 

Iauarete, Pari - Cachoeira Taracuá e São Gabriel da Cachoeira. A população 

que habita as áreas de fronteira tem hábitos de visitar os parentes que 

residem na Colômbia e na Venezuela. 

Nas comunidades indígenas prevalece o sistema da economia de 

subsistência, com comercialização ainda incipiente de alguns produtos 
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agrícolas da região (farinha de mandioca) e de produtos artesanais (cestos, 

cerâmicas, redes, etc). 

 

6.1 - ESTRUTURA DE SAÚDE INSTALADA 

Pode-se dividir essa área, dos rios Tiquié e Uaupés, em 04 regiões 

que abrangem um determinado número de comunidades e contam com uma 

sede onde se instalou um pólo-base que serve de apoio para as equipes da 

Saúde Sem Limites. As comunidades que sediam os Pólos-base são 

Iauareté, Taracuá, Pari-Cachoeira e São José II. São comunidades grandes, 

de 500 a 2000 habitantes, gerando dessa forma a necessidade de um tipo 

diferenciado de atenção à saúde. Todas elas, com exceção de São José II, 

têm energia elétrica fornecida por gerador para toda a comunidade, escolas 

e missões salesianas. Conforme levantamento efetuado nas comunidades 

seguindo o formulário proposto pelos profissionais da equipe de saúde 

bucal.(Anexo 04) 

Em meados de 2001 mais dois Pólos-base são estruturados para 

servir de apoio as equipes de saúde da SSL, um na região do Alto Tiquié e o 

outro na micro área do Alto Uaupés. 

A proposta de implantação dos DSEIs adotada pela FUNASA 

pressupõe que o modelo assistencial seja um subsistema do Sistema Único 

de Saúde e procura adaptar o Programa de Saúde da Família como 
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estratégia para atingir a organização dos serviços de saúde, com vistas a 

melhorar a qualidade dos serviços prestados à população. 

Seguindo alguns princípios do modelo assistencial na forma dos 

Distritos Sanitários como a definição do território de atuação e adscrição da 

clientela às equipes de saúde, definiu-se a localização dos Pólos-base e 

realizou-se o cadastramento das famílias existentes nas comunidades 

indígenas das áreas de abrangência da SSL. A definição dos Pólos-base foi 

feita a partir dos seguintes critérios: 

•  Divisão dos rios, em porções do curso dos mesmos, já utilizadas 

na região (Alto, Médio e Baixo); 

•  Consideração de trechos de rio com maior dificuldade de 

acesso; 

•  Dimensionamento das atividades para cada equipe, de forma 

que cada uma fique responsável, por uma micro área. Desta 

forma os Pólos Base são: Pari-Cachoeira e Caruru-Cachoeira no 

Alto Rio Tiquié, São José II, no Médio Rio Tiquié e Taracuá, que 

comporta a população do Baixo Tiquié e Baixo Uaupés; e, 

finalmente, Caruru-Cachoeira no Alto Uaupés, Iauarete 

referência para a população do Médio e Alto rio Uaupés. 

Ao longo do rio Uaupés encontram-se o Pelotão Especial de 

Fronteira do Exército Brasileiro de Querari e o de Iauarete, uma unidade 

mista em Iauarete e um ambulatório em Taracuá (confluência do Médio rio 

Uaupés e baixo Tiquié) mantidos pelos salesianos em convênio com o SUS. 
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Ao longo do rio Tiquié , em Pari-Cachoeira, também encontra-se um Pelotão 

do Exército. Todas essas unidades mantêm um consultório odontológico em 

funcionamento nos quais o atendimento é feito por demanda espontânea. O 

compromisso das unidades do exército é inicialmente com os militares e, 

havendo disponibilidade fazem o atendimento da população da comunidade 

em que se situam.  

As unidades administradas pelos salesianos têm consultórios 

odontológicos mas não dispõem de nenhum cirurgião-dentista. Portanto a 

estrutura de serviços não pertencente ao distrito sanitário não está 

preparada para atender a demanda ou organizar a assistência em saúde 

bucal de acordo com necessidades locais que apresentam características 

geográficas, sociais e culturais bastante diferenciadas do restante da 

população brasileira. 

 

6.2 – INDICADORES DE SAÚDE 

A partir dos dados de mortalidade foi possível mensurar os 

indicadores de saúde, que serão descritos a seguir. Torna-se importante 

ressaltar, no entanto, que esses são dados referentes a um período de um 

ano de trabalho com uma população que permaneceu sem assistência à 

saúde, de forma contínua e organizada há muito tempo; o sistema de 

informação ainda não está completamente estruturado, podendo ocorrer sub 

registro. O cálculo do Coeficiente de Mortalidade Geral foi feito sem a 

padronização da estrutura etária, procedimento que, segundo os 
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especialistas demógrafos e epidemiologistas, é imprescindível para a 

comparação e acurácia do resultado obtido. Portanto, não é indicada a 

comparação, nesse momento, com índices nacionais e internacionais: 

 

! Coeficiente de Natalidade Geral: 27 nascidos vivos por 1.000 habitantes. 

! Coeficiente Geral de Fecundidade: 115 por 1.000 mulheres em idade fértil. 

! Coeficiente de Mortalidade Geral: 6,7 por 1.000 habitantes. 

! Coeficiente de Mortalidade Infantil: 69 por 1000 habitantes.  

! Índice de Mortalidade Infantil Proporcional: 27% 

! Índice de Swaroop e Uemura: 27% 

! Coeficiente de Mortalidade por Diarréia: 278 por 100.000 habitantes 

! Coeficiente de Mortalidade por Tuberculose: 40 por 100.000 habitantes 

! Coeficiente de Incidência de Tuberculose: 344 por 100.000 habitantes  

 

A Figura 5 apresenta a Curva da Mortalidade Proporcional das áreas de 

abrangência da SSL, de acordo com os índices de Moraes(3). A curva 

apresenta-se atípica, com uma configuração entre dois tipos de curva: a que 

demonstra um nível muito baixo de saúde – Tipo I (com predomínio de morte 

entre adultos jovens) e a que revela um baixo nível de saúde – Tipo II (com 

predomínio de mortes entre as faixas infantil e pré-escolar). A curva 

apresenta, ainda, uma tendência para um nível regular caso haja a 

continuidade das ações sistemáticas de saúde.  

                                                 
(3) M. Z. Rouquayol, In: Epidemiologia e Saúde p. 23-71 1994 Ed.Medice 
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Figura 05 - Curva de Mortalidade Proporcional – Áreas de Abrangência SSL 

– DSEI - RN - ano 2000 

 

O Índice de Swaroop e Uemura obtido (27%) revela que a razão de 

mortalidade proporcional para as áreas dos rios Tiquié e Uaupés está no 

nível 3 da classificação adotada para este índice, sendo característica de 

regiões em desenvolvimento, mas, que não conseguiram superar problemas 

importantes de saúde pública, fruto das grandes distorções econômicas e 

sociais existentes, uma vez que 73% das mortes ocorreram em pessoas 

com menos de 50 anos de idade. 

O perfil epidemiológico não difere muito das outras regiões da 

Amazônia Brasileira, sendo que as doenças mais prevalentes são: 

tuberculose, doenças diarreicas, parasitoses digestivas, doenças 

respiratórias, malária, hepatite B e tracoma.  
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As comunidades apresentam-se desmotivadas para atividades de 

promoção e proteção à saúde, o que também se reflete na concepção do 

processo saúde-doença desta população que transfere a responsabilidade 

de proteção à saúde para a figura de um profissional de saúde, em geral o 

médico, o que se demonstra claramente nas postura medicocêntrica. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL 

NOS RIOS TIQUIÉ E UAUPÉS 
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7- ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL NOS RIOS 

TIQUIÉ E UAUPÉS 

 

7.1 - DIRETRIZES PARA ATENÇÃO EM SAÚDE BUCAL AOS 

DISTRITOS SANITÁRIOS ESPECIAIS INDÍGENAS/DSEI 

Ao se construir a atenção básica em saúde nos DSEIs, incorporou-

se a Saúde Bucal. A discussão sistematizada das diretrizes da atenção em 

saúde bucal para os povos indígenas foi iniciada no final do mês de 

novembro e início de dezembro de 1999, quando Cirurgiões-Dentistas 

representantes dos 34 DSEIs participaram de uma oficina de trabalho, em 

Brasília. Num diagnóstico preliminar, onde se reconheceu a cárie dentária e 

o edentulismo como os maiores problemas de saúde bucal a serem 

enfrentados. Também foi debatido o ajuste necessário a assistência 

odontológica, no sentido de adequá-la aos princípios do SUS. 

Em setembro de 2000, no DSEI ES-MG, uma outra oficina em saúde 

bucal favoreceu este debate. A partir de uma reflexão sobre a forma como 

se dava a assistência, realizou o planejamento e execução de ações 

programadas de controle de infecção intra-bucal à população indígena de 

uma aldeia pataxó.  Num curto espaço de tempo, foram implantados, 

procedimentos coletivos e individuais para controle da incidência das 

doenças bucais. 
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Num terceiro momento, 02 à 05 de fevereiro de 2001, foi realizado 

outra oficina em Manaus para os cirurgiões-dentistas do DSEI Alto Rio 

Purus,  Alto Rio Negro, Alto Rio Solimões, Vale do Javari, Leste de Roraima, 

Manaus, Médio Rio Purus, Médio Rio Solimões e afluentes, Parintins, 

Yanomami, Porto Velho e Vilhena; com metodologia e objetivos semelhantes 

às anteriores. 

Nesta oficina foram abordados em seu conteúdo teórico, assuntos 

como tratamento restaurador atraumático (ART) e biossegurança. Relatórios 

de atividades e depoimentos de experiências desenvolvidas nas áreas, bem 

como pesquisa de cárie nos índios, também subsidiaram a construção de 

instrumentos de organização dos serviços. Em linhas gerais estas diretrizes 

almejaram: 

•  Mudanças nos espaços de trabalho: consultórios localizados no 

espaço físico das Unidades Básicas de Saúde, proporcionando 

uma ação mais integrada com as outras áreas da saúde; uso de 

outros espaços sociais para o desenvolvimento de ações 

coletivas em saúde bucal; 

•  Tradição na prática de discussão local com a população indígena 

das ações desenvolvidas; 

•  Utilização da epidemiologia como instrumento para planejamento 

das ações de saúde bucal; 

•  Mudança para um enfoque de atenção coletiva; 



_______________________________________Atenção Básica em Saúde Bucal nos rios Tiquié e Uaupés  80 

 
Selma Aparecida Chaves Nunes 

•  Utilização de recursos humanos auxiliares no controle da 

incidência das doenças bucais; 

•  Organização da demanda; 

•  Estruturação de um sistema de informação em saúde bucal que 

permita o controle e avaliação das atividades desenvolvidas. 

Refere-se a um elenco mínimo de atividades a ser universalizado à 

população indígena e está em consonância com a Norma Operacional 

Básica do Ministério da Saúde (NOB/96). 

Apresenta-se a seguir o trabalho desenvolvido pela equipe de Saúde 

Bucal da Saúde Sem Limites, na região dos rios Uaupés e Tiquié, Distrito 

Sanitário Especial Indígena – RN, conforme orientações contidas nestas 

diretrizes. 

 

7.2 - METODOLOGIA PARA SE PROCEDER A ATENÇÃO EM 

SAÚDE BUCAL- DSEI/RN SSL 

 

7.2.1- Recursos Humanos da SSL 

Com o surgimento deste paradigma da promoção de saúde e a 

conseqüente mudança na forma da atenção básica em saúde bucal, surge a 

necessidade de novos recursos humanos. 
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Através de divulgação de jornais e e-mail, iniciou o processo de 

seleção. Numa segunda etapa foram selecionados curriculum vitae, 

realizadas entrevistas e análise de conhecimentos específicos. Este 

processo seletivo ocorreu em São Paulo, sede da SSL. 

Em fevereiro de 2000 a SSL dispunha de 02 cirurgiões-dentistas 

(CD) no quadro de pessoal. Mediante a necessidade de ampliação deste 

quadro, em março de 2001 este número passou para 05 CD. 

Os profissionais tiveram fixação de residência no município de São 

Gabriel da Cachoeira, com prestação de serviços diretamente nas áreas 

indígenas da região de responsabilidade da contratante conveniada (SSL), 

através de viagens de assistência à saúde bucal no campo. Optou-se por 

incorporar a participação de todos os CD junto com a coordenação técnica 

de saúde bucal da SSL para o planejamento das atividades como forma de 

tornar mais participativa e abrangente as ações de coordenação do 

Programa de Saúde Bucal.  

O regime de trabalho de campo teve a periodicidade de 

aproximadamente 30 dias de viagem de trabalho nas comunidades 

indígenas, sendo seguido de 03 dias para a apresentação do relatório de 

viagem para a coordenação, quando no seu retorno, contendo todos os 

dados coletados em campo. Após o período de relatório, os profissionais, 

para cada 03 dias de trabalho no campo, teve direito à 01 dia de folga 

referente à compensação do trabalho de campo. Após esse período de 
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folga, estariam a disposição da SSL desenvolvendo atividades relacionadas 

ao planejamento do trabalho. 

A ampliação de serviços apenas não reverte em melhoria de saúde 

à população. É necessário aliar a isso resolubilidade com qualidade, ênfase 

em ações que levem ao autocuidado, valorização da saúde bucal como 

parte da saúde geral, profissionais voltados para o exercício da cidadania 

com qualidade de vida. Isto implica tempo, investimentos, estabelecimento 

de prioridades e vontade política. 

Diante disto a Odontologia executou uma atuação planejada e 

discutida com a comunidade garantindo assim uma legitimação e eficácia 

das ações de saúde bucal, detalhada a seguir. 

 

7.2.2 - TREINAMENTO INTRODUTÓRIO 

Antes do início das atividades de campo foi realizado curso 

introdutório para todos os profissionais do DSEI-RN visando proporcionar o 

conhecimento inicial da região nos aspectos epidemiológico, antropológico 

para facilitar a inserção dos profissionais na realidade local. 

A capacitação de Recursos Humanos ocorreu no CSE – Dom Walter 

Ivan; Diocese de São Gabriel da Cachoeira. 

No período de 13 a 17 de março de 2001, na comunidade de 

Iauarete, as equipes da Saúde Sem Limites (SSL) em parceria com o Centro 

de Estudos e Revitalização da Cultura Indígena (CERCI) e a Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE); teve a oportunidade de participar do 
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“Encontro de Pajés”. Esse encontro teve duas propostas básicas: 

revitalização cultural da Bacia do Uaupés e promoção da interação entre as 

ações da medicina do índio e a do branco.  

“É uma nova maneira de se pensar a história dos Índios”, explica o 

antropólogo responsável pelo projeto da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE). Desde a colonização os missionários proibiram aos 

índios as formas de cura tradicionais, eles tiveram que renunciar a hábitos 

tradicionais milenares, sua forma de vida, de convívio, de suas técnicas, 

aspirações e, o que é bem significativo, de sua linguagem. Agora andam 

contra o tempo, precisam levar aos jovens – hoje totalmente influenciados 

por um sistema contrário à própria cultura – os valores dos seus 

antepassados, da sua identidade. Acredita-se que essa troca de saberes irá 

favorecer a condição de saúde desses povos.  

O encontro de Iauaretê reuniu numa Maloca, espaço tradicional dos 

índios e, nesse caso construída especificamente para essa revitalização, os 

profissionais da SSL, as lideranças indígenas, Kumus e Pajés. Os índios têm 

receio de que os brancos desconsiderem os métodos de cura tradicional, por 

outro lado os profissionais de saúde querem saber se um paciente que está 

sendo tratado pelo Kumu pode receber medicação do branco e como 

proceder nos mais diversos casos. Dúvidas que foram debatidas durante 

esse encontro e estabeleceu-se uma nova relação social de trabalho 

naquela região que teve o objetivo de beneficiar a todos. 
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Serão relatadas algumas questões relacionadas a saúde bucal 

abordadas nesse encontro:  

Um dos CD da equipe, perguntou aos participantes, na cultura deles 

qual a relação do sangue no ato de um procedimento cirúrgico, como na 

extração de um dente. Realizou-se a tradução da pergunta em português 

para o tukano para melhor entendimento dos participantes. O pajé responde 

que: alguns “dentistas” não aplicam anestesia e com isso, ocorre a 

hemorragia no local que foi extraído o dente da pessoa. Na opinião do pajé, 

quando o “dentista” aplica anestesia, o sangue não sai. Além disso, a 

pessoa não pode fazer um trabalho pesado e deve tomar um chá para 

estancar o sangue. Deve tomar o chá até que pare de sair o sangue. Neste 

encontro pode esclarecer que os profissionais que trabalham pelo DSEI-RN 

em campo; são habilitados para exercerem a profissão, visto que 

encontramos a presença de muitos “práticos” na região e que nossos 

profissionais quando realizam procedimentos cirúrgicos sempre utilizavam 

anestésicos. Outro ponto esclarecido foi o do repouso após as extrações, 

orienta que nesse dia a pessoa não deve ir para a roça, ficar perto do fogo, 

não colocar nada quente no local da cirurgia, nem ficar cuspindo no chão, 

não tomar sol e é para ficar deitado na rede; explicando a razão destas. 

O pajé explica que a hemorragia também o kumu benze, 

“costurando imaginariamente com o seu poder de pensamento, e o sangue 

estanca imediatamente”.  
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Outra questão levantada pelos CD aos participantes foi que no rio 

Tiquié, o pessoal daquela região, relatou que antigamente, desde o 

nascimento benziam e faziam acompanhamento para a pessoa não ter 

problema de cárie com os dentes, só que atualmente, não fazem esta prática 

de acompanhamento e por isso têm muitos problemas de dentes. O pajé 

explicou que agora estão unindo o remédio de medicina tradicional com o 

remédio do branco. “A dor de dente também a gente benze. Isso serve como 

calmante. Tem um benzimento especial para esse fim, porém muita gente 

não sabe deste benzimento, porque nunca perguntaram de seus pais ou de 

quem sabe deste benzimento”. Outro pajé relatou: “na hora do nascimento 

da criança, tem um benzimento e outro na hora do primeiro banho da criança 

é que os pais devem se alimentar. Dizem que a cárie vem pela comida, por 

isso a comida deve ser benta matando todo micróbio que possa fazer cárie. 

A comida da criança também deve ter o mesmo procedimento para que não 

venha estragar logo seus dentes. Quando temos todo cuidado de sempre 

benzer a comida, os dentes durarão mais. Atualmente com civilização de 

fora que não respeitou as nossas crenças, não estamos mais praticando 

este costume. Antigamente os casais que tivessem a criança recém-nascida, 

ficavam quinze dias aproximadamente em jejum, fim dos quais o kumu fazia 

o benzimento para o banho e para a alimentação dos mesmos. Por isso não 

acontecia problema de doença provocada pelos encantados. Era também 

rígido a obedecer as regras propostas pelo pajé ou kumu. Os jovens que se 

casam atualmente não sabem mais estas normas, e nem benzimento, 
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acabam contraindo certas doenças provocadas pelos encantados. Se o 

casal obedece o conselho do kumu, o filho cresce sadio e não chora com 

facilidade. Atualmente o casal fica de resguardo somente cinco dias e já 

saem para roça levando a criança e no retorno, a criança começa chorar, 

chorar noite toda porque não foi benta pelo pajé ou kumu. Nessa situação os 

pais ficam perdidos, assim como a criança fica perdida no meio dos 

encantados. Neste caso, deve imediatamente o pajé ou kumu trazer a 

criança a vida normal. 

Pede-se, neste momento, para um dos participantes relatar a história 

de como originou a doença cárie na cultura deles. Outro pajé tomando a 

palavra explicou sobre a origem da cárie da seguinte forma - “Disse que o 

Ba’ase-boo havia distribuído alimentos para todos os seres vivos. Na época 

havia uma pessoa chamada Sipawa que era um kumu da maloca, fazia 

serviço para o seu patrão. O patrão sempre pensava que o futuro cárie ia 

comer ele, porém o Sipawa sempre pedia uma comida particular para ele; só 

que o patrão não queria dar comida que ele queria comer. Como estava 

sendo negado, ficou bravo e disse: então já que é assim, vou comer seus 

dentes. Dizendo isto, colocou o fumo no seu bastão e `”puft” lá dentro do 

dente do seu patrão e começou a devorar os dentes. Agora para matar a 

cárie é preciso benzer matando todos os micróbios que tem nos alimentos. 

Toda alimentação da criança deve ser benta para que não provoque a cárie. 

No benzimento o kumu cita todos os nomes das frutas e vai matando os 

micróbios. Cada fruta tem o seu micróbio e o benzedor sabe o nome de 
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cada. Na língua tukana a cárie chama-se pi”kõ”. Através deste conto 

relatado pelo pajé é que se iniciou a doença cárie. 

“Nossos antepassados conheciam os medicamentos, com o 

enfraquecimento da cultura ficou atrapalhado e muitas doenças tidas como 

diabólicas. Nós acreditamos que houve um choque cultural, nossos jovens 

rejeitam a própria cultura e não respeitam os mais velhos. Hoje, há muito 

egoísmo. Não transmitir o conhecimento para as novas gerações é um 

deles. As pessoas só se preocupam com a sua própria família, não 

compartilham mais, tudo muito diferente dos valores ensinados por nossos 

antepassados”, queixa-se o Kumu. 

Este encontro possibilitou o compromisso de unirmos as “duas 

medicinas”, e também estarmos mais atentos as orientações e o trabalho em 

conjunto com os pajés. 

 

7.2.3 - ATUAÇÃO DA ODONTOLOGIA 

 

Durante o período de 2000/2001 realizou junto às comunidades as 

seguintes atividades: reuniões com as lideranças locais, levantamento da 

situação de saúde bucal, coleta de dados para obtenção do índice CPOD e 

ceo, palestras educativas, treinamento de AIS, higienização bucal 

supervisionada, aplicação tópica de flúor sob orientação do cirurgião-dentista 

e atendimentos de emergências. Também foi realizado treinamento em 

Saúde Bucal para técnicos de enfermagem que acompanharam as equipes.  
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Cada equipe de saúde bucal elaborou sua proposta quanto as ações 

educativas-promocionais; porém em relação ao atendimento clínico optou-se 

uma estruturação, a qual propunha preenchimento da ficha clínica de um 

grupo eletivo (idade acima de 06 anos), que estavam presentes na 

comunidade no momento da permanência do profissional no local; onde o 

atendimento era priorizado para os indivíduos com situação de maior 

gravidade. 

 

7.2.4 - LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO 

 

"A extrema escassez de informações qualitativas e quantitativas 

sobre o estado de saúde geral e bucal das comunidades indígenas da 

América do Sul tem como razões mais notáveis o isolamento geográfico e a 

discriminação cultural e econômica praticada pela população branca 

predominante." 

Como cita Vitor Gomes Pinto em 1989, não há dados disponíveis 

sobre as condições de saúde bucal de nações indígenas brasileiras, à frente 

da Divisão Nacional de Saúde Bucal. 

Informalmente, o que podemos observar são levantamentos do 

índice CPO (números de dentes cariados, perdidos e obturados) realizados 

por odontólogos em algumas nações indígenas, o que certamente não nos 

oferece um quadro concreto da situação desta população em geral. Os 

índices de incidência da cárie nos dão apenas uma referência quantitativa e 
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tem variado muito de grupo para grupo dependendo do grau de contato da 

população indígena com a população branca circunjacente. 

•  Materiais e Métodos 

Fizeram parte do estudo todas as idades a partir de 05 anos, 

compondo a amostra todas as pessoas que espontaneamente se 

dispuseram a participar. Colaboraram também para a definição da amostra o 

tempo disponível dos profissionais durante as visitas. 

•  Instrumento de Coleta de Dados 

Foi utilizada como instrumento de coleta de dados uma modificação 

da ficha utilizada no trabalho com indígenas realizado no Acre pela 

Associação Saúde Sem Limites em 1994. 

A ficha contou com campos para os seguintes dados básicos: data, 

rio, comunidade, filiação, etnia, idade, sexo e condição dental. Os códigos de 

condição dental foram baseados nos propostos pela OMS para estudos 

epidemiológicos em saúde bucal. (Anexo XII). 

 

•  Índices Utilizados 

O índice utilizado foi “CPOD” onde C = cariados, P = perdidos, O = 

obturados e a unidade de medida é D = dente. Este índice expressa o 

número de dentes permanentes atacados pela cárie. Para o indivíduo ele é 
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expresso pela soma dos números de dentes atacados e, para uma 

população, expressa-se pela média da somatória dos indivíduos. 

 

•  Resultados 

Apenas 9,5% das pessoas que participaram do levantamento 

apresentam CPO-D igual a zero. 

 

Faixa 
Etária 

Número de pessoas 
examinadas 

CPOD  Desvio Padrão 

12 46 6,18 2,9 

15 - 18 85 9,74 4,69 

36-44 63 16,46 6,46 

Quadro 08 - Prevalência de Cárie Dentária – CPOD – por Faixa Etária 

 
 
 
 
 
 

Faixa Etária Número de pessoas 

examinadas 

ceod Desvio Padrão 

05 a 06 46 8,83 3,97 

Quadro 09 - Prevalência de Cárie Dentária – ceo – nas Crianças de 05 e 

06 Anos 
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Faixa Etária N.º de 

pessoas 

examinadas 

C O E Ei H 

12 46 195 8 51 30 921 

15 - 18 85 374 18 278 158 1548 

36-44 63 84 7 808 111 889 

Quadro 10 - Comparação entre Prevalência de Dentes Cariados (C), 

Obturados (O), Extraídos (E), Extração Indicada (Ei) e Hígidos (H) por 

Faixa Etária 

A cárie pode ser considerada a doença de maior prevalência nesta 

região pois atinge 90% da população. Isso se deve ao alto grau de 

desinformação sobre cuidados para saúde bucal e ao difícil acesso aos 

serviços de saúde. A maior parte da comunidade não tem acesso a 

dentifrícios fluoretados e escovas dentais. Não há em nenhuma das 

comunidades saneamento básico, portanto não havendo tratamento de 

água, não existe acesso a água fluoretada. 

Verificamos, através dos relatos e levantamentos existentes, que 

geralmente nas áreas indígenas de pouco contato, ou contato recente, os 

índices de cárie são bem baixos, chegando quase a zero. Quanto maior ou 

mais prolongado o contato, estes índices tendem a subir. Esta modificação 

na incidência da cárie dental tem sido constatada praticamente por todos os 

profissionais que trabalham em áreas indígenas. Faltam, porém, pesquisas 

que confirmem quais são os fatores que realmente atuam nesta modificação 

e como eles interagem. Alguns desses fatores seriam a mudança da flora 
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bucal; o maior consumo de produtos industriais, especialmente o açúcar, e a 

mudança de hábitos e costumes nas comunidades. 

Hoje a mudança alimentar na região, apesar de não ser muito 

grande, já causa um desequilíbrio que leva à agudização dos processos 

cariosos e à perda precoce dos dentes. Podemos verificar também um 

aumento substancial de lesões cariosas na dentição decídua, levando 

algumas pessoas a apresentarem problemas de má oclusão na dentição 

permanente. Observamos uma pequena quantidade de pessoas que 

começaram a introduzir o uso de mamadeira, o que pode justificar esses 

problemas relatados.  

Ao serem revisadas as bibliografias sobre saúde bucal em 

populações indígenas encontram-se vários estudos isolados ou com 

metodologias diferenciadas. Alguns autores citam dificuldades relativas à 

distância entre as aldeias, os problemas de comunicação e a falta de 

motivação por parte dos índios em se submeterem aos exames; o que 

dificulta possíveis comparações ao longo do tempo. 

 

7.2.5 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL 

Em reuniões realizadas com o Capitão e posteriormente junto a 

comunidade, foram explicados os objetivos do trabalho dando ênfase à 

importância da educação em saúde, prevenção e a forma como a 

assistência curativa se sucederia. Durante a realização do trabalho a equipe 

procurou o AIS e o professor para acompanhar as atividades, com o intuito 
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de oferecer orientações sobre saúde bucal e estes, exercerem o papel de 

agentes multiplicadores fazendo parte da equipe de Educação e Prevenção 

em Saúde Bucal. 

Neste trabalho, os profissionais procuraram dentro das diretrizes da 

atenção em saúde bucal e filosofia da Instituição, Saúde Sem Limites (SSL), 

fazer uma reflexão sobre educação em saúde bucal, enfatizando aspectos 

teóricos e práticos a serem postos em ação por uma equipe, ligada a 

odontologia em saúde coletiva. Os assuntos se relacionaram a educação em 

saúde, incluindo no seu processo a mensagem a ser divulgada, o publico 

alvo, as técnicas preconizadas e a equipe de trabalho transmissora, visando 

o planejamento do componente educativo de programas em saúde bucal. O 

processo educativo como um todo deveria mudar o comportamento dos 

índios e de suas comunidades, com a finalidade de promover promoção de 

saúde bucal, sendo a principal conclusão a de que profissionais envolvidos 

com educação em saúde deveriam construir, o seu próprio modelo 

educativo/preventivo, para ser utilizado conforme o publico a que se 

destinava. Ações educativas estavam diretamente associadas com a 

efetividade dos programas, avaliadas por motivação e alterações de 

comportamento. 

Com efeito, para que o processo de educação em geral seja 

estabelecido são necessárias noções básicas de antropologia cultural, 

psicologia, didática, senso comum, bioética, e principalmente, criatividade. 
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7.2.6 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE  BUCAL EM ESCOLARES 

A importância de se realizar trabalhos educativos e preventivos nas 

escolas é que nestas comunidades indígenas que tinham as escolas 

salesianas facilitava encontrar os grupos de mesma faixa etária, disponíveis 

por longos períodos e em local e ambiente propício ao aprendizado, já que 

elas incorporam mais facilmente novos hábitos, Ainda, pode-se contar com a 

cooperação e participação de diretores e professores. Na escola pudemos 

trabalhar com a criança a nível de domínio cognitivo, melhorando os seus 

conhecimentos, transmitindo-lhe informações tais como: número de dentes, 

forma destes, funções, importância da dentição decídua e da permanente, 

as partes internas dos dentes, a importância dos primeiros molares 

permanentes, problema da perda de dentes decíduos precocemente, 

consumo de açúcar, saliva, componentes da boca, carie dental (superfícies 

afetadas, como surgem, o que causa, as suas conseqüências, como evitar), 

gengivite (causa, efeito, como evitar). Estimular as habilidades intelectuais 

ou seja, a compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, através do 

uso de meios e/ou métodos como : palestras, impressos, cartazes, murais, 

jogos, teatros e músicas. Despertar nos escolares interesses por sua 

aparência, beleza, incentivando sua auto-estima.  

Palestras com temas como consumo de açucar, cárie dental, doença 

gengival, bactérias, placa bacteriana, escova dental, escovação com creme 

dental fluoretado, flúor, uso de fio dental (no caso específico da região foi 

recomendado o fio de tucum), dentes (importância, forma, função, número), 
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saliva, componentes da boca, foram abordados pelo cirurgião-dentista e 

reforçados pelo professor e técnicos de enfermagem da região que 

trabalhavam com a equipe de saúde bucal. Essa mesma metodologia 

também foi aplicada nas comunidades que tinham agente de saúde e/ou 

professor das escolinhas indígenas. 

Acredita-se que deve ser continuado pelo professor durante as 

aulas, o trabalho iniciado pelo equipe de saúde bucal, para que as 

informações não sejam apenas momentâneas, mas sim constantes.  

7.2.7 - AGENTE INDIGENA DE SAÚDE: UMA ABORDAGEM EM SAÚDE BUCAL 

A proposta dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas contempla a 

formação de agentes indígenas de saúde como estratégia para a melhoria 

da situação de saúde nas comunidades. O processo de formação dos 

mesmos foi sendo estruturado nas áreas a partir das diretrizes preconizadas 

pela FUNASA/Departamento de Saúde Indígena (DESAI) e, no nível local, 

foi coordenado pelo Centro de Saúde Escola D. Walter Ivan (CSE). 

•  Etapa de Concentração 

No DSEI-RN foi realizado o Módulo Introdutório para os 175 agentes 

de saúde existentes, dividindo os grupos de acordo com a etnia e calhas de 

rio. No caso dos agentes de saúde das áreas da SSL, 48 ao todo. 

Etapa de Dispersão 

O encadeamento da etapa de concentração, adotado para suprir as 

necessidades da clientela e acordado entre as instituições executoras, se 

deu no período de março-novembro 2000, com grupos de 20 agentes de 
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saúde por vez. Os agentes dos rios Uaupés e Tiquié participaram do Módulo 

Introdutório nos meses de junho e agosto 2001. Com vistas a fornecer o 

acompanhamento em serviço, enquanto os agentes não passavam pelo 

módulo, os profissionais foram orientados a treiná-los fixando o aprendizado 

anterior em: anamnese, exame físico, sinais vitais, registro do censo 

populacional, dos nascimentos, das gestantes e dos óbitos e preenchimento 

dos formulários de encaminhamento de pacientes. Além disso, os agentes 

acompanhavam as equipes, em suas comunidades, durante os 

atendimentos nas visitas domiciliares e durante as campanhas de vacinação. 

Os agentes também participaram da atividade relacionada ao tratamento em 

massa com antiparasitários, sendo orientados em oficinas teórico-práticas 

quanto à importância das parasitoses digestivas no quadro da morbidade da 

região, o tratamento utilizado para as mesmas e as principais medidas 

profiláticas para o controle desse agravo, incluindo as medidas de 

saneamento básico. A depender do quadro de saúde apresentado pela 

população, em determinado momento, as equipes discutiam com os agentes 

acerca das patologias que estavam ocorrendo, como no caso da epidemia 

de diarréia em Iauarete, reforçando os conhecimentos dos AIS, 

esclarecendo as dúvidas e ressaltando a importância do trabalho dos 

agentes para o controle e vigilância epidemiológica. 

Para o ano de 2001 a proposta foi intensificar o trabalho de 

supervisão dos agentes de saúde, realizando as etapas de concentração 

nos Pólos-Base, o que aproxima o treinamento teórico da realidade local, 
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fortalece o agente de saúde, em termos de inserção na comunidade e agiliza 

o trabalho de supervisão. 

No processo de capacitação dos AIS não está incluído o modúlo de 

Saúde Bucal e o treinamento deste se fez em área, com as equipes de 

saúde bucal. No ano de 2000 foi elaborado uma entrevista com os AIS 

(Anexo III), para que no ano de 2001 o treinamento fosse o mais próximo 

possível dentro da realidade local e das expectativas dos mesmos em 

relação aos conhecimentos em saúde bucal. 

Um fator que facilitou o processo educativo foi o de que muitas 

ações puderam ser ensinadas durante o atendimento, pois após algum 

tempo os pacientes, embora apreensivos, já aceitavam não só a presença 

dos agentes de saúde como também sua atuação. Com isso, foi possível 

com o tempo, que esses agentes cooperassem na orientação de 

higienização bucal, na aplicação de flúor gel, em remoção de suturas, 

orientações e acompanhamento de pós-operatório. Foi iniciado o 

aprendizado teórico com a ajuda de macromodelos, desenhos, ilustrações, 

evitando com isso um possível choque cultural com a linguagem técnica 

odontológica, à qual naquele instante pareceria inacessível. Outro ponto 

relevante e de clara importância da formação de agentes de saúde foi o fato 

destes conhecerem tanto a língua local como a prática odontológica ali 

empregada. Isto contribuiu muito para o avanço do trabalho na área, pois 

eles serviam como intérpretes, tanto para os odontólogos, como para os 

pacientes. 
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Se por um lado, houve indícios de avanços, por outro, houve a 

diferença cultural dificultou bastante a comunicação entre o profissional e o 

agente. Foram muitas tentativas, fracassos e mal - entendidos que aos 

poucos foram evitados com o aprendizado que se fez das formas 

tradicionais de higienização, do modo como concebem o próprio corpo, das 

funções que o corpo tem na vida indígena, e das relações da língua local 

com sua tradução para outras línguas (o português, no caso). 

As experiências na formação de pessoal auxiliar mostram que este é 

um caminho importante na redução das doenças bucais na medida em que o 

monitor de saúde bucal, além de executar ações preventivas, exerce um 

papel de multiplicador de informações até então desconhecidas pela 

comunidade. 

 

7.2.8 – ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 

O atendimento clínico odontológico iniciou-se em abril de 2000 no 

Pólo-base de Taracuá.  

Durante o período de atividades as equipes atuaram em área 

indígena enfrentando diferenças culturais e barreiras geográficas para 

alcançar o objetivo proposto pela instituição de organizar estratégias para a 

implantação de um Programa de Saúde Bucal. Para isso realizaram viagens 

às áreas prestando atendimentos odontológicos curativos e preventivos e 

recolhendo dados sobre a situação de saúde bucal que incorporaram o 

diagnóstico de área (anexo 1). 
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Durante algum tempo o trabalho ficou concentrado somente no 

atendimento das necessidades acumuladas e na tentativa de reversão de 

conceitos já arraigados quanto à questão odontológica (decorrentes de uma 

prática mutiladora realizada anteriormente). 

 

•  PROCEDIMENTOS CIRURGICOS 

A perda de algumas formas tradicionais de higienização bucal, 

aliadas a uma modificação na consistência alimentar, leva um acúmulo 

maior de placa bacteriana, ocasionando mais cáries e uma piora do 

periodonto. Como nesta região, ainda se tem uma demanda reprimida aos 

procedimentos curativos e preventivos, o que encontramos é um grande 

número de dentes a serem extraídos, muitos a serem obturados e um 

aumento expressivo na necessidade de próteses dentárias. Provavelmente, 

se não houver uma modificação no sistema de atenção à saúde, daqui a 

alguns anos a saúde bucal das crianças e adultos jovens indígenas deverá 

estar em condição muito precária, e o aumento da necessidade protética 

terá alcançado níveis alarmantes.  

Além da falta de dados referentes à condição bucal das populações 

indígenas nesta região, observamos que, historicamente, o atendimento 

odontológico têm mantido um caráter mutilador, sendo poucas as 

experiências na área de educação em saúde, prevenção e formação de 

pessoal auxiliar com características específicas para cada região.  
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•  TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO (ART) 

As restaurações atraumáticas são conhecidas internacionalmente 

pela sua abreviatura em inglês (ART) Atraumatic Restorative Treatment. 

Foram recomendadas pela Organização Mundial de Saúde para tratamento 

da cárie dentária em locais onde não haviam consultórios dentários. A partir 

desta recomendação, no entanto, tem surgido outras possibilidades para sua 

utilização.  

Referendadas pela OMS, as indicações sociais para utilização das 

restaurações atraumáticas continuam sendo as mesmas feitas por Frencken,  

ou seja, para situações  onde não existam consultórios odontológicos e os 

cirurgiões-dentistas não tenham possibilidade de restaurar dentes cariados 

pelos meios habituais. Incluem-se neste contexto as comunidades rurais, 

indígenas, e excluídos sociais. Existem também situações onde pacientes 

vem a procura de atendimento e, devido a dor e a impossibilidade de 

conseguir outro tipo de atendimento solicitam ao cirurgião-dentista a 

extração do dente. Nestes casos, muitos cirurgiões dentistas se enfrentam 

com uma situação onde sabem que a peça dentária poderia ser restaurada, 

mas que se for deixada sem tratamento vai evoluir e inviabilizar o 

tratamento, pois este ao ser mais complexo com o avanço da doença 

também exigirá maior complexidade e custo para tratamento. Também 

nestes casos e, desde que seja testada a vitalidade pulpar, pode-se recorrer 

ao uso das restaurações atraumáticas. A grande vantagem deste 

procedimento é que todas cáries em dentes temporários e permanentes são 
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tratadas, impedindo o desenvolvimento das lesões que de outra forma teriam 

ficado sem atendimento. Dor e sofrimento são poupados a muitas dessas 

pessoas em atendimento, além da adequação da cavidade bucal que 

oportuniza uma diminuição da quantidade de bactérias cariogênicas através 

da eliminação das cavidades. Isto colabora para a existência de uma 

dentição permanente mais saudável. Deve-se salientar, entretanto que a 

cada programa curativo realizado devem corresponder igual número de 

programas educativos e preventivos. Desta forma estarão sendo evitadas 

tanto as progressões da doença atuais como a aparição de novos casos.  

Principalmente, em comunidades indígenas onde devido ao aspecto 

geográfico e histórico da região necessitaria de um tempo maior para se 

desenvolver o lado psicológico com a comunidade. Devido as dificuldades 

existentes, a permanência da equipe odontológica na comunidade se faz 

num período curto, apenas o necessário para a realização das atividades 

educativas, preventivas e curativas, o que impossibilita o condicionamento 

psicológico desta população. A sua grande limitação seria para os casos 

onde há reincidência de cárie e há, portanto necessidade de remoção da 

restauração anterior.  

Com o trabalho no decorrer desses dois anos (2000/2001) foi 

possível suprir expectativas e mudar conceitos, mostrando a importância da 

prevenção da cárie, das restaurações dentais realizadas (Atraumatic 

Restorative Tratament - ART) e das extrações dentárias que criavam um 

novo problema: as próteses para a reparação das perdas dentais eram 
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muitas vezes impossíveis de serem conseguidas. O trabalho educativo só foi 

possível através da demonstração dos resultados práticos que poderiam ser 

alcançados pelo emprego de uma odontologia mais “preventiva” e 

“conservadora”. 

Após alguns meses foi possível sentir uma mudança na postura dos 

indígenas que começaram a discutir as possibilidades de restaurações dos 

dentes, visto que estas permaneciam intactas por longo tempo, acabando 

com a dor e restabelecendo a função mastigatória. A convivência dos 

pacientes com esta nova realidade repercutiu rapidamente no conjunto da 

população e, após o segundo ano de atividade, já era difícil convencer 

alguns pacientes da necessidade de uma extração dentária, quando esta era 

realmente inevitável. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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8 – Considerações Finais 

Durante o primeiro ano de implantação do DSEI-RN foi possível 

avaliar a parceria estabelecida entre a FUNASA e, no caso, a SSL e demais 

instituições executoras do DSEI-RN. Apesar de se tratar do início de um 

processo de organização de serviços, é possível notar avanços significativos 

no tocante à execução das ações de saúde dentre os quais podemos 

destacar: 

•  Aumento do aporte de recursos financeiros destinados à 

implantação das ações de saúde; 

•  Aumento do número de profissionais de saúde, principalmente os 

de nível superior, atuando nas comunidades indígenas; 

•  Maior estímulo à participação indígena no processo; 

•  Interlocução relativamente boa com o órgão gestor (FUNASA). 

A relação de parceria necessita, no entanto, ser aperfeiçoada nos 

seguintes aspectos: 

•  Os instrumentos de oficialização das parcerias, os convênios, 

colocam as conveniadas em situação vulnerável, pois, são 

elaborados de forma a proteger mais a FUNASA que as 

instituições parceiras. O exemplo clássico é a cláusula relativa à 

contratação de recursos humanos cujo teor, se for seguido, 

comprometem as parceiras junto ao Ministério do Trabalho. A 
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referida cláusula sugere que a contratação seja feita sem o 

cumprimento da Consolidação das Leis Trabalhistas. 

•  A FUNASA, em todos os seus níveis de gestão, não realiza 

prestação de contas para os Conselhos Distritais de Saúde; 

•  A rotina de trabalho dos gestores continua em descompasso com 

as diretrizes da FUNASA quanto ao papel dos mesmos.  

•  SIASI não atingiu seus objetivos básicos para o nível local, em 

termos de implantação, utilização e retroalimentação do sistema 

de informação para o planejamento das atividades. 

•  Os Conselhos Distritais correm o risco de se tornarem estruturas 

pró-forma, uma vez que as grandes decisões, como o teto 

orçamentário dos DSEI, são tomadas em Brasília e a gestão 

central não envia sequer um ofício se reportando aos referidos 

conselhos, sobre o assunto, ao menos para expor as dificuldades 

de negociação com o Senado. 

O primeiro ano de implantação do DSEI-RN revelou ser possível 

melhorar os serviços de saúde prestados à população e remete para a 

necessidade da Política de Saúde Indígena fixar seu espaço como uma 

política de Estado. 

A continuidade da organização dos serviços de saúde e a 

participação efetiva da população indígena são fundamentais para que, 

gradativamente, o grave quadro de saúde apresentando, seja modificado. 
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Dificuldades: 

•  Preencher fichas clínicas e compreender os instrumentos do 

SIASI; 

•  Trabalhar com hábitos culturais do índio; 

•  Avaliar e medir os procedimentos coletivos; 

•  Encaminhar paciente para referência; 

•  Ausência de cursos para os CD em questões técnicas e 

antropológicas; 

•  Insuficiência e alta rotatividade de Recursos Humanos e de 

pessoal auxiliar, gerando descontinuidade nas ações e perda de dados 

coletados; 

•  Inexistência de uma política para seleção e contratação de AIS 

e demais  profissionais; 

•  Relação CD x número de pessoas para atendimento, gerando 

sobrecarga profissional; 

•  Inadequação de equipamento, material, instrumental e infra-

estrutura nas aldeias; 

•  Recursos insuficientes para as atividades de odontologia; 

•  Desperdício de dentifrício e escova dental bem como a má 

qualidade dos insumos adquiridos; 

•  Ausência de orientação de biossegurança e controle de 

infecção em área indígena; 
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•  Impaciência do usuário quanto ao cumprimento das etapas do 

programa;  

•  Alguns chefes de DSEI e coordenadores técnicos 

desconhecem a Política de Saúde Bucal e não colaboram para execução 

das ações, gerando problemas de relacionamento do cirurgião – dentista 

com a equipe; 

•  Logística; 

•  Migração e dispersão dos índios; 

•  Participação efetiva dos índios nos conselhos para planejamento das 

ações; 

•  Falta comunicação entre DSEI/DESAI e profissionais de ponta. 

 

Sugestões para superação das dificuldades: 

•  Definição do perfil profissional para contratação de RH para os DSEI; 

•  Realização de oficinas para CD; 

•  Inserção do conteúdo saúde bucal nas escolas indígenas e 

envolvimento dos professores nas ações coletivas; 

•  Normatização do destino dos dejetos, da biossegurança e controle de 

infecção; 

•  Buscar referencias públicas e privadas para especialidades; 

•  Considerar a opinião técnica  do CD na construção e reforma 

de infra-estrutura. 

 



____________________________________________________________________________Considerações Finais  108 

 
Selma Aparecida Chaves Nunes 

Sugestões: 

•  Realizar oficina de sensibilização aos chefes dos DSEI e 

coordenadores técnicos para as ações de saúde bucal e 5 oficinas macro 

regionais de 40 h com temas de atualização e enfoque antropológico; 

•  DESAI deverá formalizar os instrumentos de avaliação e 

supervisão discutidos, bem como de um documento para que o CD que 

atua na sede do DSEI, acompanhe, supervisione e avalie os CD de área; 

•  Sugere-se aos CD presentes que realizem um levantamento 

das necessidades de formação de pessoal auxiliar em saúde bucal; 

Nos últimos anos, a Odontologia, dentre as ciências da saúde, tem 

assumido um papel de destaque, em decorrência de seu avanço nos 

campos técnico, biológico e cultural. No entanto, apesar deste avanço, as 

condições  socio-econômicas e culturais baixas, da maioria da população 

brasileira, não tem permitido que suas ações se estendam nas dimensões 

que se desejaria, objetivando uma assistência odontológica adequada. A 

educação em saúde coletiva deve ter como finalidade a promoção do ser 

humano como um todo e do seu ambiente, antes de se pensar em educação 

em saúde bucal. A odontologia não pode restringir-se a boca, sem antes 

analisar o homem, a comunidade em que esta inserida e como se relaciona 

com a mesma. 

Muitos desafios persistem, mas se caminha para construir uma 

atenção de Saúde Bucal que não se esgote na vontade política dos gestores 
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e na alternância de governos, mas tenha identidade própria, definida pelos 

usuários e pelos profissionais que promovem a saúde da população. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO 1 

 

A Saúde Sem Limites (SSL) é uma organização não governamental 

brasileira, criada em 1994, a partir de experiências iniciadas em 1988 com o 

desenvolvimento de um projeto de formação de agentes indígenas em 

Atenção Primária à Saúde, na parte ocidental do estado do Acre, Amazônia 

Brasileira, em convênio com organizações indígenas representativas 

comunitárias. Posteriormente este projeto foi ampliado, estendendo-se para 

outra região carente do mesmo estado, envolvendo populações seringueiras. 

A atuação da SSL consiste em estabelecer parcerias com 

comunidades organizadas, situadas em locais de difícil acesso, carentes de 

assistência à saúde ou que sofram qualquer tipo de discriminação social, 

buscando capacitá-las para que possam interagir no sentido da construção 

de sistemas de saúde eficientes e democráticos que sejam capazes de 

atenderem suas necessidades. A SSL concebe o processo saúde-doença 

como parte integrante de contextos sócio-culturais específicos, e que 

necessita, portanto, ser abordado dentro de perspectivas que contemplem 

mecanismos de participação social, de modo a se garantir a execução de 

ações adequadas, potencialmente sustentáveis e que se pautem 

fundamentalmente no respeito às diferentes culturas e no direito à vida. A 
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SSL entende que, para o sucesso de qualquer trabalho, é imprescindível a 

participação direta da sociedade civil organizada. 

De acordo com estas diretrizes todos os trabalhos da SSL 

consideram as seguintes prioridades: 

- parceria com organizações comunitárias, contribuindo para o 

fortalecimento de suas ações na área da saúde; 

- capacitação de recursos humanos locais (agentes de saúde, 

parteiras, lideranças e outros profissionais de saúde) em suas próprias 

localidades, formando-os através da execução conjunta de ações de saúde; 

- adequação da metodologia e das formas de trabalho às culturas 

envolvidas; 

- valorização e revitalização de práticas tradicionais de cura e outros 

elementos culturais pertinentes; 

- realização prioritária de atividades de Atenção Primária à Saúde, 

com ênfase na prevenção; 

- cooperação com as instituições que realizem trabalhos em prol do 

bem estar e do desenvolvimento de populações marginalizadas, buscando a 

integração dos projetos de saúde aos trabalhos na áreas da educação, 

produção de alimentos, organização comunitária e alternativas econômicas 

auto sustentáveis; 

- produção e democratização de materiais que possam contribuir 

para um melhor conhecimento das regiões trabalhadas e, 

conseqüentemente, para o aperfeiçoamento dos trabalhos desenvolvidos. 
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Os trabalhos desenvolvidos pela SSL têm demonstrado que 

programas de saúde com estas características podem ser de fundamental 

importância para a sobrevivência física e cultural destas populações. 

Capacitá-las para defesa de sua própria saúde não somente possibilita a 

redução de incidência de doenças, mas também auxilia no resgate da 

cidadania das comunidades envolvidas, através da melhoria de suas 

condições de vida. 

Para atingir os objetivos institucionais, as equipes técnicas da SSL 

são caracteristicamente multidisciplinares, formadas por especialistas em 

programas de saúde com populações diferenciadas, envolvem médicos, 

cirurgiões-dentistas, enfermeiros, educadores, antropólogos e outros 

técnicos em saúde.  Todas as ações são discutidas e avaliadas em conjunto 

com as parceiras institucionais, de modo que possam ser continuamente 

corrigidas e aprimoradas. 

A estrutura da SSL está formada por um Conselho Deliberativo, uma 

Coordenação Executiva responsável pelo controle financeiro dos diversos 

projetos, Coordenações Regionais e equipe técnica própria para cada 

projeto específico. 

Atualmente a SSL desenvolve projetos nos seguintes Estados: 

1. Acre: 

Projeto de Saúde Reprodutiva, iniciado em 1995, com financiamento 

da MacArthur Foundation e desenvolvido em convênio com a Associação 

dos Seringueiros e Agricultores da Reserva Extrativista do Alto Juruá 

(ASAREAJ). Este projeto tem como objetivos: 
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- Informar a população local da Reserva Extrativista do Alto Juruá, 

sobre questões relativas à saúde reprodutiva, através da capacitação e 

treinamento de agentes de saúde e parteiras visando integrar o pessoal local 

em uma rede de serviços oficiais em saúde; 

- criar subsídios para a introdução de um programa de planejamento 

familiar adequado à realidade da Reserva Extrativista.  

Projeto de Informação, Educação e Prevenção de DST/AIDS na 

Reserva Extrativista do Alto Juruá, iniciado em 1998 com financiamento do 

Ministério da Saúde através da Coordenação Nacional em DST/AIDS. Este 

projeto tem como objetivo informar, educar e capacitar a população local na 

prevenção e tratamento de DSTs e AIDS, através de cursos para os agentes 

de saúde, oficinas de sensibilização para a população, exibição de vídeos 

educativos, produção de um programa local de radio e a instalação de um 

Sistema de Vigilância Epidemiológica em DSTs e AIDS. 

 

2. Amazonas: 

As atividades no Amazonas iniciaram-se em abril de 1996 mediante 

convênio com a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro 

(FOIRN), sendo que as atividades de campo na região (noroeste do estado, 

município de São Gabriel da Cachoeira, terra indígena do Alto Rio Negro) 

foram desenvolvidas a partir de junho de 1996 e constituiam-se dos 

seguintes programas, apoiados pela Health Unlimited da Inglaterra: 

- Programa de treinamento e supervisão de Agentes Indígenas de 

Saúde nas regiões dos rios Uaupés, Papuri, Tiquié  e Aiari; 
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- Programa de Controle de Tuberculose na região do Rio Tiquié; 

- Programa de Controle do Tracoma na região do Rio Tiquié; 

- Assessoria à FOIRN e outras associações indígenas no que se 

refere às questões de saúde, subsidiando-a no entendimento das políticas 

públicas que norteiam a atenção à saúde do índio no Brasil; 

- Ações referentes à Saúde da Mulher (em parceria com bolsista do 

programa de população da MacArthur Foundation). 

Na região dos rios Uaupés e Tiquié desenvolve-se desde 2000 o 

projeto de Atenção Básica em Saúde do Distrito Sanitário Especial Indígena 

do Rio Negro em convênio com a FUNASA. 

Ainda nessa região iniciou-se em 2001 o projeto de Medicina 

tradicional, capacitação de profissionais que atuam em área e assessoria em 

políticas de saúde para a FOIRN, apoiados pela Organização holandesa 

NOVIB. 

 

3. Pernambuco 

No estado de Pernambuco a SSL vem desenvolvendo ações de 

educação em saúde junto a comunidades indígenas da etnia Pankararu e 

em parceria com a Associação dos Profissionais Indígenas de Saúde 

Pankararu (APROISP) e Ministério da Saúde. 
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Endereço escritório Central: Endereço escritório Rio Negro: 

Rua 03 de Maio, 223,  

Vila Clementino 

Av.Álvaro Maia, 547,  

Bairro Fortaleza 

04044–020 – São Paulo – SP – Brasil 69750-000 – São Gabriel da 

Cachoeira – AM – Brasil 

Tel/fax.: (11) 5539.3803 / 5539.2968  

e-mail: sslimt@uol.com.br  

webpage: http://www.ocara.org.br/ssl  

Coordenação executiva: Marina 

Machado 
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ANEXO 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM 
SAÚDE BUCAL NA REGIÃO DOS RIOS TIQUIÉ E UAUPÉS – 
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO ALTO RIO 
NEGRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Gabriel da Cachoeira 
Outubro/2000 
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IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Organização dos Serviços de Atenção em Saúde Bucal na Região 

dos Rios Tiquié e Uaupés – Distrito Sanitário Especial Indígena do Rio 

Negro 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

Distrito Sanitário Especial Indígena do Rio Negro, região dos rios 

Tiquié e Uaupés 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

12 meses 

COORDENAÇÃO DO PROJETO  

Instituição: Associação Saúde Sem Limites 

Endereço: Rua 03 de Maio, 223, Vila Clementino - SP 

CEP: 04044-020 

Tel: (0xx) 11 5539-3803 e 5539-2968 

E-mail: sslim@uol.com.br  

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DA PROPOSTA 

Nome: Luciana Benevides Ferreira 

   Selma Aparecida Chaves Nunes 

Área de Formação: Odontologia, Especialistas em Odontologia em 

Saúde Coletiva 
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CUSTOS PREVISTOS 

Indicamos para o desenvolvimento e a execução do projeto de 

organização dos serviços de atenção em saúde bucal, no âmbito da atenção 

primária à saúde, na região do rios Tiquié e Uaupés, o valor de R$ 

810.000,00 (Oitocentos e dez mil reais)*, pago no valor trimestral , no 

período de doze meses, duração esta do tempo de vigência do Programa. 

Após os doze meses, caso haja o interesse de ambas as partes para 

continuar o desenvolvimento do programa, uma nova renegociação pode ser 

estudada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* As cotações médias mensais, em reais, no ano calendário de 2000, do dólar dos Estados Unidos da 
América, corresponde a: outubro/R$ 1,8788. 
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A REGIÃO 

 
A região dos rios Tiquié e Uaupés, com uma área de 107.500 km2, 

está localizado à 40 Km (Uaupés) e 300 Km (Tiquié) do município de São 

Gabriel da Cachoeira. Definimos como região destes rios a área que 

abrange comunidades situadas em seu leito. De sua foz no rio Negro até a 

desembocadura do rio Papuri, o Uaupés está situado em território brasileiro 

(342 Km); entre este ponto e a foz do Querari, serve de fronteira entre Brasil 

e Colômbia (188 Km); e a partir daí até suas cabeceiras se situa em território 

colombiano. O rio Tiquié com sua foz no rio Uaupés tem a extensão de 450 

km em  território brasileiro. Esta área é drenada por rios e igarapés, entre os 

quais se destacam Iauiari, Cunuri, Peneira, Castanho, Cabari e Umari e 

Japu. 

Domina um clima quente, equatorial, cujas médias anuais chegam a 

ser superiores a 26ºC, e que se caracteriza por ser super úmido. Com 

altitudes modestas, em geral não superiores à 200 m ac.n.m. . O índice 

pluviométrico mais alto da região corresponde a área do rio Tiquié. 

Oficialmente esta área se torna administrativamente demarcada pelo 

decreto de 14 de abril de 1998, sancionada pelo presidente Fernando 

Henrique Cardoso, através da Lei 6001 de 19/12/73. 

Esta região é habitada tradicionalmente há pelo menos 2000 anos 

por um conjunto diversificado de povos indígenas. A população registrada 

pelas equipes da SSL (junho 2000) é de aproximadamente 7.800 habitantes. 
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Entendimento da Questão 

 
Saúde é a expressão da qualidade de vida de uma população 

geográfica e historicamente referenciada. A saúde e a doença vêm sendo 

entendidas, atualmente, intimamente vinculadas às condições em que as 

pessoas vivem e produzem no interior da sociedade. Por isso, o perfil 

patológico de um determinado grupo social é mutável no tempo e varia 

dentro de uma mesma sociedade, de uma mesma época, dependendo do 

modo como as relações se estabelecem entre as pessoas, de região para 

região – rural ou urbana – e com possibilidades diferenciadas de consumo 

em localidades geograficamente distintas. Este entendimento implica em 

reconhecer que o indivíduo deixa de ser o único responsável pela sua 

doença ou pela manutenção de sua saúde. Na medida em que a saúde e a 

doença são geradas ou alteradas no corpo Social, a sociedade através do 

Estado deve responsabilizar pela promoção, recuperação e manutenção da 

saúde dos cidadãos. 
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A REORIENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
Assim, desde o início da década de 80, marcada pela busca de 

redemocratização do país, o sistema de saúde brasileiro vem sofrendo 

rápidas e profundas transformações. A possibilidade de maior participação 

dos poderes locais nas decisões sobre saúde é, provavelmente, a 

característica mais marcante desse período. Pensar em sua própria 

realidade, identificando e organizando forças políticas capazes de dar 

sustentação às propostas de políticas públicas que incluam entre seus 

objetivos alterar a situação de saúde bucal de cada comunidade. Eis o 

desafio posto pela política àqueles que têm de tomar decisões em âmbito 

municipal/local. 

A Constituição da República, promulgada em outubro de 1988, 

reconhece, no Art.196, que “Saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Por entender 

que a saúde é direito de todos e dever do Estado a Constituição caracterizou 

(Art.197) como sendo “de relevância pública as ações e serviços de saúde, 

cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 

diretamente ou através de terceiros e também, por pessoa física ou jurídica 

de direito privado”.  
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JUSTIFICATIVA 

Assuntos de extrema importância pertinentes à Odontologia serão 

abordados neste projeto, enfatizando sempre a necessidade de realizar uma 

mudança de comportamento da população que seja capaz de introduzir 

hábitos corretos. Também serão expostos neste projeto, temas relacionados 

com os cuidados odontológicos que a população deverá ter, para que ela 

possa desde o nascimento, crescer e desenvolver-se prevenindo a 

instalação de doenças bucais. 

O acompanhamento seqüencial será feito por cirurgiões-dentistas 

especialistas em Odontologia em Saúde Coletiva. Tudo pertinente à Lei 

5081 de 24 de agosto de 1966, que regula o exercício da Odontologia no 

Brasil, onde está claro que é de responsabilidade do odontólogo cuidar e 

promover saúde coletiva. 

 

APRESENTAÇÃO 

 
A implementação de um modelo de atenção que seja fiel aos 

princípios do SUS é hoje um grande desafio. É preciso mirar agora a 

complexidade social que envolve o indivíduo e para isso existe uma 

multiplicidade de ações participadas não só pela equipe de saúde, onde se 

encontra também o cirurgião dentista, como pela própria pessoa e sua 

comunidade que, enquanto sujeitos da ação, exercem seu papel na 

efetivação do processo.  

A presente proposta tem por objetivo organizar os serviços de saúde 

bucal em seu primeiro ano, no âmbito da Atenção Primária à Saúde, 
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melhorando dessa forma o acesso na região dos rios Tiquié e Uaupés. 

Pretende-se dessa forma responder às diferentes necessidades da 

população, intervindo de forma simples e integrada com ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde.  

 

DIAGNÓSTICO DE ÁREA 

 
Pode-se dividir essa área, dos rios Tiquié e Uaupés,  em 04 regiões 

que abrangem um determinado número de comunidades e contam com uma 

sede onde se instalou um pólo-base que serve de apoio para as equipes da 

Saúde Sem Limites. As comunidades que sediam os pólos-base são 

Iauareté, Taracuá, Pari-Cachoeira e São José II. São comunidades grandes, 

de 500 a 2000 habitantes, gerando dessa forma a necessidade de um tipo 

diferenciado de atenção à saúde. Todas elas, com exceção de São José II, 

têm energia elétrica fornecida por gerador para toda a comunidade, escolas 

e missões católicas.  

Nesta região há predominância dos grupos étnicos dos troncos 

lingüísticos Tukano e Maku. Os grupos Maku, apresentam peculiaridades no 

padrão de vida e nos aspectos epidemiológicos em relação aos Tukano. 

Vivem, em sua maioria, ao longo dos igarapés, no interior da floresta, 

possuem roças pequenas e as doenças como a tuberculose, tracoma e a 

desnutrição se destacam nesses grupos. Por habitarem em locais distantes 

da beira dos rios, os Maku tem o acesso aos serviços de saúde de forma 

bastante precária.  
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No geral a região dos rios Tiquié e Uaupés apresenta-se como área 

de instabilidade alimentar, devido a escassez de pescado e de caça. A dieta 

baseia-se no consumo de alimentos derivados da mandioca, como beju e 

farinha, e algumas frutas como laranja, banana e abacaxi. O peixe também 

está presente, porém em pequena quantidade, e eventualmente consomem 

carne de caça. 

O perfil epidemiológico não difere muito das outras regiões da 

Amazônia Brasileira, sendo que as doenças mais prevalentes são: 

tuberculose, doenças diarreicas, parasitoses digestivas, doenças 

respiratórias, malária, hepatite B e tracoma.  

A cárie pode ser considerada a doença de maior prevalência nesta 

região pois atinge 90% da população. Isso se deve ao alto grau de 

desinformação sobre cuidados para saúde bucal e ao difícil acesso aos 

serviços de saúde. A maior parte da comunidade não tem acesso a pastas e 

escovas dentais ou ao flúor. Não há em nenhuma das comunidades 

saneamento básico, portanto não havendo tratamento de água, não têm 

acesso a água fluoretada. 

Ao longo do rio Uaupés encontram-se o Pelotão Especial de 

Fronteira do Exército Brasileiro de Querari e o de Iauareté, uma unidade 

mista em Iauareté e um ambulatório em Taracuá (confluência do Médio rio 

Uaupés e baixo Tiquié) mantidos pelos salesianos em convênio com o SUS. 

Ao longo do rio Tiquié , em Pari-Cachoeira, também encontra-se um Pelotão 

do Exército. Todas essas unidades mantêm um consultório odontológico em 

funcionamento nos quais o atendimento é feito por demanda espontânea. O 

compromisso das unidades do exército é inicialmente com os militares e, 
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havendo disponibilidade fazem o atendimento da população da comunidade 

em que se situam.  

As unidades administradas pelos salesianos têm consultórios 

odontológicos mas não dispõem de nenhum cirurgião-dentista. Portanto a 

estrutura de serviços não pertencente ao distrito sanitário não está 

preparada para atender a demanda ou organizar a assistência em saúde 

bucal de acordo com necessidades locais que apresentam características 

geográficas, sociais e culturais bastante diferenciadas do restante da 

população brasileira. 

Durante o ano de 2000 as equipes da Associação Saúde Sem 

Limites realizaram junto às comunidades as seguintes atividades: 

Levantamento da situação de saúde bucal, coleta de dados para obtenção 

do índice CPO-D, reuniões educativas, treinamento de AIS, higienização 

bucal supervisionada, aplicação tópica de flúor sob orientação do cirurgião-

dentista e atendimentos de emergências. Também foi realizado treinamento 

em Saúde Bucal para técnicos de enfermagem que acompanham as 

equipes.  

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

Organizar os serviços de Atenção em saúde bucal, no âmbito da 

Atenção Primária à Saúde, na região do rios Tiquié e Uaupés e mudar o 

comportamento da população alvo referente aos seus problemas de saúde 

bucal. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

N.º Objetivos Específicos Resultados Esperados 

1 Treinamento de AIS e professores Formação de multiplicadores 

2 Desenvolvimento de ações educativas Formação de hábitos saudáveis 

3 Aumento da oferta de serviços 

preventivos 

Diminuir a incidência de doenças bucais 

4 Propiciar assistência clínico-curativa às 

famílias das comunidades assistidas 

Contribuir para a redução da prevalência 

de cárie e para a diminuição da prática de 

extrações desnecessárias em jovens e 

adultos 

 

Domínio Afetivo: participar ativamente do programa de Educação e 

Prevenção em Saúde Bucal. 

Domínio Cognitivo: População alvo compreender a importância da 

Saúde Bucal para seu bem estar sistêmico; valorizar a higienização bucal 

como medida preventiva da doenças bucais; reconhecer a importância do 

cirurgião – dentista na prevenção das doenças bucais. 

Domínio Psicomotor: Executar os movimentos de higienização bucal, 

necessários ao controle mecânico da placa bacteriana. 

 

METODOLOGIA, PRIORIDADES E ESTRATÉGIAS A SEGUIR 

METODOLOGIA 

Para execução do projeto necessita-se de  no mínimo 05 cirurgiões-

dentistas que cobrirão toda a área correspondente aos rios Uaupés e Tiquié. 

Estes profissionais estarão realizando viagens periódicas às comunidades 

por eles assistidas, juntamente com um técnico de enfermagem e um 

barqueiro. Para isso contarão com a equipe de logística da instituição 
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responsável que disponibilizará barco, motor, combustível, alimentação e 

demais equipamentos necessários. 

Conta-se, para a realização destas ações com instrumentais 

cirúrgicos e de clínica geral, materiais de consumo e consultórios 

odontológicos portáteis1 que possam ser transportados nas viagens. As 

equipes permanecerão no máximo 30 dias em área, devido ao desgaste 

físico, principalmente no caso da odontologia em que os profissionais 

realizam procedimentos cirúrgicos. 

 

PRIORIDADES 

Neste momento priorizar um grupo populacional parece a alternativa 

mais viável diante do quadro epidemiológico encontrado. Isto não implica de 

forma alguma em exclusão dos demais grupos etários, tendo a cautela de 

observar os princípios básicos do SUS, entre eles o da universalidade, 

integralidade, eqüidade.  

Quando avalia-se a proporção a que os danos se estendem, 

percebe-se que 90% da população necessita de alguma intervenção clínica. 

No processo saúde-doença da cárie, que atualmente é a doença bucal de 

maior repercussão na população, o grupo de maior risco é aquele 

correspondente à faixa de 06 a 14 anos, período que coincide com o 

surgimento dos dentes permanentes. Para as crianças de 0 a 5 anos avalia-

se como mais impactante ações preventivas realizadas em conjunto aos 

demais membros da família, principalmente pela dificuldade de atendimento 

                                                 
1 Consultório odontológico portátil: Contém equipamento básico para realização de atendimento clínico compactado em uma 
ou mais maletas. 
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dessa faixa etária em área. Vê-se também a necessidade de dispor do 

atendimento por demanda livre para os demais membros da comunidade a 

fim de minimizar os danos causados pela doença e eliminar casos de dor. 

Medidas preventivo-promocionais, principalmente as desenvolvidas 

pelos Agentes Indígenas de Saúde, tem efetividade reconhecida uma vez 

que os cuidados com a alimentação e a higiene possuem relação direta na 

manifestação das doenças. Daí a importância em levar este tipo de 

procedimento a toda a população assistida. 

 

ESTRATÉGIAS 

O controle da cárie dentária pode ser alcançado a nível local e a 

médio prazo, dependendo da prioridade que for conferida à prevenção e dos 

métodos adotados para sua implementação. 

O tipo de atenção em saúde bucal, neste primeiro ano de execução, 

contará com ações de promoção de saúde, preventivas e clínico-

restauradoras. As pessoas serão atendidas em sua própria comunidade, em 

visita da equipe, e lá serão identificados através de ficha clínica individual 

por onde serão acompanhadas. 

A seguir apresentamos um quadro com as atividades a serem 

desenvolvidas e metas a alcançar. 

No Atividades Descrição Metas 

1.1 Treinamento para AIS e 

professores 

Realizados pela equipe em área. Formação de 

multiplicadores 

2.1 Orientações sobre saúde 

bucal  

Realizada por AIS e pela equipe em reuniões 

com a comunidade. 

Formação e hábitos 

saudáveis e motivação 

para escovação 
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2.2 Visitas Domiciliares Visitas feitas por AIS às famílias Motivar toda a família 

para promoção de saúde 

bucal 

3.1 Distribuição de escovas e 

pastas dentais  

Três vezes ao ano para todas as comunidades Redução da incidência de 

cárie 

3.2 Escovação supervisionada Acompanhamento durante permanência da 

equipe na comunidade das atividades de 

escovação. 

Redução da incidência de 

cárie 

3.3 Aplicação tópica de flúor gel 

na escova 

Atividade realizada pelo AIS e equipe com 

crianças a partir de 6 anos e jovens 

Redução da incidência de 

cárie 

3.4 Atenção nas Escolas 

(Iauareté, Taracuá e Pari-

Cachoeira) 

Atividades de preventivo-promocionais em 

saúde bucal para professores e alunos, 

agendadas duas vezes por ano. 

Redução da incidência de 

cárie 

4.1 Adequação do meio bucal 

para faixa etária de 06 a 14 

anos  

Consiste na restauração com cimento 

provisório de lesões de cárie. 

Controlar a evolução da 

doença nas crianças de 

06 a 14 anos 

4.2 Atendimento de urgências Atender casos urgentes evitando maiores 
danos à saúde do indivíduo . 

Diminuir demanda 
reprimida e casos de 
urgência 

 

Sugerimos que os Pelotões Especiais de Fronteira e Hospital de 

Guarnição de São Gabriel da Cachoeira se organizem para receber 

pacientes que necessitem de atendimento além dos realizados pela equipe, 

como endodontia, periodontia, cirurgias mais invasivas, restaurações 

fotopolimerizáveis anteriores, grandes reconstruções.  

Os casos de próteses removíveis poderão ser encaminhados à 

unidade mista em Iauareté e ao ambulatório em Taracuá, caso estes se 

disponibilizem, visto que dispõem do equipamento e técnicos necessários a 

este tipo de atendimento. Sugere-se melhor aparelhamento destes 

laboratórios de prótese e realização de cursos de atualização para os 

técnicos que trabalham nestes locais. 
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 RECURSOS HUMANOS EXISTENTES E A CONTRATAR 

Atividade / 
Função 

Grau de 
instrução 

Período de 
Trabalho (meses) 

Quantidade Custo 

   Existente Contratar  

Cirurgião-
dentista 

3O 12 02 03 432.322,50 

Técnicos de 
enfermagem 

2O 12 - 05 144.107,50 

    TOTAL 576.430,00 

 

RECURSOS HUMANOS A CAPACITAR 

Especificação da atividade Recurso Humano 
(categoria) 

Quant. Período 
(mês) 

Custo 

Treinamento para 
profissionais recém-
contratados 

CD 03 1 - 

Capacitação para realização 
de atividades de promoção e 
prevenção em Saúde Bucal 

TÉCNICOS DE 
ENFERMAGEM 

05 1 - 

Treinamento para auxiliar o 
cirurgião dentista em suas 
atividades clínicas  

TÉCNICOS DE 

ENFERMAGEM 
05 1 - 

Treinamento em área sobre 
Saúde Bucal 

AIS E 
PROFESSORES 

X 2 A 12 - 

Atualização profissional CD 02 - 3.600,00 

TOTAL 3.600,00 
 

RECURSOS FÍSICOS: EQUIPAMENTOS  

Tipo  de Equipamento Quant.  Valor Unit.   Valor total  
Consultório Odontológico Portátil 5 7.800,00 39.000,00 
Gerador 5 2.000,00 10.000,00 
Voadeira 3 3.800,00 11.400,00 
Motor Honda 30 3 8.500,00 25.500,00 
  TOTAL 85.900,00 
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MATERIAL DE CONSUMO 

Material de consumo  Custo 
Instrumental 10.202,12 
Medicamentos 54.421,68 
Material educativo 2.000,00 
Material de escritório 1.820,00 
Total 68.443,79 
 

CUSTO TOTAL DO PROJETO 

Especificação das despesas por categoria econômica Custo 
Despesas de Capital  
Equipamentos 85.900,00 

Subtotal 1 85.900,00 
Despesas Correntes  
 - Recursos Humanos  
Pessoal 576.430,00 
Capacitação 3.600,00 
Diárias para práticos de barco 18.000,00 
passagem aérea (vinda de profissionais) 3.600,00 

Subtotal 2 601.630,00 
- Recursos Materiais   
Material de consumo  68.443,79 
Alimentação das equipes 17.500,00 
Combustível para viagens 30.325,00 

Subtotal 3 116.268,79 
- Outras Despesas Correntes  
Manutenção dos equipamentos odontológicos 2.400,00 
Manutenção de demais equipamentos  1.800,00 
Frete de materiais e equipamentos 1.900,00 

Sub-total 4 6.100,00 
Total 809.898,79 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Meses de Execução N.º da Atividade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Capacitação de RH             
1.1 a 4.2             
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RESULTADOS ESPERADOS E MECANISMOS DE AVALIAÇÃO 

RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se com estas atividades levar à população da região dos rios 

Uaupés e Tiquié acesso aos serviços de saúde bucal, amenizar a demanda 

reprimida a diminuir incidência e prevalência de cárie, além de possibilitar a 

elaboração de propostas que possam levar à aprimoração dos serviços 

oferecidos a essas comunidades. 

  

MONITORAMENTO  

 
N.º do Indicadores 

Objetivo De Processo De Impacto 

Meios de 

Verificação 

1 N.º de agentes de saúde e de 
professores treinados em 
técnicas de escovação e de 
aplicação de flúor 

Técnicas de higiene bucal 
praticadas nas comunidades 
sob orientação dos agentes de 
saúde e professores.  

Relatórios 
de AIS 

2 N.º de reuniões educativas 
realizadas 

Diminuição da incidência e 
prevalência de cárie 

Relatórios 
de 
atividades 
dos 
odontólogos
. 

3 E 4 Presença de odontólogos nas 
áreas 

Diminuição da incidência e 
prevalência de cárie 

Relatórios 
de 
atividades 
dos 
odontólogos
. 

 

AVALIAÇÃO DO PRODUTO 

Será feita uma avaliação diagnóstica da higiene bucal das 

comunidades (população alvo), utilizando-se o índices de CPOD e PHP no 

início de cada semestre, cujos indicadores servirão como parâmetros de 

comparação com os dados obtidos ao final de cada semestre, nos 



__________________________________________________________________________________________Anexos  134 

 
Selma Aparecida Chaves Nunes 

levantamentos feitos através desses índices. Os resultados servirão como 

retro alimentação para que os objetivos fixados sejam alcançados. 

Quanto à avaliação da retenção de conhecimentos serão feitos 

questionamentos individuais ou grupais, mensalmente, através de recursos 

didáticos apropriados, em número de quatro durante o semestre, de tal 

modo que servirão de comparação entre si, partindo do primeiro no início do 

semestre para o último, no fim do semestre. 

Os resultados também servirão como retro alimentação para que os 

objetivos fixados sejam alcançados. 

 

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA 

Serão adotados dois níveis de avaliação: avaliação da eficácia e 

avaliação da eficiência 

A eficácia de um programa mede a extensão na qual metas pré – 

determinadas são efetivamente atingidas. Assim serão observados se o 

esforço em termos de recursos se fez conforme o planejado e levou ao 

desempenho das atividades definidas e se cada atividade atingiu seus 

objetivos e contribuiu para o alcance das metas estabelecidas. 

A questão avaliativa básica proposta pela avaliação da eficiência é 

medir a extensão na qual o problema total, motivo das atividades do 

programa, foi solucionado. Considerando as metas fixadas no programa será 

estabelecido um controle por retroalimentação, aplicando o conceito de 

cadeia meios-fins e adequação de uma postura operacional de consecução 

gradativa dos objetivos. 
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ANEXO 03 - Entrevista com AIS 

Data: ___/___/___ 

Pólo-base: 

Aldeia: 

Nome: 

Etnia: 

Resgate Cultural 
1. Quais os alimentos mais usados na alimentação? 
2. Existem pessoas nas comunidades onde vocês trabalham que não têm 

problemas nos dentes? 
3. Quais os problemas mais comuns que aparecem na boca? 
4. Como as pessoas nas comunidades tratam os problemas da boca e dos 

dentes (dor de dente, inflamação, ferida na boca, abcesso, etc.)? E os 
antigos? 

5. Como as pessoas limpam os dentes? E os antigos? 
 
Função e Valor dos Dentes e da Boca 
6. Nas comunidades onde você mora ou trabalha as pessoas ficam triste 

quando precisam arrancar um dente, ou não se importam? 
7. Para que servem os dentes e a boca? 
8. Quais os problemas de saúde bucal que você conhece? 
9. As doenças  da boca e dos dentes podem causar outras doenças no 

corpo? 
10. Quem tem mais problemas de saúde bucal nas comunidades onde você 

trabalha? 
11. Os parentes dão importância para a limpeza dos dentes? 
12. Os parentes reclamam de doenças na boca? 
13. Os  AIS atendem problemas de saúde bucal?  Quais os mais comuns? 
 
Diagnóstico Situacional 
14. O que têm sido feito nos últimos anos para melhorar a saúde bucal das 

pessoas nas comunidades? 
15. O que os parentes acham sobre a condição de saúde bucal que existe 

hoje? 
16. O que o pessoal acha dos trabalhos realizados na comunidade onde 

você mora ou trabalha? 
17. O que você acha importante o AIS saber sobre saúde bucal? 
18. O que você acha que poderia ser feito para melhorar a saúde bucal das 

pessoas? 
 
Propostas 
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ANEXO 04 – Relatório de Visita 

Data: ___/___/___ 

Pólo-base: 

Aldeia: 

Etnia: 

1. Infra-estrutura de trabalho 

Energia elétrica / fontes hídricas  /destino de degetos    

2. Equipamento odontológico 

3. Material consumo / permanente 

4. Recursos humanos existentes 

5. Fluxo de trabalho 

6. População 

7. Condições habitacionais 

8. Fontes e hábitos alimentares 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 05 - Censo Populacional de Iauarete 

 

Faixa Etária 

Nº 

famílias < 1ano 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 60 e mais Total 

Vilas   M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

Total 

Geral 

São Miguel 57 4 3 25 24 21 27 27 21 25 30 16 13 13 10 10 15 10 11 6 8 157 162 319 

Santa Maria 43 1 2 14 23 17 22 15 17 16 17 13 15 10 9 9 13 9 7 5 6 109 131 240 

São José 35 1 2 12 13 10 13 15 10 13 14 15 12 8 6 11 14 4 8 5 4 94 96 190 

São Pedro 17 2 2 7 10 8 6 7 10 9 7 5 3 4 5 5 6 3 3 0 3 50 55 105 

Dom Bosco 53 4 1 19 15 17 20 18 23 24 11 9 9 11 11 9 13 5 9 8 5 124 117 241 

Fátima 16 4 1 7 10 8 13 9 3 1 2 10 11 5 2 2 5 2 2 0 1 48 50 98 

Aparecida 58 7 4 21 28 26 22 27 25 34 25 18 24 12 14 8 20 16 6 10 10 179 178 357 

Cruzeiro 54 2 1 20 15 31 20 27 24 20 19 17 17 7 15 22 18 10 7 10 13 166 149 315 

D. Pedro Massa 35 2 1 7 20 16 20 21 19 24 11 10 10 15 9 13 9 3 6 7 6 118 111 229 

D. Sávio 35 6 0 14 12 18 9 21 13 20 19 13 19 10 5 9 8 11 12 10 5 132 102 234 

Total 403 33 17 146 170 172 172 187 165 186 155 126 133 95 86 98 121 73 71 61 61 1177 1151 2328 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 06 - Censo Populacional do Médio Uaupés 

 

Faixa Etária Nº famílias < 1ano 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 60 e mais Total 

COMUNIDADE   M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

Total 

Geral 

Santo Atanásio 60 4 6 30 27 21 18 19 17 26 13 22 26 10 12 11 12 7 5 6 6 156 142 298 

Boca do Traíra 6 2 0 1 1 1 2 2 0 0 3 2 2 2 1 1 0 1 1 1 1 13 11 24 

Piracema 9 2 0 5 6 1 3 2 2 3 2 3 4 3 1 0 0 0 0 2 2 21 20 41 

Santa Cruz Cabari 24 4 1 6 11 7 6 15 7 10 6 12 6 6 5 1 4 7 6 2 5 70 57 127 

Jacaré Banco 8 0 0 1 5 2 5 5 0 2 6 2 2 2 1 0 0 2 1 2 1 18 21 39 

Jacaré Banquinho 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 5 9 

Vila Nova 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 0 7 4 11 

Ilha de São João 9 0 0 2 2 4 4 3 5 2 2 8 3 0 2 3 4 3 2 5 1 30 25 55 

Jacitara 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 2 1 5 4 9 

Ilha de Pupunha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 

Campo Alto 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 3 3 6 

Sítio Novo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 3 2 5 

Aracú-Porto 12 0 1 3 8 5 4 5 2 2 1 4 3 3 3 8 2 3 2 2 3 35 29 64 

Juquira 12 3 0 2 7 4 5 3 5 1 0 2 4 8 5 3 0 0 0 3 7 29 33 62 

Fazendinha 4 2 0 4 1 2 2 2 1 2 0 0 2 1 2 0 0 0 0 2 2 15 10 25 

Sítio Menino Jesus 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 

Paraná-Jucá 3 1 0 3 1 0 1 0 1 1 1 2 1 1 1 0 0 1 1 0 1 9 8 17 

Loiro - Poço 9 0 0 2 2 7 4 7 4 13 3 9 5 7 4 4 4 7 5 7 7 63 38 101 

São Luiz 3 0 0 0 1 2 1 2 0 4 0 0 0 0 2 1 1 2 1 2 1 13 7 20 



 

 

Faixa Etária Nº famílias < 1ano 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 60 e mais Total 

COMUNIDADE   M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

Total 

Geral 

Gibarí 3 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2 2 7 6 13 

São José 3 0 0 1 3 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 1 1 8 7 15 

Marabitana 10 1 0 2 3 3 3 2 3 0 4 4 1 0 6 5 0 1 2 4 1 22 23 45 

São Francisco 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 3 3 6 

Nova Esperança 5 0 0 2 3 1 1 1 0 0 1 1 1 4 1 1 0 2 0 1 2 13 9 22 

São Braz 6 0 0 5 2 2 6 0 2 0 2 4 1 2 2 2 0 1 0 0 2 16 17 33 

Urubuquara 11 0 0 2 5 5 5 1 0 2 2 1 4 3 1 0 1 3 5 5 2 22 25 47 

Total 214 19 8 74 90 70 73 70 54 72 48 83 72 59 52 46 31 41 33 54 53 588 514 1102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 07 - Censo Populacional 2001 - Pólo-Base de Taracuá - Área do Baixo Tiquié e Baixo Uaupés 

  < 1ano 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 60 e mais Total 

Comunidade M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F 
Total 
Geral 

TAIAÇÚ 0 0 1 2 0 2 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 5 9 14 

VILA NOVA 2 1 3 3 2 4 5 6 0 0 5 3 4 2 0 2 4 1 1 2 26 24 50 

ACARÁ PONTA 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 6 2 8 

SÃO MARTINHO 1 2 5 7 4 1 7 5 5 7 4 3 2 3 0 2 3 1 0 0 31 31 62 

SANTA APARECIDA 1 0 4 1 3 7 0 5 3 3 5 2 3 3 1 2 0 0 2 1 22 24 46 

MUCURA LAGO  0 1 1 2 2 3 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 7 9 16 

MATAPI 1 0 3 5 5 6 1 5 2 1 3 2 3 5 0 1 0 0 3 1 21 26 47 

CORÓ CORÓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 

COLINA 2 1 4 3 4 7 4 2 0 0 5 4 2 3 1 0 2 1 0 2 24 23 47 

VILA S.C. DE MARIA 4 2 7 5 16 12 17 15 9 6 7 5 13 12 6 6 4 2 6 2 89 67 156 

VILA CONCEIÇÃO 0 1 13 7 9 11 3 11 9 3 3 6 7 5 3 2 1 3 1 3 49 52 101 

VILA DOM BOSCO 0 0 3 2 3 4 2 6 0 0 1 5 1 2 2 0 2 4 1 1 15 24 39 

VILA SÃO JOSÉ 0 0 1 2 1 0 2 2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 8 8 16 

VILA SANTA CRUZ 0 0 4 0 0 2 4 2 4 2 3 2 1 2 2 3 3 2 1 4 22 19 41 

SÃO PEDRO 1 0 4 1 6 2 4 3 4 1 2 0 4 2 2 2 0 0 1 2 28 13 41 

MONTE CRISTO 0 1 3 5 4 6 2 1 1 0 3 6 6 2 3 0 0 1 2 0 24 22 46 

AÇAÍ PARANÁ 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 8 2 10 

VISTA LINDA 1 0 1 3 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 4 10 

SÃO TOMÉ 1 0 0 0 2 1 2 0 3 0 2 0 1 0 3 0 2 0 0 0 16 1 17 

URIRÍ 1 1 1 2 3 2 2 3 1 1 3 2 3 4 1 0 2 0 4 0 21 15 36 

CARAVATANA 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 4 0 1 0 2 0 0 0 1 0 9 3 12 

TROVÃO 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 1 3 1 0 0 15 3 18 

IPANORÉ 0 2 4 6 7 8 9 6 2 5 6 2 3 5 5 4 3 1 1 5 40 44 84 

SUSSUACA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 1 2 7 5 12 

                        



 

 

                        

  < 1ano 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 60 e mais Total 

Comunidade M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F 
Total 
Geral 

ANANÁS 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 3 5 7 12 

MONTE ALEGRE 4 1 5 5 10 6 6 2 2 1 2 4 6 3 4 2 3 4 2 2 44 30 74 

CUNURÍ 0 1 3 5 5 6 1 4 0 0 2 1 3 3 1 0 2 0 1 1 18 21 39 

SÍTIO PUIRA 0 0 3 1 3 0 0 3 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 10 6 16 

ILHA DE SOROROCA 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 4 4 8 

SÍTIO MAUÁ 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 5 3 8 

CAMANAUS 0 0 2 1 2 1 0 1 1 3 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 10 8 18 

IG. ST TEREZINHA 0 0 4 5 11 6 4 3 1 7 4 5 4 5 4 1 0 0 3 2 35 34 69 

TOTAL  21 16 92 75 110 101 77 89 48 42 80 66 83 65 45 29 37 25 38 36 631 544 1175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 08 - Censo Populacional do Médio Tiquié 

  < 1ano 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 60 e mais Total 
Comunidade M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

Total 
Geral 

Cucura S João 1 1 5 5 3 1 2 4 0 5 4 3 2 2 0 0 1 1 0 0 18 22 40 

Kaya Deh 1 0 0 1 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 6 9 

Barreira 1 0 10 9 11 3 7 8 6 6 12 11 2 4 5 3 4 2 0 2 58 48 106 

Foz do Buriti 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 5 4 9 

Samauma 1 0 1 4 3 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 8 7 15 

Sta Terezinha/Ig Tarcuá 0 3 9 12 8 7 5 10 4 2 7 8 6 5 5 4 2 0 3 2 49 53 102 

Nova Fundação 4 4 17 11 15 11 13 9 9 13 16 11 10 6 5 6 1 2 3 2 93 75 168 

Embaúba 0 0 1 0 0 1 0 2 2 1 0 2 1 0 1 2 1 0 1 0 7 8 15 

Nova Esperança 2 1 1 0 0 0 2 3 3 1 0 2 0 2 3 1 1 0 0 0 12 10 22 

Santa Cruz 0 0 1 1 1 1 2 0 2 2 0 1 3 1 0 0 0 1 1 0 10 7 17 

Santo  Antônio 0 0 2 4 5 5 5 3 0 0 3 1 2 2 3 3 3 2 2 2 25 22 47 

Maracajá 1 0 2 3 3 5 1 0 0 1 2 2 4 3 1 1 2 1 0 1 16 17 33 

Santa Luzia 1 1 3 6 3 7 4 1 1 2 3 2 3 4 2 0 1 0 0 1 21 24 45 

Cucura Manaus 1 0 2 2 4 1 2 1 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 1 12 8 20 

São José I 0 0 5 2 3 3 3 1 2 1 3 2 2 3 0 0 1 0 0 1 19 13 32 

São José II 0 0 1 4 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 3 2 1 0 1 1 19 19 38 

Floresta 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 2 0 0 0 1 1 1 2 1 1 8 7 15 

Boca de Estrada 1 0 4 6 5 3 2 4 3 1 3 7 5 1 1 1 1 2 1 1 26 26 52 

São Luís 1 0 2 1 0 2 2 2 2 2 3 2 3 1 0 1 1 2 0 0 14 13 27 

São João Batista 1 1 5 2 3 5 2 2 1 0 2 3 7 2 0 0 1 2 1 0 23 17 40 

Anta Cachoeira 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 5 2 7 

Cunuri 1 0 3 6 7 1 2 4 1 0 4 4 5 4 2 3 4 2 2 3 31 27 58 

Acará Poço 0 0 1 2 1 1 1 4 2 2 0 1 2 1 0 1 0 0 1 1 8 13 21 

Pirarara Poço 0 0 4 3 5 5 2 0 2 3 3 1 4 4 1 0 1 2 1 1 23 19 42 
 
                        



 

 

                        

  < 1ano 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 60 e mais Total 
Comunidade M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

Total 
Geral 

Iaraiti 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 3 3 1 8 10 18 

São Tomé 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 5 3 8 

São Lourenço 0 0 1 0 1 2 4 3 6 2 1 0 1 1 2 1 1 2 0 0 17 11 28 

Guadalupe 1 0 2 2 0 2 1 0 0 3 2 2 2 1 2 1 0 1 2 2 12 14 26 

Trovão 1 2 2 6 6 3 2 5 4 1 3 3 2 2 3 1 1 1 0 1 24 25 49 

São Felipe 0 2 0 4 1 2 0 2 2 4 4 2 1 0 3 2 2 2 0 2 13 22 35 

São Joaquim 2 5 5 4 7 7 2 5 3 4 5 5 3 4 3 0 1 2 3 2 34 38 72 

Santa Rosa 3 2 7 7 9 4 7 4 3 3 4 4 6 5 2 0 2 3 0 1 43 33 76 

Sítio Novo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 3 

São Pedro 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 4 

Sítio Dom Bosco 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 6 

 Total 25 23 99 111 110 89 84 82 64 68 94 90 86 64 52 35 35 36 28 30 677 628 1305 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 09 - Censo Populacional de Pari-Cachoeira 

 

  < 1ano 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 60 e mais Total 

Comunidade M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F 
Total 
Geral 

Bela Vista 4 0 10 7 13 10 12 9 5 5 2 14 11 9 9 3 6 4 2 0 74 61 135 

Vila Aparecida 1 2 7 8 14 5 14 6 7 7 10 4 10 10 5 4 4 4 4 3 76 53 129 

Vila São José 0 1 5 3 3 6 4 5 2 1 3 3 4 3 2 2 0 1 3 1 26 26 52 

Vila D. Bosco 1 1 4 6 10 10 10 8 3 7 8 5 4 4 3 3 4 4 5 1 52 49 101 

V. São D. Sávio 2 1 6 11 6 14 9 16 7 7 7 8 6 6 8 7 5 4 4 1 60 75 135 

São Sebastião 3 4 8 20 11 12 6 8 9 6 14 10 7 7 3 3 10 5 5 7 76 82 158 

Urubu Lago 0 1 0 6 1 2 2 3 1 3 0 4 4 3 1 0 1 0 1 1 11 23 34 

Pombo Igarapé 0 1 4 2 3 3 2 1 2 2 0 2 1 1 2 0 0 0 1 0 15 12 27 

Tocandira 0 0 3 3 4 3 6 3 2 4 2 3 0 1 2 0 2 2 1 1 22 20 42 

Santa Cruz 0 1 6 1 2 1 2 1 0 3 5 4 3 1 2 3 1 2 0 0 21 17 38 

Piracema 1 0 5 4 2 4 2 1 3 7 2 1 2 3 3 1 3 1 0 1 23 23 46 

 Total 12 12 58 71 69 70 69 61 41 52 53 58 52 48 40 26 36 27 26 16 456 441 897 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 10 - Censo Populacional Alto Tiquié 

 

  < 1ano 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 60 e mais Total 
Comunidade M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

Total 
Geral 

Santa Rosa 0 0 0 1 0 2 2 2 0 1 2 1 0 0 0 2 1 0 0 1 5 10 15 

Caruru Cachoeira 0 0 2 7 3 1 1 2 0 0 2 2 2 2 0 0 1 1 0 0 11 15 26 

São Domingos Sávio 0 2 1 0 0 3 1 0 1 0 3 1 2 1 0 2 3 0 3 4 14 13 27 

N S Assunção / Ig Onça 1 0 4 7 6 4 4 2 4 0 4 3 6 5 1 3 0 0 1 1 31 25 56 

São Paulo 0 0 1 4 3 2 4 2 4 4 2 2 2 1 2 1 2 2 0 0 20 18 38 

São Tomé 0 0 2 4 4 3 4 3 3 2 4 1 1 2 3 2 0 0 1 1 22 18 40 

Jabuti 0 3 3 6 6 1 0 2 3 2 4 5 2 1 1 1 1 1 0 3 20 25 45 

Imaculada Conc./Boca do Sal 0 0 1 1 4 0 4 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 0 1 0 18 10 28 

Mercês 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 9 

Umari Norte 0 2 7 9 6 3 6 8 0 4 12 7 4 4 2 3 0 2 2 0 39 42 81 

Fronteira /S João Bosco 0 0 1 1 1 3 3 0 3 1 2 1 0 0 2 3 1 0 1 1 14 10 24 

S Terezinha 0 0 7 2 7 4 2 2 2 4 2 2 4 4 1 0 0 0 2 1 27 19 46 

São Pedro 1 0 7 8 7 6 6 6 5 4 4 2 3 4 6 6 1 0 3 3 43 39 82 

Coração de Maria/ Cabari 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 4 5 9 

Total  3 8 38 50 49 34 38 33 28 25 44 29 28 26 20 25 12 6 14 16 274 252 526 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 11 - Distância São Gabriel da Cachoeira / Pólo-Base 

 

PÓLO-BASE : CARURU UAUPÉS   MOTOR 30HP   

Nº ALDEIA RIO ETNIA PERCURSO 
(HORAS/MIN.) 

CUSTO DO 
TRANSP/ Mês 

TEMPO PERMANÊNCIA 
EM ÁREA 

1 ITAIAÇU ALTO WAUPÉS TUKANO 14:15:00 
2 MIRITI ALTO WAUPÉS TARIANO 14:25:00 
3 UMARI -CAHOEIRA ALTO WAUPÉS TUKANO 15:25:00 
4 SÍTIO PIRANHA PONTA ALTO WAUPÉS TUKANO 15:45:00 
5 SÍTIO NOVO AREAL ALTO WAUPÉS   16:05:00 
6 MIRA PEREIRA ALTO WAUPÉS   16:15:00 
7 SANTA ROSA ALTO WAUPÉS TARIANO 16:45:00 
8 CUIUBI ALTO WAUPÉS PIRATAPUIA 17:15:00 
9 JI PONTA ALTO WAUPÉS TARIANO 18:45:00 
10 ILHA DE TAMACORÉ ALTO WAUPÉS   19:00:00 
11 PERIQUITO ALTO WAUPÉS TARIANO 19:20:00 
12 ILHA JAPU ALTO WAUPÉS TARIANO 19:30:00 
13 ARARA ALTO WAUPÉS WANANO 19:40:00 
14 ILHA DO INAMBU ALTO WAUPÉS WANANO 19:55:00 
15 PURAQUÊ PONTA ALTO WAUPÉS   20:55:00 
16 CARURU-CACHOEIRA ALTO WAUPÉS WANANO 20:55:00 
17 MATAPI/BRASIL-CACHOEIRA ALTO WAUPÉS WANANO 21:40:00 
18 JACARÉ ALTO WAUPÉS WANANO 22:25:00 
19 JUTICA ALTO WAUPÉS WANANO 23:25:00 
20 TAINA ALTO WAUPÉS WANANO 24:25:00 
21 TARACUÁ ALTO WAUPÉS WANANO 24:40:00 
22 IAUARETÊ PONTA ALTO WAUPÉS KUBEO 25:25:00 
23 AÇAÍ ALTO WAUPÉS KUBEO 25:45:00 
24 QUERARI ALTO WAUPÉS KUBEO 26:16:00 

1600 Litros Média 35 dias 



 

 

PÓLO-BASE : IAUARETÊ    MOTOR 30HP   

Nº ALDEIA RIO ETNIA PERCURSO 
(HORAS/MIN.) 

CUSTO DO 
TRANSP/ Mês 

TEMPO PERMANÊNCIA 
EM ÁREA 

1 VILA APARECIDA WAUPÉS   14:00:00 
2 VILA SANTA MARIA WAUPÉS   14:00:00 
3 VILA CRUZEIRO WAUPÉS   14:00:00 
4 VILA DOM BOSCO WAUPÉS   14:00:00 
5 VILA DOM PEDRO MASSA WAUPÉS   14:00:00 
6 VILA DOMINGO SÁVIO WAUPÉS   14:00:00 
7 VILA FÁTIMA WAUPÉS HUPDE 14:00:00 
8 VILA SÃO JOSE WAUPÉS   14:00:00 
9 VILA SÃO MIGUEL WAUPÉS   14:00:00 
10 VILA SÃO PEDRO WAUPÉS   14:00:00 

1200 litros Média 33 dias 

 

PÓLO-BASE : PARI-CACHOEIRA   MOTOR 30HP   

Nº ALDEIA RIO ETNIA PERCURSO 
(HORAS/MIN.) 

CUSTO DO 
TRANSP/ Mês 

TEMPO PERMANÊNCIA EM 
ÁREA 

1 BELA VISTA TIQIUÉ TUKANO 17:00:00 
2 VILA APARECIDA/PARI TIQUIÉ TUKANO 17:10:00 
3 VILA SÃO JOSE /PARI TIQIUÉ TUKANO 17:10:00 
4 VILA DOM BOSCO/PARI TIQIUÉ TUKANO 17:10:00 
5 VILA DOMINGO SÁVIO/PARI TIQIUÉ TUKANO 17:10:00 
6 JANDU CACHOEIRA T. IG. UMARI TUKANO 17:45:00 
7 SÃO SEBASTIÃO T. IG. UMARI DESSANO / HUPDE 17:45:00 
8 URUBU LAGO T. IG. UMARI DESSANO / HUPDE 18:45:00 
9 TUCANDIRA T. IG. UMARI DESSANO / HUPDE 19:15:00 
10 PIRACEMA T. IG. UMARI DESSANO / HUPDE 21:15:00 
11 SANTA CRUZ T. IG. UMARI  HUPDE 20:15:00 
12 POMBO IGARAPÉ T. IG. UMARI DESSANO / HUPDE 19:30:00 

1700 LITROS Média 34 dias 

 



 

 

PÓLO-BASE : TARACUÁ   MOTOR 30HP E BARCO*   

Nº ALDEIA RIO ETNIA PERCURSO 
(HORAS/MIN.) 

CUSTO DO 
TRANSP/ Mês 

TEMPO PERMANÊNCIA EM 
ÁREA 

1 VISTA LINDA BAIXO UAUPÉS TUKANO 1:00:00 
2 MONTE CRISTO BAIXO UAUPÉS TUKANO 1:00:00 
3 SÍTIO MAUÁ BAIXO UAUPÉS TUKANO 1:00:00 
4 ILHA DE SOROROCA BAIXO UAUPÉS TUKANO 1:00:00 
5 TROVÃO BAIXO UAUPÉS TUKANO 1:45:00 
6 CUNURÍ BAIXO UAUPÉS TUKANO 2:45:00 
7 SÃO PEDRO BAIXO UAUPÉS TUKANO 3:30:00 
8 SÍTIO CARAVATANA BAIXO UAUPÉS TUKANO 3:30:00 
9 URIRI BAIXO UAUPÉS TUKANO 4:00:00 
10 SÃO TOMÉ BAIXO UAUPÉS TUKANO 4:00:00 
11 AÇAÍ PARANÁ BAIXO UAUPÉS TUKANO 5:00:00 
12 MONTE ALEGRE BAIXO UAUPÉS TUKANO 6:30:00 
13 ANANÁS BAIXO UAUPÉS TUKANO 7:00:00 
14 TARACUÁ BAIXO UAUPÉS TUKANO 8:00:00 
15 SUSSUACA BAIXO UAUPÉS TUKANO 8:20:00 
16 IPANORÉ BAIXO UAUPÉS TUKANO 9:00:00 
17 CORÓ-CORÓ BAIXO TIQUIÉ TUKANO 9:00:00 
18 MATAPI BAIXO TIQUIÉ TUKANO 9:30:00 
19 MUCURA LAGO BAIXO TIQUIÉ TUKANO 10:30:00 
20 TAIAÇU BAIXO TIQUIÉ TUKANO 11:10:00 
21 VILA NOVA BAIXO TIQUIÉ TUKANO 11:40:00 
22 ACARÁ-PONTA BAIXO TIQUIÉ TUKANO 12:10:00 
23 COLINA BAIXO TIQUIÉ TUKANO 12:40:00 
24 IG. SANTA TEREZINHA IG. IAUIARI TARIANO 11:00:00 
25 CAMANAUS IG. IAUIARI TARIANO 15:00:00 
26 SANTA APARECIDA B.T. IG. IRA HUPDE 14:00:00 
27 SÃO MARTINHO B.T. IG. CUNURI HUPDE 12:30:00 

2200 LITROS* Média 28 dias 

 



 

 

PÓLO-BASE :MÉDIO UAUPÉS / JAPÚ   MOTOR 30HP   

Nº ALDEIA RIO ETNIA PERCURSO 
(HORAS/MIN.) 

CUSTO DO 
TRANSP/ Mês 

TEMPO PERMANÊNCIA EM 
ÁREA 

1 URUBUQUARA MÉDIO UAUPÉS TARIANO 10:00:00 
2 SÃO BRÁS MÉDIO UAUPÉS TARIANO 10:10:00 
3 NOVA ESPERANÇA MÉDIO UAUPÉS TARIANO 10:15:00 
4 SÃO FRANCISCO MÉDIO UAUPÉS PIRATAPUIA 10:20:00 
5 MARABITANA MÉDIO UAUPÉS TARIANO 10:50:00 
6 SÃO JOSÉ MÉDIO UAUPÉS ARAPASSO 11:05:00 
7 JIBARI MÉDIO UAUPÉS ARAPASSO 11:25:00 
8 SAÕ LUÍS MÉDIO UAUPÉS TUKANO 11:35:00 
9 LOIRO-POÇO MÉDIO UAUPÉS ARAPASSO 12:00:00 
10 PARANÁ JUCÁ MÉDIO UAUPÉS ARAPASSO 12:20:00 
11 FAZ. N. SRA. APARECIDA MÉDIO UAUPÉS HUPDE 12:30:00 
12 JUQUIRA MÉDIO UAUPÉS TUKANO 12:40:00 
13 ARACÚ-PONTA MÉDIO UAUPÉS PIRATAPUIA 12:55:00 
14 SÍTIO NOVO MÉDIO UAUPÉS PIRATAPUIA 13:10:00 
15 CAMPO ALTO MÉDIO UAUPÉS TARIANO 13:15:00 
16 ILHA DE PUPUNHA MÉDIO UAUPÉS PIRATAPUIA 13:20:00 
17 JACITARA MÉDIO UAUPÉS PIRATAPUIA 13:25:00 
18 ILHA DE SÃO JOÃO MÉDIO UAUPÉS TARIANO 13:30:00 
19 BOCA DO JUI MÉDIO UAUPÉS WANANO 13:30:00 
20 VILA NOVA MÉDIO UAUPÉS DESSANO 13:00:00 
21 JACARÉ BANCO IG. JAPÚ TUKANO 13:40:00 
22 JACARÉ BANQUINHO IG. JAPÚ HUPDE 14:25:00 
23 SANTA CRUZ DO CABARI IG. JAPÚ HUPDE 14:40:00 
24 PIRACEMA IG. JAPÚ HUPDE 16:10:00 
25 BOCA DO TRAÍRA IG. JAPÚ TUKANO 15:10:00 
26 SANTO ATANÁSIO IG. JAPÚ HUPDE 21:10:00 

1300 litros Média 30 dias 

 



 

 

PÓLO-BASE : SÃO JOSÉ II  

MOTOR 30HP NO 
RIO TIQUIÉ E 

MOTOR 15 HP NO 
IGARAPÉ 

CASTANHA 

Nº ALDEIA RIO ETNIA PERCURSO 
(HORAS/MIN.) CUSTO DO TRANSP/Mês TEMPO PERMANÊNCIA 

EM ÁREA 
1 PIRARARA-POÇO MÉDIO TIQUIÉ   13:00:00 
2 CUNURI MÉDIO TIQUIÉ TUKANO 14:00:00 
3 FOZ DO BURITI MÉDIO TIQUIÉ HUPDE 14:10:00 
4 IRAITI MÉDIO TIQUIÉ PIRATAPUIA 14:20:00 
5 SÃO TOMÉ MÉDIO TIQUIÉ PIRATAPUIA 14:50:00 
6 BOCA DA ESTRADA MÉDIO TIQUIÉ TUKANO 15:20:00 
7 BARREIRA I MÉDIO TIQUIÉ HUPDE 15:45:00 
8 BARREIRA II MÉDIO TIQUIÉ TUKANO 15:55:00 
9 SÃO LUÍS MÉDIO TIQUIÉ TUKANO 16:05:00 
10 FLORESTA MÉDIO TIQUIÉ TUKANO 16:10:00 
11 SÃO JOSÉ II MÉDIO TIQUIÉ TUKANO 16:15:00 
12 SÃO JOSÉ  I MÉDIO TIQUIÉ HUPDE 16:20:00 
13 SANTA LUZIA MÉDIO TIQUIÉ TUKANO 16:22:00 
14 MARACAJÁ MÉDIO TIQUIÉ TUKANO 16:35:00 
15 SANTO ANTONIO MÉDIO TIQUIÉ DESSANO 16:40:00 
16 SÃO JOÃO BATISTA MÉDIO TIQUIÉ DESSANO 16:45:00 
17 CURURA SÃO JOÃO MÉDIO TIQUIÉ HUPDE 16:45:00 
18 SAMAÚMA SAMAÚMA HUPDE 14:00:00 
19 ANTA CACHOEIRA SAMAÚMA   14:30:00 
20 TARACUÁ IGARAPÉ (S TEREZINHA) TARACUÁ IGARAPÉ HUPDE 15:00:00 
21 KAYA DEH MÉDIO TIQUIÉ (CAMINHO)   16:20:00 
22 NOVA ESPERANÇA MÉDIO TIQUIÉ (CAMINHO) HUPDE 15:50:00 
23 SANTA CRUZ MÉDIO TIQUIÉ (CAMINHO) HUPDE 16:25:00 
24 SÃO PEDRO IG. CASTANHA TUKANO 16:25:00 
25 SÍTIO NOVO IG. CASTANHA YOHUPDE 16:35:00 
26 DOM BOSCO IG. CASTANHA DESSANO 16:45:00 

1500 LITROS Média 45 dias 



 

 

27 SÃO LOURENÇO IG. CASTANHA TUKANO 16:55:00 
28 SANTA ROSA IG. CASTANHA YOHUPDE 17:35:00 
29 SÃO JOAQUIM IG. CASTANHA YOHUPDE 18:15:00 
30 TROVÃO IG. CASTANHA YEPAMANÇAN 19:15:00 
31 GUADALUPE IG. CASTANHA YOHUPDE 21:15:00 
32 SÃO FELIPE IG. CASTANHA YEPAMANÇAN 27:45:00 
33 EMBAÚBA MÉDIO TIQUIÉ (CAMINHO) HUPDE 16:45:00 
34 CUCURA MANAUS MÉDIO TIQUIÉ (CAMINHO)   16:57:00 
35 NOVA FUNDAÇÃO MÉDIO TIQUIÉ (CAMINHO) HUPDE 17:22:00 

 

PÓLO-BASE : CARURU TIQUIÉ   MOTOR 15HP   

Nº ALDEIA RIO ETNIA PERCURSO 
(HORAS/MIN.) 

CUSTO DO 
TRANSP/ Mês 

TEMPO PERMANÊNCIA EM 
ÁREA 

1 SÃO DOMINGOS SÁVIO ALTO TIQUIÉ TUKANO 17:55:00 
2 SÃO PAULO ALTO TIQUIÉ TUKANO 18:05:00 
3 SÃO TOMÉ ALTO TIQUIÉ TUKANO 18:10:00 
4 SANTA ROSA ALTO TIQUIÉ TUKANO 18:20:00 
5 JABUTI ALTO TIQUIÉ TUIUCA 18:25:00 
6 IMACULADA CONC. / BOCA DO 

SAL 
ALTO TIQUIÉ TUIUCA 

18:33:00 
7 CARURU ALTO TIQUIÉ TUIUCA 18:43:00 
8 SÃO PEDRO I ALTO TIQUIÉ TUIUCA 19:03:00 
9 UMARI NORTE ALTO TIQUIÉ HUPDE 19:08:00 
10 SÃO PEDRO II ALTO TIQUIÉ   19:18:00 
11 SANTA TEREZINHA ALTO TIQUIÉ TUIUCA 19:48:00 
12 FRONT./ S. JOAÕ BOSCO ALTO TIQUIÉ TUIUCA 20:33:00 
13 IGARAPÉ ONÇA/N S ASSUNÇÃO ALTO TIQUIÉ/IG. ONÇA TUIUCA 18:20:00 
14 CORAÇÃO DE Mª / CABARI ALTO TIQUIÉ HUPDE 18:45:00 
15 MERCÊS ALTO TIQUIÉ HUPDE 19:35:00 

1200 LITROS Média 33 dias 
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ANEXO 12 - Ficha de Saúde Bucal 

 

SAÚDE SEM LIMITES N.º 

Rio:  

FICHA DE  

SAÚDE BUCAL 

Data: 
Comunidade: Etnia: 
Nome: Data nasc.: 
Nome: Sexo: 
Pai: Casado com: 
Mãe:  
18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 Observações: 
                 
   55 54 53 52 51 61 62 63 64 65     
                 
                 
   85 84 83 82 81 71 72 73 74 75     
                 
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38  

       Aplicação de 
FLÚOR        

 " cariado  � perdido  # extração indicada       obturado      $ cariostático      � verniz c/ flúor 
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ANEXO 13 – Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital de Guarnição de 
São Gabriel da Cachoeira 

Centro Saúde Escola 

Controle Social 
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Visita Domiciliar 

Comunidade 

Família 
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ABSTRACT 

THE IMPLANTATION PROCESS OF ORAL HEALTH SERVICES IN 

INDIAN COMMUNITIES OF THE RIVERS TIQUIÉ AND UAUPÉS – 

SPECIAL INDIAN SANITARY DISTRICT FOR THE ALTO RIO NEGRO – 

AMAZONAS. 

 
This study reconstitutes the implantation process of oral health services in 

indian communities of the rivers Tiquié and Uaupés – Special Indian Sanitary 

District for the Alto Rio Negro – Amazonas. In the political, administrative, 

antropological and socioeconomical context, it aims at indentifying its 

contribution to the organization of basic attention in oral health and its 

reflexes in the assistance provided. The reality in the realm of contracts 

439/99 and 2349/00 is established as a recut, celebrated between Fundação 

Nacional de Saúde and the Associação Saúde Sem Limites in the period of 

2000 – 2001 which object is the organization of health services in the Tiquié 

and Uaupés rivers area, in the implantation process context at the Rio 

Negro’s Special Indian Sanitary District. It reveals the strategical dimension 

of stablishing, in the field of organization and operation of the services, the 

guiding principles of Unique Health Sistem. It points out, as fundamental in 

the oral health basic attention, the local planning, with emphasis in a greather 

visualization of life reality of the local population. Its daily practice reflects the 

restrictions regarding the political, techinical and administrative sectors in 

order to define projects propose intervention mechanisms, allocate and 

manage the existing resources and the potential ones including human 



 

 

resources. It is necessary that the managers assume the challenges of 

power, work and knowleage relations between the population and the 

professionals and among different groups of these segments. 

 

KEY WORDS: Unique Health Sistem, organization and planning. 

Indian Health; Public Health Policies; Local 

Strategies 


