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RESUMO

Soares GH. A saúde bucal dos povos Kaingang e Guarani da Terra Indígena
Guarita: perspectivas nativas e epidemiológicas [dissertação]. São Paulo:
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2017. Versão Original.

A população indígena brasileira compreende mais de 900 mil indivíduos distribuídos
por todos os estados da Federação. Diversos estudos têm apontado para a
deterioração da saúde bucal dos povos indígenas ao longo das últimas décadas,
embora dados epidemiológicos ainda sejam escassos. A transição para um modelo
alimentar baseado em uma dieta rica em gorduras, açúcares e alimentos refinados
tem sido indicada como um fator contribuinte para o desenvolvimento de doenças
como a obesidade e a cárie dentária em diferentes populações. O objetivo deste
estudo é analisar o perfil epidemiológico de saúde bucal da população indígena
adulta residente na Terra Indígena Guarita, bem como investigar aspectos subjetivos
e determinantes sociais relacionados. Buscou-se, ainda, analisar a experiência de
cárie dentária nos povos indígenas da América do Sul. Foi realizada uma revisão
sistemática da literatura e meta-análise referente à severidade de cárie dentária em
povos indígenas que habitam países sul-americanos. Além disso, foram conduzidos
grupos focais com as etnias Kaingang e Guarani da Terra Indígena Guarita. Os
dados produzidos foram analisados por meio da metodologia Grounded-Theory e
interpretados a partir da teoria do sociólogo Pierre Bourdieu. Adultos com idade
entre 35 e 44 anos de ambas as etnias foram examinados em relação à experiência
de cárie, necessidade de tratamento, e uso e necessidade de prótese dentária.
Participantes responderam a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, a versão
curta do questionário Oral Health Impact Profile, e a uma entrevista estruturada
sobre dados sociodemográficos e uso de serviços odontológicos. Foram observadas
altas experiências de cárie entre povos indígenas da América do Sul, contrastantes
com a redução da prevalência da doença na população não indígena. Interferências
nos sistemas alimentares indígenas afetam aspectos da identidade cultural, da
organização social e da saúde das comunidades indígenas Este fenômeno implica
em percepções de vulnerabilidades de saúde bucal e tensões entre o modelo
biomédico e as práticas tradicionais de cura. Participantes (n = 109) apresentaram

média de dentes cariados, perdidos e obturados de 14,45 (± 5,80). Cerca de dois
terços do valor do índice foi composto por dentes perdidos. Necessidade de
tratamento foi observada em 93% da população. Foram observadas altas
frequências de necessidade de prótese e de experiência de perda dentária.
Diferenças significativas na prevalência de dentição funcional foram observadas em
relação a sexo e tempo da última consulta odontológica. Cerca de 94% dos
participantes vivem em domicílios em situação de insegurança alimentar. Maiores
pontuações de insegurança alimentar apresentaram associação com o recebimento
do benefício Bolsa Família, maior densidade domiciliar e maior percepção dos
impactos da saúde bucal na qualidade de vida. A presença de insegurança alimentar
severa foi mais prevalente entre indivíduos que vivem em domicílios com mais de 5
moradores e aqueles com maior pontuação no instrumento OHIP-14. Este estudo
apresenta dados epidemiológicos importantes para a compreensão das condições
de saúde bucal dos povos Kaingang e Guarani, assim como para o planejamento de
serviços de saúde culturamente apropriados para as necessidades desta população.

Palavras-chave: Índios Sul-Americanos. Saúde de Populações Indígenas. Saúde
bucal. Inquéritos de Saúde Bucal. Segurança Alimentar.

ABSTRACT

Soares GH. The oral health of the Kaingang and Guarani peoples of the Guarita
Indigenous Reservation: native and epidemiological perspectives [dissertation]. São
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2017. Versão
Original.

The Brazilian indigenous population comprises more than 900 thousand individuals
distributed throughout all states of the Federation. Several studies have pointed to
the deterioration of oral health of indigenous peoples over the last decades, although
epidemiological data are still scarce. The transition to a food system based on a diet
rich in fat, sugars and refined foods has been pointed out as a contributing factor for
the development of diseases such as obesity and dental caries in different
populations, including native peoples. This study aims to analyze the oral health
epidemiological profile of the adult indigenous population living at the Guarita
Reservation, as well as to investigate associated subjective aspects and social
determinants. It was also intended to analyze the dental caries experience in the
indigenous peoples of South America. A systematic review of the literature and metaanalysis regarding the severity of dental caries in indigenous peoples living in South
American countries was carried out. In addition, focus groups were conducted with
the Kaingang and Guarani ethnic groups from the Guarita Reservation. The
produced data were analyzed through the Grounded-Theory methodology and
interpreted using the Pierre Bourdieu's theory. Adults aged 35-44 years of both
ethnicities were examined regarding caries experience, treatment need, and use and
need of prosthodontics. Participants answered the Brazilian Food Insecurity Scale,
the short version of the Oral Health Impact Profile questionnaire, and a structured
interview on sociodemographic data and use of dental services. High caries
experiences were observed among indigenous peoples of South America,
contrasting with the reduction of the prevalence of the disease in the non-indigenous
population. Interferences in indigenous food systems seem to affect aspects of
cultural identity, social organization, and health of indigenous communities. This
phenomenon implicates in perceptions of oral health vulnerabilities and tensions
between the biomedical model and traditional healing practices. Participants (n =

109) presented a mean number of decayed, missing and filled teeth of 14.45 (± 5.80).
About two-thirds of the value of the index was composed of missing teeth. Need for
treatment was observed in 93% of the population. It was observed a high frequency
of prosthodontic need and experience of tooth loss. Significant differences in the
prevalence of functional dentition were observed in relation to sex and time of the last
dental visit. Approximately 94% of participants live in food insecure households.
Higher food insecurity scores were associated with the Bolsa Família benefit, higher
household density and greater perception of the oral health impacts on quality of life.
The presence of severe food insecurity was more prevalent among individuals living
in households with more than 5 residents and those with higher scores on the OHIP14 instrument. This study presents important epidemiological data for understanding
the oral health conditions of the Kaingang and Guarani peoples, as well as for the
planning of culturally appropriate health services to the needs of this population.

Keywords: South-American Indians. Health of indigenous peoples. Oral health.
Dental health surveys. Food and nutrition security.
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APRESENTAÇÃO

Esta

dissertação

está

estruturada

em

cinco

capítulos

relativamente

independentes, além da introdução e das considerações finais. Embora apresentem
perguntas de pesquisa e metodologias diferentes, cada seção contribui de forma
expressiva para a análise das condições de saúde bucal da população indígena
residente na Terra Indígena Guarita, objetivo central desta investigação.
A primeira etapa do estudo consistiu na execução de uma revisão sistemática
da literatura sobre o perfil de cárie dentária das populações indígenas da América do
Sul. As análises desenvolvidas permitiram traçar um panorama epidemiológico da
região, além de compreender a magnitude das iniquidades relativas à experiência de
cárie dentária entre indígenas e não-indígenas.
A seguir, foi conduzido um estudo de caráter qualitativo com os povos
Kaingang e Guarani da TI Guarita. Esta etapa representou um importante momento
de estabelecimento de vínculos entre o pesquisador e as comunidades, de
apreensão das realidades existentes, e de visibilização das perspectivas indígenas
sobre os fenômenos estudados.
Os capítulos IV, V e VI descrevem a realização de um levantamento
epidemiológico de saúde bucal com indígenas adultos da TI Guarita. Foram
utilizados como desfechos a experiência de cárie dentária, o uso e necessidade de
prótese, a prevalência de dentição funcional, e níveis de insegurança alimentar
domiciliar.
Os estudos com envolvimento de seres humanos aqui descritos receberam
aprovação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) sob o parecer de
número 1.756.066 (Anexo A). Lideranças indígenas locais foram previamente
consultadas e permitiram a realização da pesquisa. Consentimento escrito foi obtido
de todos os participantes por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (Apêndice A).
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1 CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO

Historicamente, o termo “indígena” tem sido utilizado de forma genérica para
designar uma multiplicidade de povos distintos cujos antepassados habitavam
determinados territórios previamente ao processo de assentamento e colonização
por uma cultura proveniente de outras regiões do mundo.1 Em alguns países, estes
povos podem ainda ser identificados como “aborígenes”, “Primeiras Nações” (First
Nations), “povo da montanha” (hill people), ou por meio de descritores ocupacionais
como “nômades” e “caçadores-coletores” (hunter-gatherers).2 Diante da imensa
diversidade observada entre estas populações, a adoção de uma definição oficial de
“indianidade” se apresenta inconsistente e inverossímil. Assim, a Organização das
Nações Unidas (ONU) desenvolveu um moderno entendimento do conceito de
indígena que destaca aspectos como a autodeterminação, os estreitos laços com o
território, e as especificidades culturais.1
Os significados atribuídos às identidades indígenas modernas ou tradicionais
apresentam diferenças importantes em relação à noção de cidadão de uma nação,
como mostra Viveiros de Castro:
Ser indígena é ter como referência primordial a relação com a terra em que
nasceu ou onde se estabeleceu para fazer sua vida, seja ela uma aldeia na
floresta, um vilarejo no sertão, uma comunidade de beira-rio ou uma favela
nas periferias metropolitanas. É ser parte de uma comunidade ligada a um
lugar específico, ou seja, é integrar um ‘povo’. Ser cidadão, ao contrário, é
ser parte de uma ‘população’ controlada (ao mesmo tempo “defendida” e
atacada) por um Estado. O indígena olha para baixo, para a Terra a que é
imanente; ele tira sua força do chão. O cidadão olha para cima, para o
Espírito encarnado sob a forma de um Estado transcendente; ele recebe
3
seus direitos do alto. (p.188-189).

De acordo com estimativas da ONU, aproximadamente 370 milhões de
indígenas vivem distribuídos entre mais de 70 países. 2 Em relação aos povos que
habitam o território brasileiro, divergências metodológicas entre relatórios oficiais e
não oficiais resultam em dados conflitantes a respeito do real contingente
populacional. As informações mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), obtidas a partir do Censo Demográfico 2010, indicam a existência
de 305 etnias e 896 mil indivíduos que se autodeclaram indígenas. 4 Por outro lado, a
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edição 2011-2016 da série “Povos Indígenas no Brasil”, publicada pelo Instituto
Socioambiental (ISA), descreve um universo de 252 povos e 715 mil indígenas. 5
De qualquer modo, a abordagem de questões demográficas relativas aos
povos indígenas deve ser pautada em dimensões plurais que valorizem a
sociodiversidade existente do país.6 Enquanto 27 etnias possuem contingentes de
mais de 5 mil indivíduos, outros 24 grupos são inteiramente compostos por até 100
pessoas. Além disso, 48 povos apresentam comunidades vivendo além das
fronteiras transnacionais, o que corresponde a um acréscimo populacional de outros
590 mil indígenas.5 Estima-se que 274 línguas indígenas sejam faladas no Brasil.4
De 1500 até meados do século XX, centenas de outros grupos étnicos foram
dizimados, resultando na extinção de suas respectivas línguas e sistemas culturais.
Durante quase cinco séculos, observou-se um acentuado declínio demográfico da
população indígena como consequência da violência colonizadora europeia e das
epidemias provocadas por doenças como gripe e sarampo trazidas pelo
conquistador. Somente a partir de 1970, o contingente populacional indígena passou
a apresentar indícios de crescimento populacional.6 A etnia Panará representa um
caso emblemático de recuperação demográfica após o quase desaparecimento
completo da etnia. Grupos considerados extintos ressurgiram por meio de um
processo de etnogênese.7 O significativo crescimento demográfico dos povos
indígenas, intensificado nos últimos 30 anos, é um reflexo de mudanças nas noções
de pertencimento étnico, fortalecimento político do movimento indígena, retomada
dos territórios tradicionais, e da redução das taxas de mortalidade.8, 9
Os povos originários que atualmente habitam o território brasileiro compõe um
intrincado mosaico cultural, social, político, econômico e também epidemiológico. Ao
mesmo tempo em que doenças infecciosas e parasitárias persistem como principal
causa de morbimortalidade, novas formas de adoecimento têm exercido forte
pressão sobre os modos de vida indígenas.10 Doenças crônicas como hipertensão,
diabetes tipo II e câncer, assim como distúrbios sociais como alcoolismo e suicídio,
constituem desafios contemporâneos para a saúde destas populações. 11, 12
Desde o início do século XX, o Estado brasileiro tem conduzido de forma
institucionalizada ações destinadas ao enfrentamento de agravos em saúde que
afetam as comunidades indígenas. Estas práticas são invariavelmente executadas
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sem o reconhecimento das singularidades relacionadas aos sistemas de medicina
indígena e, nessa perspectiva, sustentam relações de poder desiguais, baseadas
em vínculos de submissão, uniformização e invisibilidade. 13 O surgimento do Serviço
de Proteção aos Índios (SPI) em 1910, primeiro órgão governamental voltado aos
povos indígenas, representou parte de um movimento de expansão do Estado
brasileiro iniciado logo nas primeiras décadas do regime republicano. Ao se propor a
proteger e integrar os povos indígenas ao ideal de nação que estava sendo
construído, o serviço expressava um entendimento do “índio” como uma identidade
transitória.14
Para além da dimensão fundiária da atuação do SPI, o serviço foi também
responsável pela execução de intervenções na área da saúde e pela articulação da
primeira legislação sobre a tutela dos indígenas pelo Estado, uma associação com
repercussões simbólicas e políticas importantes até os dias de hoje. 15 À medida que
o SPI adentrou as aldeias com aparato médico ocidental e conduziu práticas
sanitárias centradas na ocorrência de doenças, os saberes tradicionais indígenas
passaram por um processo contínuo de esvaziamento e deslegitimação. 16 Dessa
forma, as operações do SPI no campo da saúde indígena reproduziram o
pensamento colonialista por meio de uma nova expressão da colonialidade, como
aponta Boaventura Santos e Meneses (2009):
O colonialismo, para além de todas as dominações por que é conhecido, foi
também uma dominação epistemológica, uma relação extremamente
desigual de saber-poder que conduziu à supressão de muitas formas de
17
saber próprias dos povos e/ou nações colonizados. (p.7).

A extinção do SPI em 1967, resultante de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito, deu espaço para a criação de um novo órgão responsável pelas políticas
indigenistas do Estado, a Fundação Nacional do Índio (Funai). Sob o regime da
ditadura militar instituída a partir do golpe de Estado de 1964, a Funai foi
responsável pelo exercício do monopólio tutelar das comunidades indígenas em
relação a todas as ações de governamentais e jurídicas. 13 No campo da assistência
a saúde, A Funai estabeleceu postos de atendimento dentro de territórios indígenas
e organizou equipes volantes de saúde que visitavam as áreas de forma irregular. 18
Nesse período, o Estado Brasileiro promoveu uma cruenta expansão sobre os
territórios indígenas da Amazônia como parte de um projeto desenvolvimentista de
integração nacional. Ao mesmo tempo em que a região norte era alvo constante de
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intervenções da Funai, povos de outras regiões do país eram sistematicamente
esquecidos pelo poder público.13
De acordo com a investigação conduzida pela Comissão Nacional da
Verdade, 8.350 indígenas foram mortos por omissão ou ação direta do Estado entre
1946 e 1988. Diversos povos foram destituídos dos seus territórios e sofreram
tentativas deliberadas de extermínio por meio de contágios propositais, oferta de
alimentos contaminados, e massacres com armas de fogo. 19 A Constituição de 1988
pôs fim ao regime tutelar, permitindo que organizações indígenas florescessem pelo
país como formas de auto representação, e garantiu direitos fundamentais aos
povos originários. Conforme estabelece o Capítulo VIII da Constituição:
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes,
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer
respeitar todos os seus bens.
Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas
para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo
20
o Ministério Público em todos os atos do processo. (p.174).

A reafirmação do papel do Estado como responsável pela gestão,
organização e financiamento de um sistema integral de cuidados à saúde e com
cobertura universal não representou a extensão automática da rede de serviços aos
povos indígenas.16 A Lei nº 9.836/99 de 23 de setembro de 1999 estabeleceu a
criação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS), alçando as ações relativas a assistência a saúde para a jurisdição
da Fundação Nacional de Saúde (Funasa).21 Nesse período, a estruturação de 34
Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) permitiu a descentralização e
hierarquização dos serviços, além de avançar na construção de uma atenção a
saúde diferenciada, isto é, mais próxima das particularidades socioculturais de cada
povo. A partir de 2010, com a criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena
(Sesai), o Subsistema passou a ser diretamente subordinado ao Ministério da
Saúde.22
As diretrizes do componente indígena da Política Nacional de Saúde Bucal
constituem um eixo de proposições para a reorientação do modelo de atenção a
saúde bucal direcionada a população indígena através da produção do cuidado,
incorporação de ações intersetoriais e práticas promotoras de saúde.23 Nesse
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contexto, o Brasil Sorridente Indígena contribuiu de forma significativa para a
estruturação

e

qualificação

dos

serviços

odontológicos

nas

comunidades

indígenas.24
De forma geral, faltam informações quantitativas e qualitativas sobre as
condições de saúde bucal dos povos indígenas brasileiros. Estudos de natureza
predominantemente transversal têm sido conduzidos desde meados da década de
1960, com forte concentração na região Amazônica. Estes inquéritos tendem a
indicar um processo de deterioração da saúde bucal decorrente dos impactos do
contato com a sociedade não indígena sobre as formas de subsistência e práticas
alimentares tradicionais. No entanto, são escassos os subsídios epidemiológicos que
permitem confirmar essa tendência.25 A transição observada no perfil de saúde bucal
da etnia Xavante representa um caso excepcional de documentação consistente de
dados epidemiológicos ao longo de décadas.26

1.1 População e território

O povo Kaingang corresponde ao terceiro maior grupo indígena no Brasil,
com uma população de 45.460 indivíduos distribuídos pelos estados do Rio Grande
do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.5 A reconstituição da trajetória históricosociocultural Kaingang nesta região remonta há cerca de dois mil anos.27 Do ponto
de vista linguístico, a sociedade Kaingang pertence à Família Jê do Tronco MacroJê, e compõe o grupo de povos Jê meridionais juntamente com os Xokleng. 28 A
cosmologia Kaingang se caracteriza pela existência de metades patrilineares,
complementares e assimétricas, denominadas Kamé e Kainru-kré. O dualismo
Kaingang é visível mais concretamente na organização social deste povo e reflete
uma completa concepção do universo na qual todos os seres, objetos e fenômenos
são atribuídos a uma das esferas cosmológicas associadas aos gêmeos ancestrais
Kamé e Kainru-kré.28
Membro do tronco linguístico Tupi-Guarani, a etnia Guarani possui a segunda
maior população indígena nacional. O grupo é composto por 85.255 indivíduos que
vivem em regiões de nove estados brasileiros, do Rio Grande do Sul ao Pará. Além
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disso, outros 200 mil Guarani habitam os países sul americanos da Argentina,
Paraguai e Bolívia. Este povo se divide internamente em três subgrupos (Nhandeva,
Xavante e Mbyá) que apresentam variações em relação ao modo de falar a língua
Guarani, de praticar sua religiosidade, e de utilizar tecnologias empregadas na
relação com o meio ambiente, embora reconheçam a origem e proximidade
histórica, linguística e cultural entre si.29 Os Guarani-Mbyá, especificamente,
costumam habitar regiões estratégicas esparsamente distribuídas como ilhas entre a
sociedade envolvente. Estes territórios são idealmente os mais ecologicamente
preservados de forma a permitir a sobrevivência física e cultural do grupo.30
Apesar do longo contato com o cristianismo, inclusive em episódios
marcantes como as Reduções Jesuíticas e os Sete Povos das Missões durante os
séculos XVII e XVIII, o povo Guarani mantém sua identidade étnica, mística e
religiosa.31 Seu sistema cosmológico-xamanico é centralizado na figura do karaí
(pajé) e no poder de cura discursivo das ‘boas palavras’.32 Embora sejam politeístas,
os Guarani-Mbyá costumam mencionar apenas a sua principal divindade, Nanderú,
de forma a simplificar o entendimento de interlocutores não indígenas (via de regra
monoteístas) e evitar estigmatizações.33
A Terra Indígena (TI) Guarita está localizada na região noroeste do Rio
Grande do Sul ocupando parte dos municípios de Tenente Portela, Redentora e
Erval Seco. O espaço foi inicialmente designado como um aldeamento oficial em
1848 e teve sua demarcação concluída em 1997. 34 Atualmente, a TI Guarita se
estende por uma área de 23.406,87 hectares, constituindo o maior território indígena
do estado.5 A população local, constituída por indígenas das etnias Kaingang e
Guarani-Mbyá, é estimada em 5776 pessoas.4
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2 CAPÍTULO II: EXPERIÊNCIA DE CÁRIE DENTÁRIA EM POVOS INDÍGENAS
SUL-AMERICANOS: REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE

Os povos indígenas da América do Sul representam uma afluência de
diferentes contextos sociais, culturais e epidemiológicos. Atualmente, é possível
estimar que mais de 500 grupos étnicos habitam a região, o que representa um
panorama altamente heterogêneo de mais de 20 milhões de pessoas. Os países
com maior número de etnias são o Brasil e a Colômbia, com 305 e 102 povos
distintos, respectivamente. No outro extremo do espectro está o Uruguai com
apenas 2 grupos indígenas. Muitas destas tribos vivem entre lados opostos das
fronteiras transnacionais. A maior proporção de indígenas na população nacional é
observada na Bolívia (62,2%), enquanto a menor se encontra no Brasil (0,5%). 1
Apesar do complexo mosaico sociocultural característico dos povos
originários da América do Sul, características culturais, políticas, espirituais e
ecológicas são compartilhadas por diversos grupos étnicos. Similaridades sobre
conhecimentos tradicionais, autodeterminação, sistemas de crenças, e uso de
recursos naturais são alguns dos aspectos que moldam a noção de indianidade na
região, com significativas implicações para o campo da saúde indígena. 2 No entanto,
também existem pontos em comum entre grupos indígenas a respeito de
inequidades em saúde, enraizadas em profundas desigualdades sociais de
determinantes de saúde e violações de direitos humanos. Sociedades indígenas
frequentemente enfrentam altos níveis de extrema pobreza, deslocamentos forçados
e desapropriação de seus territórios, conflitos armados, destruição de arranjos
sociopolíticos tradicionais, privação de acesso a serviços básicos, e racismo
estrutural.3 Como consequência desses fenômenos, povos indígenas tendem a ser
particularmente vulneráveis à condições precárias de saúde.
Nas últimas décadas, a maioria dos países sul-americanos apresentaram
importantes reduções na prevalência de cárie, especialmente entre crianças e
adolescentes, devido a melhorias em indicadores socioeconômicos e políticas
públicas de saúde, como fluoretação das águas de abastecimento.4,5 Contudo,
disparidades em saúde bucal permanecem substanciais dentro e entre países da
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América do Sul como consequência de diferentes práticas alimentares, acesso a
fluoretos, e empoderamento social. A carga dos problemas bucais afeta
principalmente grupos socialmente desfavorecidos, que acumulam maiores impactos
das doenças.6 Estudos epidemiológicos que analisaram a saúde bucal de povos
indígenas sul-americanos tem apontado para um aumento da prevalência de cárie
dentária. Os determinantes sociais associados a esta tendência de deterioração da
saúde bucal incluem fatores como idade, gênero, mudanças nos sistemas
alimentares tradicionais, ausência de programas preventivos, e descontinuidade da
assistência à saúde.7
Dados sobre a saúde indígena são escassos, e a inexistência de um sistema
de informações sobre as condições de saúde dos indígenas da América do Sul
dificulta a compreensão do perfil epidemiológico dessas populações. 2 Embora alguns
países tenham conduzido levantamentos de saúde bucal periódicos, estes estudos
têm sido concentrados em populações urbanas, excluindo comunidades rurais e
indígenas. 8-11
A invisibilidade epidemiológica relativa à saúde bucal dos povos indígenas
prejudica a construção de estratégias de promoção de saúde e acentua a
vulnerabilidade social destas populações. Assim, torna-se crucial reunir os dados
disponíveis sobre cárie dentária em povos indígenas e aprimorar a compreensão do
impacto das doenças para essas populações.
O objetivo deste estudo foi conduzir uma revisão sistemática sobre a
experiência de cárie dentária em povos indígenas sul-americanos.

2.1 Métodos

Foi conduzida uma revisão sistemática de estudos publicados em periódicos
indexados e literatura cinzenta que apresentaram dados relativos à experiência de
cárie dentária em povos indígenas sul-americanos. Este estudo foi preparado de
acordo com o protocolo MOOSE e foi registrado na plataforma Prospero com o
número CRD42017065215.
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As busca na literatura foram conduzidas entre outubro e novembro de 2016
nos seguintes bancos de dados eletrônicos: MEDLINE/PubMed, SCOPUS, SciELO,
e LILACS. Além disso, foram verificados websites governamentais de todos os
países da América do Sul que poderiam fornecer dados epidemiológicos
suplementares. As listas de referências dos artigos incluídos na revisão foram
examinadas a fim de identificar estudos que eventualmente não foram listados pela
busca inicial.
A estratégia de busca apresentada no Quadro 2.1 foi desenvolvida pelo grupo
de pesquisa especificamente para a plataforma MEDLINE, e posteriormente
adaptada para outros bancos de dados. A busca incluiu três blocos de descritores
referentes ao desfecho (carie dentária), à população (povos indígenas), e a
localização (países da América do Sul), respectivamente, combinados com o
operador booleano “AND”. Não foram aplicadas restrições relativas a idioma e ano
de publicação. Os resultados foram cruzados com o objetivo de eliminar duplicatas.
Quadro 2.1. Estratégia de busca

("oral health"[All Fields] OR "dental caries"[All Fields] OR "caries"[All Fields] OR
"decay*"[All Fields] OR carious[All Fields]) AND (indigenous[All Fields] OR
indians[All Fields] OR ("population groups"[MeSH Terms] OR ("population"[All
Fields] AND "groups"[All Fields]) OR "population groups"[All Fields] OR
"natives"[All Fields]) OR ("population groups"[MeSH Terms] OR ("population"[All
Fields] AND "groups"[All Fields]) OR "population groups"[All Fields] OR "tribes"[All
Fields]) OR "indigenous people*"[All Fields]) AND ("South America*"[All Fields]
OR ("brazil"[MeSH Terms] OR "brazil"[All Fields]) OR ("chile"[MeSH Terms] OR
"chile"[All Fields]) OR ("uruguay"[MeSH Terms] OR "uruguay"[All Fields]) OR
("paraguay"[MeSH Terms] OR "paraguay"[All Fields]) OR ("bolivia"[MeSH Terms]
OR "bolivia"[All Fields]) OR ("argentina"[MeSH Terms] OR "argentina"[All Fields])
OR ("venezuela"[MeSH Terms] OR "venezuela"[All Fields]) OR ("colombia"[MeSH
Terms] OR "colombia"[All Fields]) OR ("ecuador"[MeSH Terms] OR "ecuador"[All
Fields]) OR ("peru"[MeSH Terms] OR "peru"[All Fields]) OR ("guyana"[MeSH
Terms] OR "guyana"[All Fields]) OR ("french guiana"[MeSH Terms] OR
("french"[All Fields] AND "guiana"[All Fields]) OR "french guiana"[All Fields]) OR
("suriname"[MeSH Terms] OR "suriname"[All Fields]))
Fonte: o autor.

A seleção dos estudos foi realizada por dois pesquisadores de forma
independente. Os parâmetros definidos para a seleção dos estudos foram: (a)
estudos observacionais; (b) que abordassem saúde bucal; (c) que envolvessem um
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ou mais grupos indígenas sul-americanos. Cada pesquisador revisou o título e o
resumo de todos os estudos listados pela busca, e foram selecionados aqueles que
atendiam aos critérios de inclusão (teste Kappa = 0,75).
Posteriormente, ambos os revisores avaliaram de forma independente o
conteúdo completo dos artigos para determinar se apresentavam os dados
necessários sobre a severidade de cárie (teste Kappa = 0,82). Os seguintes critérios
de exclusão foram aplicados: (a) estudos que não apresentaram frequência de
indivíduos com ou sem cárie e/ou médias para o índice CPOD; (b) estudos com
populações mistas de indígenas e não indígenas que não apresentaram dados
separados para cada grupo.
As seguintes informações foram coletadas de cada estudo e apresentadas em
tabelas: autores, ano de publicação, ano da realização do inquérito, país, região,
idioma, tipo de estudo, tamanho da amostra, método amostral, grupos étnicos
participantes, faixas etárias, prevalência de cárie não tratada, e médias do índice
CPOD para as faixas recomendadas pela OMS (5 anos; 12 anos; 15-19 anos; 35-44
anos; 65-74 anos) combinadas com uma medida de dispersão.
A qualidade metodológica dos estudos e o risco de viés foram avaliados
através da ferramenta Critical Appraisal Checklist for Studies Reporting Prevalence
Data, desenvolvido pelo The Joanna Briggs Institute.
Para a meta-análise, foi utilizado um modelo de efeito randômico a fim de
determinar a média dos índices ceo/CPOD para cada faixa etária. Valores para o
desvio padrão não foram descritos em 9 estudos, de modo que optou-se por imputar
o maior número observado entre os artigos para estes casos. Tendências temporais
das médias de CPOD para cada faixa etária foram calculadas através de metaregressão. Heterogeneidade dos dados foi avaliada usando o teste i-quadrado.
Todas as análises foram realizadas com o software Stata, versão 13.1 (StataCorp
LP, College Station, Texas, USA).

2.2 Resultados
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A estratégia de busca listou 698 estudos, dos quais 241 eram duplicados
(Figura 2.1). Assim, a busca inicial obteve 457 artigos únicos. Apenas 70 estudos
(12%) atenderam aos critérios de inclusão e foram selecionados para a leitura
completa do conteúdo. A maioria dos estudos não apresentaram as informações
requeridas (n=26) ou não foram localizados (n=13). Dentre os 28 estudos incluídos,
8 são dissertações acadêmicas ou teses não publicadas.12-19

Figura 2.1 – Fluxograma de identificação e seleção dos estudos

Fonte: o autor.

A maioria dos estudos apresentou metodologia transversal (n=24). O ano de
publicação variou entre 1964 e 2016. A coleta de dados mais recente foi realizada
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em 2013. Grupos não indígenas foram incluídos em 2 estudos. As amostras
variaram entre 31-300 participantes em 17 estudos, entre 300-930 em 7, e foram
maiores que 1000 em 4. Um significativo número de artigos não apresentou dados
referentes a nenhuma das faixas etárias recomendadas pela OMS para a realização
de inquéritos de saúde bucal.
Os estudos foram conduzidos em 5 países sul-americanos, de acordo com a
seguinte distribuição: Brasil (n=20); Venezuela (n=4); Chile (n=2); Equador (n=1); e
Peru (n=1). As populações estudadas incluíram 31 etnias diferentes. O povo
indígena Xavante foi o grupo que apresentou maior frequência entre os estudos
(n=4). As localizações das populações estudadas foram classificadas em regiões e
apresentadas na Figura 2.2.

Figura 2.2 – Distribuição dos estudos de acordo com as regiões das populações indígenas
estudadas

Fonte: o autor.
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Prevalência de cárie não tratada ou frequência de indivíduos com CPOD
maior que zero foram descritas em 20 estudos, embora a maioria das informações
tenham sido apresentadas para a amostra total, independentemente de idade. A
falta de dados completos para cada faixa etária impediu a análise quantitativa da
prevalência da cárie dentária, de forma que a meta-análise foi concentrada na
severidade da doença.
A meta-análise incluiu dados extraídos de 18 estudos. Em relação à dentição
primária, a severidade de cárie na faixa etária de 5 anos foi calculada e resultou em
média para o índice ceo de 5,729 (p<0,001). Foi observado CPOD médio de 3,137
entre grupos com 12 anos (p<0,001). O modelo de efeito randômico para as idades
de 15-19 anos originou uma média de 5,532 dentes afetados (p<0,001) (Figura 2.3).
As médias de CPOD para adultos com idade entre 35 e 44 anos foi de 19,409
(p<0,001), e de 28,192 para idosos entre 65-74 anos (p<0,001) (Figura 2.4). Foi
observada redução estatisticamente significante das médias de CPOD ao longo dos
anos apenas entre o último grupo (p=0,031).
Altas frequências de heterogeneidade foram observadas em todas as faixas
etárias, com variação entre 79,705% e 99,734% (Figura 2.3). A análise visual dos
funnel plots e os resultados obtidos pelo teste de Eggers sugerem ausência de viés
de publicação para as faixas etárias de 5, 35-44, e 65-74. Por outro lado, foi
observada assimetria nos funnel plots realizados para os grupos de 12 e 15-19 anos.
A possibilidade de viés de publicação nestas categorias foi confirmada pelo teste de
Egger (12 anos: I=8.206; IC=0.4687;15.943; p=0.0199); (15-19 anos: I=-19.085; IC
=3.6803;34.4911; p=0.0230).
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Figura 2.3 – Modelo de efeito randômico para as médias de ceo/CPOD para as faixas etárias de
5, 12, e 15-19 anos

Fonte: o autor.
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Figura 2.4 – Modelo de efeito randômico para as médias de CPOD para as faixas etárias de 35-44
e 65-74 anos

Fonte: o autor.

2.3 Discussão

A estratégia de busca inicial foi intencionalmente desenvolvida para ser
abrangente e, como esperado, resultou em um grande número de estudos sem
relevância para o escopo desta revisão sistemática. No entanto, metade dos estudos
incluídos foram apenas identificados através da verificação das listas de referências
dos artigos inicialmente selecionados. A maioria dos estudos foram conduzidos no
Brasil, o que reflete a grandiosidade numérica de povos indígenas que habitam o
território nacional. Diversos estudos foram excluídos por usarem métodos diferentes
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dos índices ceo/CPOD para avaliar a experiência de cárie, ou por avaliarem outras
condições bucais.
Os resultados da meta-análise foram comparados a dados epidemiológicos
dos inquéritos nacionais SB Brasil 2010 – Pesquisa Nacional de Saúde Bucal,9
Primeiro Levantamento Nacional de Saúde Bucal no Chile,10 Levantamento de
Saúde Bucal Uruguaio 2015,11 e Perfil epidemiológico de saúde bucal entre etnias
venezuelanas 2008.20 É evidente o número significativamente maior de dentes
afetados pela cárie em populações indígenas do que na população geral do Brasil,
Chile, Uruguai e Venezuela em todas as faixas etárias. No grupo de 5 anos, crianças
indígenas apresentaram ceo médio duas vezes maior que o escore observado entre
crianças brasileiras (Tabela 2.1).

Tabela 2.1 – Comparação das médias de ceo/CPOD entre indígenas e inquéritos epidemiológico
nacionais

Faixa etária
F
5

Meta-análise

Brasil

Chile

Uruguai

Venezuela

5.729

2.43

-

-

-

12

3.137

2.07

-

-

1.23

15-19

5.532

4.25

-

-

-

35-44

19.408

16.75

15.06

15.2

9.47

65-74

28.192

27.53

21.57

24.12

21.4

Fonte: o autor.

Embora a análise da prevalência de cárie não tenha sido realizada devido à
incompletude de informações, é possível especular a distribuição da doença a partir
das médias do índice CPOD. De acordo com Batchelor, a prevalência de cárie e os
escores médios da severidade do agravo estabelecem relações matematicamente
definidas. Incrementos na prevalência implicam em maiores valores para o CPOD, e
vice-versa. Baixa severidade de cáries sugere a concentração da doença em uma
minoria da população, devido a sua menor distribuição. A partir dessa perspectiva,
como comunidades indígenas apresentam maiores escores de experiência de cárie
dentária que o restante da população nacional, estima-se que a distribuição da
doença

também

seja

maior

entre

esses

grupos.

Estas

inferências

são
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particularmente relevantes para o desenvolvimento de estratégias de prevenção.
Abordagens populacionais devem ser adotadas em detrimento de estratégias que
focam em indivíduos de alto risco, de modo a estender os benefícios das
intervenções para a maioria da população.21
O complexo arranjo de determinantes sociais impossibilita um delineamento
mais apurado das tendências temporais da experiência de cárie em povos indígenas
sul-americanos. Grupos étnicos diferem consideravelmente em relação a sistemas
alimentares, interação com sociedades circundantes, acesso a serviços de saúde e
fatores socioeconômicos. Enquanto alguns estudos relatam aumentos na ocorrência
de cárie nas últimas décadas, outros trabalhos observaram importantes reduções
nas médias do índice CPOD ao longo do tempo. 18,22 As diferentes trajetórias em
relação às condições de saúde bucal podem explicar os resultados não
estatisticamente significantes das análises das tendências temporais para a maioria
das faixas etárias.
Estas observações são contrastantes com a já bem documentada redução da
incidência de cárie em populações não indígenas no Brasil, 9 e na América Latina.4
Melhorias das condições de saúde de uma população são frequentemente
observadas em associação com níveis mais acentuados de inequidades.
Comunidades indígenas tendem a ser menos beneficiadas pelo desenvolvimento
econômico nacional e políticas públicas não específicas em comparação com a
população em geral. Além disso, os povos originários enfrentam barreiras
geográficas e institucionais para acessar serviços de saúde, geralmente não
recebem água potável fluoretada, são frequentemente expostos a deslocamentos
forçados e à violência, e submetidos a mudanças culturais como resultado do
declínio da disponibilidade de recursos naturais.23-25
As altas frequências de heterogeneidade observadas na meta-análise são
explicadas pela natureza observacional dos estudos incluídos e pelas características
individuais das populações abordadas.26 O modelo de efeito randômico, que
considera as diferenças entre os estudos incluídos como um processo de
amostragem aleatória, foi escolhido como uma forma de modelar a alta
heterogeneidade. É provável que as assimetrias detectadas nos funnel plots de

46

algumas faixas etárias sejam resultantes de diferenças metodológicas entre os
estudos e não de verdadeiro viés de publicação.27
Apesar das expressivas diferenças no número de publicações entre os
países, uma análise de subgrupo por região se apresentou inviável, uma vez que
reduziria excessivamente a amostra de estudos em cada faixa etária. Embora este
tipo de análise pudesse aprimorar o entendimento sobre as particularidades
epidemiológicas

de

povos

indígenas

de

diferentes

áreas,

os

resultados

apresentariam inferência estatística substancialmente reduzida. Assim, análises de
subgrupo foram conduzidas apenas em relação às faixas etárias.
Um número significativo de povos indígenas foi abordado nos estudos,
embora algumas publicações não distinguissem os achados de acordo com o grupo
étnico. Foram observadas falhas metodológicas em muitos artigos, principalmente
em relação à ausência de informações importantes sobre o procedimento de
amostragem e o processo de calibração (Tabela 2.2). Diversos estudos não
consideraram a metodologia para inquéritos de saúde bucal endossada pela OMS,
que estabelece cinco faixas etárias específicas como alvos. O uso de outras faixas
etárias para a apresentação dos achados impossibilita a comparação entre estudos
e prejudica a construção de dados epidemiológicos sólidos.
Uma análise mais abrangente das publicações sobre cárie dentária em povos
indígenas sul-americanos não foi alcançada uma vez que excluímos artigos que
empregavam metodologias com índices diferentes do ceo/CPOD. Também
reconhecemos que a alta diversidade intrínseca às populações indígenas torna
problemática a delimitação de um padrão epidemiológico geral, com o risco de
simplificação excessiva de um cenário complexo.
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Tabela 2.2 – Características dos estudos incluídos na revisão sistemática
País

Ano da
coleta

Tamanho
amostral

Método
amostral

Apresenta
cálculo
amostral

Descreve
calibração

Grupos étnicos

28

Peru

2003

7286

Censo

Não

Não

Quechua

7

Brasil

2006

508

Censo

Não

Sim

Guarani

30

Autor
Aliaga (2008)

Alves (2009)
Angel (2010)

Faixas
etárias
12;
5; 12; 15-19;
35-44; 6574;
65-74;
5; 12; 15-19;
35-44;

Chile

2009

64

AAS

Sim

Sim

Mapuche-Huilliche

Arantes (2001)

31

Brasil

1997

228

Censo

Não

Não

Xavante

Arantes (2010)

32

Brasil

212; 281;
370
100

-

Não

Não

Xavante

-

Chile

1999; 2004;
2007
-

Censo

Não

Sim

Mapuche

-

Brasil

2004

590

Censo

Não

Sim

Baniwa

5; 15-19;

1995; 1999;
2002; 2005
-

185; 203;
245; 253
158

Censo

Não

Sim

Enawene-Nawe

NP

Sim

Sim

Xakriabá

5; 35-44; 6574
12;

1971

220

Censo

Não

Não

Yanomami

-

2005

2246

Censo

Não

Sim

Xakriabá

-

2011

215

AAS

Sim

Não

Kiriri

-

2007

823

Censo

Não

Sim

Yanomami

5; 12; 15-19;
35-44;

Aros (2002)
Carneiro
33
(2008)
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Detogni (2007)

12

Brasil

22

Diab (2008)
Brasil
Donnelly
Venezuela
35
(1977)
36
Dumont (2008)
Brasil
Figueiredo
Brasil
37
(2013)
Freitas (2008)

13

Hirooka (2014)

Lemos (2016)
Mauricio
14
(2012)

34

16

38

Medina (2008)

Brasil

Brasil

2007

492

Censo

Não

Sim

Brasil

2007; 2013

368; 423

DS

Não

Sim

Kisêdje; Tapayuna;
Kaiabi; Ikpeng;
Yudjá; Mehinaku;
Waurá; Panará;
Kamaiurá; Trumai
Kaiabi

Brasil

2010

233

AAS

Sim

Sim

Xukuru do Ororubá

12;

1998

1449 (930
indígenas)

Censo

Não

Não

Naporunas

12;

Estratificada

Sim

Sim

Equador

5; 35-44;

5; 12; 15-19;

Morón (2008)

20

Venezuela

-

54712
(3337
indígenas)

Moura (2007)

19

Brasil

2007

111

Censo

Não

Sim

Bari; Yukpa;
Wayuu; Añu;
Kariña; Warao;
Jiwie; Piaroa;
Pemones
Guarani-Mbya

Brasil

1962

46

-

Não

Não

Xavante

-

Brasil

-

246

-

Não

Não

Xavante; Bakairi

-

Brasil

2001

240

AAS

Não

Não

5; 12; 15-19;
35-44

Brasil

2001; 2003;
2006

473; 442;
600

Censo

Não

Sim

Arawak; Tukano;
Maku
Kisêdje; Kaiabi;
Ikpeng; Yudjá

Brasil

-

190

AAS

Sim

Sim

Kaiowá-Guarani

5;

Rigonatto
40
(2001)

Brasil

1991

288

Censo

Não

Não

Yawalapiti; Aweti;
Mehinaku;
Kamaiura

-

Sampaio
42
(2010)

Brasil

2007

1461

Sistematizada

Sim

Sim

Potiguara

5; 12; 15-19;
35-44; 6574;

Venezuela

2003

110

-

Não

Sim

Ticuna; Jaguas;
Witotos

5;

Venezuela

2011

31

NP

Não

Sim

Panare

-

39

Neel (1964)
Niswander
41
(1967)

Nunes (2003)

15

Pacagnella
17
(2007)
Parizotto
18
(2004)

Triana (2005)
Zambrano
45
(2014)
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Fonte: o autor.
AAS – Amostragem aleatória simples

NP – Não-probabilística

DS – Dados secundários

5; 35-44; 6574;
5;

-
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2.4 Conclusão

A cárie dentária persiste como um problema de saúde pública para os povos
indígenas sul-americanos e representa uma manifestação das inequidades em
saúde bucal. Nesta revisão sistemática, foram observadas altas experiências de
cárie entre indígenas, contrastantes com a redução da prevalência da doença no
restante da população. Políticas públicas e estratégias de prevenção devem abordar
o problema considerando as especificidades culturais de cada grupo. Parâmetros
metodológicos devem ser aprimorados em futuros inquéritos de saúde bucal com
povos originários.
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CAPÍTULO III: TRANSIÇÃO ALIMENTAR E SAÚDE BUCAL NOS POVOS
INDÍGENAS KAINGANG E GUARANI: O CAPITAL CULTURAL ÉTNICO EM
CONFLITO

Povos nativos de diversas regiões têm enfrentado mudanças significativas em
suas práticas tradicionais de subsistência como consequência da crescente
globalização econômica. Estudos com populações originárias da Austrália, 1 Brasil,2
Canadá,3 Nigéria,4 México,5 e Estados Unidos6 observaram mudanças dos sistemas
alimentares indígenas em direção a dietas cada vez mais industrializadas. Estas
transformações têm atingindo até mesmo os grupos mais remotos, com sérias
repercussões socioeconômicas, demográficas e epidemiológicas.7
A associação entre saúde bucal e dieta está consideravelmente bem
estabelecida na literatura.8 Diversos estudos epidemiológicos têm mencionado as
mudanças nos padrões alimentares indígenas como elementos explicativos para a
transição em saúde bucal observada em muitos grupos étnicos. 9-12 Este fenômeno
foi predominantemente descrito na literatura odontológica como resultado de um
processo de “aculturação” da população indígena.13-15 Surgido na produção
etnográfica brasileira da década de 1960, o termo pressupõe a completa e
irreversível assimilação dos povos indígenas ao restante da sociedade ocidental. 16
Esta perspectiva implicaria no entendimento de que sistemas culturais estariam
sujeitos a um processo progressivo de perda de suas características particulares, o
que eventualmente resultaria no agravamento das condições de saúde e
desaparecimento das identidades indígenas.
No entanto, a crescente presença de indígenas nas universidades e o uso
intenso de smartphones nas aldeias mostram que as fronteiras identitárias não são
fixas e, ao contrário do que previa o assimilacionismo, os povos indígenas
reestruturam e reafirmam suas identidades de forma dinâmica diante das relações
com a cultura ocidental.17 Além disso, a compreensão sobre os mecanismos que
influenciam a relação entre alimentação, saúde bucal e cultura em povos originários
continua bastante limitada, e a perspectiva indígena segue invisibilizada.
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Os povos originários que habitam o território brasileiro possuem históricos
variados de interação com as sociedades envolventes. Compreender estas relações
certamente não é tarefa simples. Ao defender que os indígenas brasileiros nunca
viveram socialmente separados de outros grupos, e que, por outro lado, é preciso
reconhecer os processos de dominação que a sociedade ocidental impôs aos povos
tradicionais e que produziram séculos de etnocídio e colonialismo, Cohn levanta a
questão sobre como podemos contribuir para a sobrevivência física e cultural dos
povos indígenas sem devolvê-los a um isolamento que nunca conheceram.18
Entendemos que só é possível especular respostas legítimas a esse
questionamento se forem considerados os saberes e percepções particulares de
cada grupo indígena. Assim, assumindo uma perspectiva não-substancialista de
cultura, pretendemos analisar as transformações nos sistemas alimentares
indígenas e seus efeitos sobre a saúde bucal a partir das representações sociais das
dos grupos Guarani-Mbyá e Kaingang da TI Guarita.

3.1 Referencial teórico

Este estudo adotou como referencial teórico o trabalho do sociólogo francês
Pierre Bourdieu. Ao conduzir seus primeiros trabalhos empíricos, o autor analisou o
choque de diferentes sistemas sociais conectados em relações assimétricas de
poder material e simbólico. Opondo-se à noção de aculturação, a abordagem de
Bourdieu entende que as sociedades capitalistas realizam a reprodução das
estruturas sociais através de um processo de imposição e legitimação da cultura
dominante. Os mecanismos que permitem a naturalização desta imposição cultural
são chamados pelo autor da violência simbólica.19
Como um princípio mediador entre as estruturas sociais e as práticas
individuais, Bourdieu concebeu a noção de habitus, definida como:
um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas
as experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de
percepções, de apreciações e de ações - e torna possível a realização de
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tarefas infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas de
20
esquemas. (p.65).

Embora o capital cultural represente uma forma de patrimônio não econômico
envolvido na dominação e hierarquia social à medida que as classes se diferenciam
pelo gosto e preferências,21 adotamos o termo capital cultural étnico para referir aos
sistemas culturais e cognitivos que distinguem e estruturam os povos indígenas.

3.2 Percurso metodológico

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, desenvolvido com indígenas
das etnias Kaingang e Guarani-Mbyá residentes na Terra Indígena Guarita (Figura
3.1). O percurso metodológico incluiu a condução de grupos focais associados à
abordagem construtivista Grounded Theory.

3.2.1 Participantes

A fim de observar diferentes perspectivas a respeito das interações com a
sociedade circundante, foram selecionadas para participar do estudo a aldeia
Gengibre, única comunidade Guarani do território e que apresenta maior isolamento
geográfico, e a comunidade Kaingang da aldeia Pedra Lisa, devido a sua
proximidade ao perímetro urbano (Figura 3.2).
A seleção dos participantes da pesquisa foi realizada pelos líderes indígenas
das respectivas comunidades. Sete participantes Kaingang foram incluídos no grupo
focal conduzido na aldeia Pedra Lisa. O grupo focal realizado entre os Guarani
envolveu nove indivíduos e foi acompanhado pela cirurgiã-dentista e pela assistente
de saúde bucal que atendem a comunidade. A composição dos grupos
compreendeu informantes de ambos os gêneros e diferentes faixas etárias, com
idades variando entre 18 e 64 anos.
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Figura 3.1 – Localização da Terra Indígena Guarita

Fonte: Mapa Guarani Digital (www.guarani.map.as)
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Figura 3.2 – Localização das aldeias incluídas no estudo

Fonte: Mapa Guarani Digital (www.guarani.map.as)
Aldeia Kaingang Pedra Lisa
Aldeia Guarani Gengibre

3.2.2 Produção dos dados

O roteiro semiestruturado que orientou as conversas incluiu a exibição de
imagens retratando cenas do cotidiano de diferentes povos indígenas, além de
perguntas sobre hábitos alimentares, mudanças culturais e percepções sobre saúde
bucal (Apêndice B). Nenhuma pergunta foi feita antes da apresentação das imagens,
de forma que as reações dos interlocutores pudessem ser capturadas. Os encontros
transcorreram em espaços abertos, sombreados, próximos às casas das lideranças.
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3.2.3 Análise dos dados

As falas foram gravadas e, posteriormente, manualmente transcritas na
íntegra com o auxílio do software Express Scribe Transcription (v. 6.00, Camberra,
Austrália). A sistematização e análise do material produzido seguiu o modelo teóricometodológico Grounded Theory, que almeja a formulação de uma teoria central
abrangente e representativa das relações entre os elementos das análises. 22
As transcrições foram lidas sistematicamente e submetidas a um processo de
codificação aberta em que foram identificados e categorizados os conceitos
apresentados nos discursos. Posteriormente foi realizada a codificação axial,
conduzida por dois leitores independentes, que desenvolveu e aprimorou as
categorias por meio da comparação e das conexões entre os conceitos resultantes
do procedimento inicial. Estes processos analíticos foram realizados através de um
fluxo de deslocamento entre as codificações aberta e axial (Figura 3.3). A
elaboração da teoria central e das demais categorias dialogou com conceitos da
teoria social de Pierre Bourdieu, como habitus, campo e violência simbólica.
Figura 3.3 – Percurso metodológico adotado com a associação de grupos focais e Grounded
Theory

Grupo focal
Guarani-Mbyá

Grupo focal
Kaingang

Geração de
hipóteses

Geração de
hipóteses

Análise comparativa

Fonte: o autor.

Categoria
central
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3.3 Resultados

Ao tentar representar os processos que medeiam as transformações nos
costumes alimentares e seus efeitos e significados para a saúde bucal dos grupos
Kaingang e Guarani-Mbyá, foi possível identificar uma dinâmica entre elementos que
permeiam as práticas e representações de ambos os grupos. A partir das relações
entre as categorias i. Identidades indígenas contemporâneas; ii. Percepções sobre
sistemas alimentares; e iii. Coexistência de saberes na orientação de uma atenção
diferenciada em saúde bucal, foi possível a emergência da categoria central Capital
cultural étnico em conflito, que orientou a construção de um modelo teórico
alicerçado em conceitos da teoria de Bourdieu.

3.3.1 Identidades indígenas contemporâneas

O habitus indígena foi reconhecido pelos interlocutores através da
comparação com outros grupos indígenas (“parentes”) e não-indígenas (“brancos”,
“fóg”, “juruá”). Os sistemas alimentares indígenas e as variadas práticas de cultivo e
de obtenção de alimentos foram vistos como características culturais comuns entre
os povos tradicionais, enquanto condições sociais e idioma foram identificados como
elementos diferenciadores.
A habilidade de falar português marcou diferenças na forma de relação dos
indígenas com a sociedade circundante. Enquanto as narrativas Kaingang foram
todas realizadas em língua portuguesa, a comunicação com os Guarani exigiu a
presença de um mediador-tradutor: um membro da comunidade com conhecimento
dos dois sistemas linguísticos e vivência entre os “juruá”, como mostra o excerto:
“Na verdade os Guarani é dificilmente eles falar assim meio direto o
português, tem que sempre ter um tradutor junto. Não é como os parente Kaingang”.
Transformações culturais vividas pelos Kaingang foram percebidas como
adaptações mandatórias para o atendimento de novas necessidades do grupo. Ao

60

mesmo tempo em que os interlocutores se identificaram como agentes de uma
indianidade que atua na contemporaneidade, foram feitas várias referências a uma
noção de capital cultural Kaingang situado em tempos passados e que foi sendo
perdido ao longo do tempo.
A presença crescente de dispositivos eletrônicos nas aldeias expõe alguns
aspectos das relações que os povos indígenas do Guarita estabelecem com as
transformações do capital cultural étnico. Os informantes viram este fenômeno como
uma necessidade moderna que faz parte da realidade dos indígenas brasileiros:
“É normal, né. Que a gente não é um bicho lá do mato que não pode ter
comunicação com as outras pessoas. A gente é como igual outro”.
Embora as interferências ocidentais no modo de vida Guarani sejam menos
pronunciadas, elementos externos inseridos no cotidiano da comunidade foram
ressignificados e articulados à cultura do grupo. A tecnologia, por exemplo, assume
uma importância para além da finalidade de comunicar e passa a ser vista como um
dispositivo que permite o fortalecimento da identidade Guarani:
“Na verdade o celular hoje em dia é importante para todos os indígenas
mostrar a sua cultura, o seu trabalho, o seu costume, a sua tradição”.

3.3.2 Percepções sobre sistemas alimentares

As práticas alimentares das comunidades Kaingang e Guarani foram
caracterizadas pelos interlocutores como aspectos constitutivos do capital cultural
étnico e da identidade indígena. A execução de tarefas relacionadas ao preparo dos
alimentos foi associada ao próprio conceito de indianidade. Estas acepções ficam
evidentes em trechos como:
“Os irmãos descascam a mandioca: esses mostram que são índio mesmo”.
Entre os Guarani, predomina um entendimento sobre a importância do
sistema alimentar para a coletividade. A agricultura de subsistência praticada pelo
grupo representa a principal forma de obtenção de alimentos e pode ser vista como
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uma estratégia consciente de resistência e reprodução cultural. As pequenas
plantações Guarani permitem que a comunidade se mantenha relativamente
independente dos produtos industrializados e das interferências que estes
representam:
“Como vê a mandioca ali, todo mundo tem plantado, milho também, tem
bastante milho, e a gente deixa um pouco de comprar de fora”.
Por outro lado, a eventual necessidade de adquirir produtos de “fora” é
entendida pelos Guarani como um fenômeno contemporâneo que se articula com os
hábitos alimentares tradicionais:
“Tudo faz parte de hoje em dia. Que a gente tá usando as duas coisas, um
pouco quando a gente acha dinheiro, trabalho, a gente compra um pouco da cidade,
do mercado. Mas a maioria das coisas que a gente tem aqui é através do plantio
daqui”.
Os Kaingang descreveram mudanças recentes nas práticas alimentares como
reflexo de conflitos intergeracionais e transformações no modo de vida do grupo. A
inserção no mercado de trabalho formal e a necessidade de seguir horários fixos
exigem

que

os

indivíduos

passem

a

consumir

“comida

de

branco”.

A

descontinuidade nas práticas de cultivo de alimentos foi atribuída ao desinteresse
dos jovens pelas comidas tradicionais e interferência de tecnologias como a internet.
É evidente nas falas dos interlocutores o aspecto afetivo dos alimentos tradicionais
(“fuá”, carne de caça), que atualmente são preparados apenas em situações
especiais.
Embora a Terra Indígena Guarita seja reconhecida legalmente como um
território tradicional ocupado pelos povos Kaingang e Guarani, ainda persistem
questões fundiárias que afetam a produção de alimentos. O arrendamento das terras
demarcadas para uso de não indígenas foi relatado pelos Kaingang como um
processo que prossegue há décadas. Este fenômeno restringe o acesso à terra e
marca o longo histórico de dependência financeira vivida pelos Kaingang.
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3.3.3 Coexistência de saberes na orientação de uma atenção diferenciada em
saúde bucal

Problemas importantes de saúde foram identificados como elementos
externos produzidos pelo modo de vida ocidental. Os sistemas alimentares
indígenas foram percebidos como fonte de saúde e longevidade, enquanto que a
“comida de branco causa doença de branco”. O consumo de alimentos
industrializados também foi associado a impactos negativos na saúde bucal,
principalmente à ocorrência de cárie dentária.
A doença cárie é considerada pelos grupos um problema de saúde bucal que
afeta indivíduos de todas as faixas etárias. No entanto, os maiores impactos na
qualidade de vida são decorrentes das perdas dentárias, que dificultam a interação
social. As falas dos informantes destacam o constrangimento gerado pelo
edentulismo como uma característica marcante dos indígenas:
“Tem muitos que vão dar um sorriso e colocam a mão na boca. É a primeira
coisa que os índio tem”.
Opiniões conflitantes sobre a saúde bucal foram observadas em ambas as
etnias. Entrevistados jovens e adultos atribuíram importância para os aspectos
funcionais e sociais dos dentes naturais, enquanto membros mais velhos associaram
a manutenção dos dentes à possibilidade de dor.
Iniquidades em saúde bucal foram atribuídas a desigualdades de renda,
acesso a serviços odontológicos privados e diferenças na forma de auto cuidado:
“Eu fico pensando, né, não sei por que que os índio estragam bastante os
dente. Não sei se é por que não cuidam. E os branco que eu olho e dão uma risada
com os dente bonito. E os índio não né. Não sei que motivo tem, não sei se eles
cuidam bem. Deve ter os dentistas deles particular que cuida dos próprios dente
dele”.
É perceptível na fala dos entrevistados a reprodução do discurso biomédico
que opera nos serviços odontológicos. A saúde dos dentes foi associada a hábitos e
comportamentos individuais como a escovação regular e consultas odontológicas de
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prevenção. Além da responsabilização exclusiva dos pacientes pelo adoecimento, a
repetição destas perspectivas clínicas pelos agentes indígenas indica um movimento
de deslocamento da comunidade em direção à lógica dos serviços de saúde para a
garantia de acesso aos cuidados demandados.
Práticas biomédicas intervencionistas e pontuais inseridas nas aldeias por
equipes multiprofissionais de saúde coexistem com saberes indígenas tradicionais
que são acionados pelos Guarani em estágios iniciais de adoecimento. Isto implica
em uma menor dependência dos serviços de saúde para os membros daquela
comunidade em comparação com os Kaingang.
Os Kaingang demonstraram maior resistência ao tratamento odontológico
devido à baixa resolutividade e dificuldades de acesso aos serviços de saúde. A alta
rotatividade de cirurgiões-dentistas nas aldeias foi vista como um obstáculo para a
criação de vínculos entre os profissionais e a comunidade. Os interlocutores
identificaram a necessidade da equipe de saúde bucal conhecer o contexto familiar e
reorientar a assistência odontológica com foco nas necessidades da família através
de visitas domiciliares.

3.3.4 Capital cultural étnico em conflito

Respeitadas as diferenças étnicas relativas às cosmologias e trajetórias dos
povos Kaingang e Guarani-Mbyá, é importante reconhecer que os grupos abordados
neste estudo compartilham o mesmo espaço social e territorial e, assim, constituem
agentes de um campo onde se desenvolvem lutas simbólicas comuns. Isto significa
que tais indivíduos estão implicados nos mesmos mecanismos de dominação que se
conformam na relação entre indígenas, enquanto categoria indiferenciada, e a
sociedade circundante.
A dominação cultural promovida por meio da violência simbólica está presente
no discurso de participantes de ambas as etnias, evidenciada pela associação da
noção de “normal” a certas características da cultura hegemônica ocidental.
Elementos externos, sejam alimentos industrializados ou o discurso biomédico, são
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revestidos por uma imagem de normalidade e incorporados ao cotidiano das
comunidades Kaingang e Guarani, de forma que os agentes indígenas são
impedidos de reconhecer a influência ocidental.
Os interlocutores se posicionaram em diferentes pontos em relação à
reprodução dos costumes alimentares indígenas, ora como agentes inseridos no
sistema de práticas, ora distanciados do capital cultural étnico. A adoção de hábitos
alimentares ocidentais, embora frequentemente naturalizada, foi entendida como
uma ameaça para a saúde dos indivíduos, com impactos importantes nas condições
bucais. Representações negativas sobre a saúde bucal e a assistência odontológica
se mostraram associadas a maiores níveis de interferência do modelo capitalista nos
modos de vida indígena. Por outro lado, as práticas alimentares tradicionais não
promovem apenas a saúde do corpo biológico, como também do corpo cultural
coletivo.
A capacidade de rearticulação das identidades indígenas por meio da
diferenciação cultural impõe barreiras aos avanços da violência simbólica sobre o
habitus, que é continuamente atravessado e transformado. A ressignificação de
elementos incorporados permite o surgimento de saberes híbridos e de estratégias
de resistência ao processo de epistemicídio.
Os saberes híbridos dizem respeito à coexistência dos modelos de saúde
indígena e ocidental, embora seja evidente que esta articulação não se apresente
equilibrada e necessite de ajustes. O cultivo de alimentos em pequenas plantações
foi identificado como uma estratégia Guarani importante de resistência a mudanças
significativas no sistema alimentar tradicional.
O capital cultural étnico se apresenta ora capturado pela violência simbólica e
pela imposição cultural, ora fortalecido pela reorganização das fronteiras identitárias.
Diferentes concepções sobre cultura, por vezes definida como um arquétipo
ultrapassado e incompatível com os modos de vida atuais, e em outras ocasiões
apresentada como um sistema dinâmico que promove a singularização do grupo,
direcionam o sentido em que essas forças se manifestam (Figura 3.4).
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Figura 3.4 – Representação das relações simbólicas entre indígenas e a sociedade circundante
no campo da saúde
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Fonte: o autor.

3.4 Discussão

Os povos tradicionais têm sido desafiados a questionar suas noções de
indianidade em tempos de crescente globalização. O habitus do indivíduo
contemporâneo é construído através de interações entre espaços distintos, e resulta
em padrões múltiplos de conduta.23 O contato com a sociedade ocidental a fim de
atender as novas necessidades das comunidades indígenas, como o acesso à
alimentação e à saúde, exige a ressignificação contínua de um habitus indígena que
foi adquirido através de um violento processo de negação e negociação de uma
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identidade.24 No entanto, as fronteiras entre indígenas e não indígenas permanecem
delimitadas e dinâmicas. O uso de tecnologias modernas para promover o
fortalecimento da identidade cultural indígena e até mesmo melhorar as condições
de saúde,25 assim como o ressurgimento de movimentos indígenas que promovem
uma agenda por autonomia, autodeterminação e cidadania diferencial, são exemplos
de

elementos

que

contribuem

para

moldar

as

identidades

indígenas

contemporâneas.26
Os sistemas alimentares indígenas estão profundamente interligados com as
diferentes dimensões do capital cultural étnico. Os usos particulares dos alimentos
parecem estar simbolicamente ligados às noções de pertencimento à cultura,27 e
desempenham um papel importante no fortalecimento das identidades étnicas e
políticas.28,

29

As sociedades indígenas brasileiras são conhecidas por serem

tradicionalmente envolvidas em modelos coletivos de produção, distribuição e
consumo de alimentos que promovem a coesão social e o bem-estar comunitário.30
Esses pressupostos são notáveis no caso da estética alimentar Guarani e suas
formas de obter, preparar e consumir alimentos, que são consistentes com os
preceitos cosmológicos do grupo e representam facilitadores para a comunicação
com os deuses.31
Estudos realizados entre populações indígenas de todo o mundo têm descrito
uma tendência generalizada de transição para uma dieta ocidentalizada, com
significativa redução de valores nutricionais e implicações para a segurança
alimentar desses grupos. Esses casos, semelhantes à situação do grupo Kaingang
da

TI

Guarita,

estão

associados

a

transformações

ambientais,

rápido

desenvolvimento econômico regional, acesso a supermercados e menor preço de
alimentos refinados.4, 6, 32
No entanto, algumas comunidades indígenas têm sido capazes de elaborar
respostas a tais interferências através de estratégias que combinam alimentos
tradicionais e produtos industrializados.3,

5

Da mesma forma que o grupo Guarani

observado neste estudo, uma comunidade Guarani de São Paulo relatou a
manutenção de plantações tradicionais em associação a alimentos refinados para
fins suplementares. A substituição de alimentos, como a troca de mel por açúcar
refinado, ocorre apenas quando o ingrediente não está mais disponível no território
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adjacente à aldeia. O declínio da atividade de caça levou o grupo a desenvolver
táticas para a preservação dos reduzidos recursos animais e, assim, manter as
formas tradicionais de obtenção de alimentos.2
A distinção traçada entre alimentos tradicionais como fonte de boa saúde e
produtos industrializados como fator causal do adoecimento, encontrada nos grupos
Guarani e Kaingang, pode ser explicada pela visão holística intrínseca às
cosmologias indígenas. Enquanto as plantações sagradas indígenas fornecem
alimento para o corpo e a alma, as "doenças da Terra" são atribuídas a dietas ricas
em produtos químicos e gorduras.2 Percepções sobre sistemas alimentares similares
também foram observadas em uma comunidade indígena do Equador. 33
Há evidências de que as mudanças culturais, ambientais e econômicas
enfrentadas por muitos povos indígenas afetam seu estado de saúde nutricional e
bucal.34 Um estudo transversal comparou a prevalência de cárie entre duas
comunidades Maias do México com diferenças significativas em relação ao modelo
econômico de subsistência. A aldeia com dieta tradicional, apesar do forte consumo
de

alimentos

à

base

de

milho,

apresentou

condições

de

saúde

bucal

significativamente melhores do que o grupo com acesso a alimentos e bebidas
processados.35 Outros estudos epidemiológicos apontaram para a transição
alimentar vivida pelos povos indígenas como a explicação para a crescente
prevalência de cáries dentárias, mas falharam na tentativa de estabelecer uma
relação causal.10, 11, 36, 37
Percepções negativas relacionadas à saúde bucal e à manutenção de dentes
foram observadas em outros estudos com populações vulneráveis e comunidades
indígenas.38,

39

A extração dentária como primeira escolha de tratamento tem sido

associada a um baixo capital cultural e ao ajuste das preferências individuais às
reais possibilidades materiais de tratamento.40 No entanto, os agentes que
manifestaram o desejo de "livrar-se" de seus dentes foram, neste estudo, os
indivíduos mais velhos de cada etnia, que apresentam maior capital cultural étnico
acumulado. Acreditamos que isso reflete uma desconfiança destes indivíduos em
relação às práticas normativas de saúde bucal, ao invés de um traço cultural.
Os interlocutores Kaingang e Guarani manifestaram atitudes ambivalentes em
relação ao modelo biomédico de atenção à saúde, que vão desde a reprodução dos
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discursos normativos à resistência aos tratamentos. As noções preventivas
articuladas pelos participantes tendem a ser uma imitação de instruções formais,
padronizadas e desprovidas de significado que são rotineiramente prescritas por
dentistas. A abordagem profissional que emprega esses jargões inespecíficos não
reconhece as diferenças dos pacientes a respeito de gênero, geração, posição no
espaço social e condições de vida, e resultam no aprofundamento das
inequidades.40 Intervenções de saúde convencionais baseadas em mudanças
comportamentais no nível individual são culturalmente incompatíveis com as
cosmologias holísticas indígenas, além de altamente ineficazes entre essas
populações.41
Um estudo qualitativo analisou as percepções de equipes multidisciplinares
do Distrito Especial de Saúde Indígena Litoral Sul do estado do Rio Grande do Sul,
cujo departamento é responsável pelos serviços de saúde oferecidos aos povos
Kaingang e Guarani da TI Guarita, entre outras comunidades indígenas da região
Sul. Apesar da recente implementação de abordagens que promovem a
intermedicalidade, observou-se divergências importantes quanto aos conceitos e
práticas de saúde entre a medicina tradicional indígena e a biomedicina. 42
O modelo biomédico, reconhecido como único modo legítimo de saber,
funciona como uma forma de violência simbólica que priva os agentes indígenas do
seu capital cultural étnico e suas características diferenciadoras e empoderadoras. 24
As ideologias neoliberais que operam no modelo de saúde ocidental contribuem
para sustentar as formas contemporâneas de colonialismo, expressas como
iniquidades em saúde para os povos indígenas. 43 Essas desigualdades são
resultado de interações complexas entre os determinantes de saúde inseridos em
contextos históricos, sociais, econômicos e políticos. Os efeitos da industrialização
sobre a saúde indígena, por exemplo, podem acentuar as disparidades de saúde
entre grupos indígenas e não indígenas, perpetuando o legado do colonialismo
através de impactos culturais advindos da desapropriação ambiental.44
O fenômeno histórico de exploração do território Kaingang por não indígenas
é uma forma evidente de desapropriação das suas formas tradicionais de
subsistência.

Como

consequência,

a

comunidade

apresenta

significativa

dependência de alimentos industrializados e elevadas necessidades de cuidados em
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saúde. A desapropriação do capital indígena não está apenas relacionada à terra,
mas também à história, cultura, linguagem e conexões. 43 A perda da noção de lugar
está associada ao enfraquecimento da identidade cultural, empobrecimento da
saúde da comunidade,45 e barreiras ao acesso de serviços de saúde. 43 O grande
impacto da industrialização sobre o modo de vida Kaingang pode implicar na
redução da capacidade de desenvolver estratégias adequadas para enfrentar as
novas configurações socioeconômicas que impõe ameaças para a saúde do grupo. 46
Por outro lado, a coexistência de saberes pode orientar a produção de uma
atenção em saúde chamada diferenciada, isto é, culturalmente sensível. Há uma
crescente discussão sobre estratégias promotoras de saúde que combinam práticas
empíricas com métodos indígenas de cura para a abordagem de comportamentos
relacionados à saúde,47 violência,48 suicídios,41 câncer49, e doenças sexualmente
transmitidas.50 A combinação de componentes ocidentais e não-ocidentais é aqui
classificada como saberes híbridos, no mesmo sentido adotado por Boaventura
Santos. De acordo com o trabalho do autor, a conjunção de diferentes
epistemologias confronta a monocultura da ciência moderna e lança luz sobre o Sul
Global não imperial onde se situam as culturas periféricas.51
A violência simbólica que atua sobre as comunidades tradicionais sob a forma
de dependência de alimentos industrializados e do sistema biomédico de saúde
representa um mecanismo de perpetuação do colonialismo na contemporaneidade.
No entanto, é fundamental reconhecer que o avanço da sociedade ocidental sobre
os povos indígenas brasileiros não opera exclusivamente no plano das lutas
simbólicas. Os deslocamentos forçados, as disputas territoriais, os conflitos armados
e a privação de acesso a serviços sociais básicos são formas concretas de violência
que interferem na saúde e nos modos de vida dos povos indígenas.

3.5 Considerações finais

As intensas mudanças nos sistemas alimentares indígenas parecem interferir
nas esferas cosmológicas da identidade cultural, da organização social e da saúde
das comunidades, impedindo que os indivíduos desenvolvam estratégias de
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enfrentamento adequadas para abordar as modificações em seu capital cultural
étnico. Este fenômeno implica em percepções de maiores vulnerabilidades de
saúde, pior estado de saúde bucal, alta demanda por tratamento e elevada tensão
entre indígenas e os serviços de saúde. A manutenção de plantações tradicionais
em associação a produtos industrializados suplementares, bem como a hibridização
dos saberes ocidental e indígena, pode contribuir para redefinir fronteiras culturais e
promover a segurança alimentar e o bem-estar social dos povos tradicionais.
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4 CAPÍTULO IV: CÁRIE DENTÁRIA, NECESSIDADES DE TRATAMENTO E USO
DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS ENTRE ADULTOS KAINGANG E
GUARANI DA TERRA INDÍGENA GUARITA

O perfil epidemiológico da cárie dentária em populações indígenas é
complexo e heterogêneo, como consequência de um panorama sociocultural
altamente multifacetado. Um número significativo de estudos tem associado as
condições de saúde bucal de povos nativos a diversos determinantes sociais de
saúde, desde fatores estruturais tais como condições de vida precárias, nutrição
inadequada e discriminação racial, até determinantes individuais como gênero e
comportamentos relacionados à saúde.1-3
De fato, povos indígenas de todo o mundo geralmente se encontram em um
contexto de desvantagem social em relação aos seus pares não indígenas. Tais
injustiças sociais são responsáveis pela manutenção de significativas desigualdades
em saúde, com resultados desfavoráveis para indígenas independentemente do
nível de desenvolvimento do país em que vivem. 4,5 O hiato na saúde bucal entre
indígenas e não indígenas segue o mesmo padrão das demais condições de saúde.
Independentemente do país, indivíduos pertencentes a grupos étnicos indígenas
apresentam maiores prevalências de cárie dentária não tratada, dentes perdidos,
dentição inadequada, e doença periodontal, além de menor número de dentes
restaurados.6,7
A Pesquisa Nacional de Saúde Bucal SB Brasil 2010 reuniu dados
epidemiológicos sobre as condições dentárias de 308 indivíduos auto-declarados
indígenas que residem em regiões urbanas do país.8 Embora o estudo tenha sido
eficiente em evidenciar importantes disparidades de saúde bucal, a amostra
indígena é pouco representativa do universo de 305 grupos étnicos que habitam o
território brasileiro. Aproximadamente 64% da população indígena do Brasil vive em
terras demarcadas ou áreas remotas.9 A maioria das informações disponíveis sobre
a saúde bucal indígena tem sido obtida a partir de estudos transversais realizadas
esporadicamente com diferentes grupos desde a década de 1970. No entanto,
grande parte dos achados epidemiológicos está concentrada na população indígena
que vive na região amazônica, o que implica na invisibilização das condições de
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saúde de diversos grupos.10 O perfil de saúde bucal do povo Kaingang, por exemplo,
terceira maior população indígena do país, não apresenta dados disponíveis na
literatura científica por não ter sido objeto de interesse acadêmico ou dos serviços de
vigilância epidemiológica.
A construção de dados epidemiológicos sólidos sobre cárie dentária é
essencial para a compreensão de sua determinação e distribuição, além de
contribuir para o desenvolvimento de estratégias preventivas e para a estruturação
de

níveis

adequados

de

atenção

à

saúde. 11,12

Assim, o objetivo deste estudo foi analisar a experiência de cárie dentária,
necessidade de tratamento e uso de serviços odontológicos em indígenas adultos
das etnias Kaingang e Guarani residentes na Terra Indígena Guarita.

4.1 Métodos

Foi realizado um inquérito de saúde bucal com adultos Kaingang e Guarani
residentes em todas as aldeias da Terra Indígena Guarita entre fevereiro e agosto
de 2017. Foram incluídos no estudo indivíduos com idade entre 35 e 44 anos
conforme preconizado OMS para a avaliação das condições de saúde bucal de
adultos. Todas as famílias foram visitadas e indivíduos dentro da faixa etária
selecionada foram convidados a participar da pesquisa. Os exames bucais foram
realizados por um único examinador (GHS) previamente treinado através de
discussões teóricas e avaliações clínicas com duração total de vinte horas.
Participantes foram examinados sentados, em áreas abertas perto das suas
respectivas residências, sob luz natural indireta, e utilizando instrumentos clínicos
esterilizados (espelho bucal plano e sonda padrão OMS) e equipamentos de
proteção individual. As condições das coroas dentárias foram avaliadas através do
índice de dentes cariados, perdidos ou obturados (CPOD). Necessidade de
tratamento foi avaliada com base na metodologia empregada na Pesquisa Nacional
de Saúde Bucal 2010, que inclui necessidade de restauração (uma e duas ou mais
superfícies), tratamento endodôntico, extração dentária e aplicação de selantes.
Após a realização dos exames, os participantes responderam a um questionário
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estruturado a fim de caracterizar a população em relação ao uso de serviços
odontológicos e aspectos sociodemográficos.
Foram realizadas análises descritivas para obtenção da média e do desvio
padrão (DP) dos componentes do índice CPOD e das frequências de necessidade
de tratamento. A prevalência de dentes hígidos foi calculada para cada elemento
dentário excluindo o número de dentes cariados, perdidos e obturados. Regressões
logísticas foram utilizadas para verificar a associação entre as variáveis
independentes (gênero, município, educação, renda, programa de transferência de
renda e idade) e a presença de dentes restaurados. Este desfecho foi empregado
como um indicador de acesso a cuidados odontológicos satisfatórios. Medidas de
associação foram apresentadas através das razões de prevalência bruta e ajustada
e

respectivos

intervalos

de

confiança.

Associações

foram

consideradas

estatisticamente significativas ao nível de probabilidade de 5% (p≤0,05). Todas as
análises foram realizadas por meio do software STATA 14.0 (StataCorp, College
Station, Texas, EUA).

4.2 Resultados

Um total de 109 indivíduos foram examinados. A maioria dos participantes
eram do sexo feminino (76,15%), com renda familiar mensal inferior a R$468,00
(52,27%), e residentes nas aldeias localizadas nos municípios de Redentora e Erval
Seco (68,81%). Foi observada média de 39,43 (DP 3,32) anos de idade e 4,79 (DP
3,85) anos de educação formal. A última consulta odontológica ocorreu dentro do
período de dois anos para 73,39% da população. Cerca de um terço dos
participantes apresentaram bolsa periodontal rasa ou profunda. (Tabela 4.1)
Cerca de 92% dos participantes apresentaram lesões de cárie não tratada.
Observou-se um CPOD médio de 14,45 (± 5,80). O número médio de dentes
perdidos correspondeu a 65% da pontuação total do índice, enquanto o componente
obturado representou apenas 6% (Tabela 4.2). Ao considerar os dentes restaurados
que apresentam lesões cariosas, categorizadas inicialmente como cariados, a média
de dentes restaurados é discretamente elevada para 1,21 (± 1,56).
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Tabela 4.1 – Características sociodemográficos dos participantes

Variável
Sexo
Município
Escolaridade
Renda
Bolsa Família*
Ultima consulta

Tempo da consulta
Idade

Categoria
Masculino
Feminino
Tenente Portela
Outros
Até 4 anos
Mais que 4 anos
Até R$463,00
Mais que R$463,00
Sim
Não
SUS
Privado
Nenhum
Até 2 anos
3 anos ou mais
Média ± DP

N.
26
83
34
75
52
57
46
42
81
28
98
2
9
80
29
39.43 ±3.32

%
23.85
76.15
31.19
68.81
47.71
52.29
52.27
47.73
74.31
25.68
89.90
1.8
8.30
73.39
26.61
100

Fonte: o autor.
*Programa de transferência de renda

Tabela 4.2 – Número médio e desvio padrão do índice CPOD de acordo com os componentes
cariados, perdidos e obturados

Componente

Média

DP

Min.

Max.

Cariados

4.25

3.04

0

17

Perdidos

9.38

6.13

0

26

Obturados

0.82

1.35

0

7

CPOD

14.45

5.80

3

29

Fonte: o autor.
DP – Desvio Padrão

Necessidade de pelo menos um tipo de tratamento foi observado em 92% dos
participantes (n = 98). A frequência de indivíduos que necessitam de tratamento
odontológico devido à cárie, bem como o número médio de dentes, é apresentada
na Tabela 4.3.
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Tabela 4.3 – Frequência de indivíduos e média do número de dentes com necessidade de
tratamento devido a carie dentária

Tratamento

n.

%

Média

DP

Min.

Max

Restauração 1 superfície

77

70.64%

1.97

1.99

0

11

Restauração 2+ superfícies

64

58.72%

1.15

1.37

0

6

Tratamento endodôntico

15

13.76%

0.17

0.47

0

2

Extração

38

34.86%

0.87

1.97

0

14

Fonte: o autor.
*Número médio de dentes
DP – Desvio padrão

As maiores frequências de elementos dentários hígidos foram observadas na
região anterior da mandíbula, variando de 88% a 94%, em contraste com as baixas
prevalências dos primeiros molares inferiores de 11% e 15%. Diferenças
substanciais na frequência de dentes saudáveis foram mais marcantes entre
incisivos centrais superiores e inferiores (Figura 4.1).

Figure 4.1 – Frequência de dentes hígidos de acordo com o quadrante e elemento dental

1º Quadrante

2º Quadrante

3º Quadrante

4º Quadrante
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20
0

Dente 8 Dente 7 Dente 6 Dente 5 Dente 4 Dente 3 Dente 2 Dente 1

1º Quadrante

27.52

40.37

32.11

39.45

47.71

59.63

36.7

18.35

2º Quadrante

29.36

40.37

20.18

39.45

45.87

71.56

39.45

21.1

3º Quadrante

22.02

25.69

11.01

59.63

74.31

88.07

89.91

88.99

4º Quadrante

24.77

18.35

15.6

64.22

77.98

89.91

89.91

94.5

Fonte: o autor.
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Indivíduos com até 4 anos de escolaridade apresentaram prevalência
significativamente menor de dentes restaurados quando comparados aqueles com
maior tempo de educação formal. No entanto, a associação perdeu significância
quando ajustada pelas demais variáveis independentes (Tabela 4.4).

Tabela 4.4 – Análise bruta e ajustada para presença de dentes obturados e fatores associados
conforme modelo de regressão de Poisson múltiplo com variância robusta

Fatores
Categoria
Sexo
Masculino
Município
Tenente Portela
Educação
Até 4 years
Renda
< R$463,00
Bolsa Família*
Sim
Idade
Em anos
RP – Razão de prevalência
RPa – Razão de prevalência ajustada
IC – Intervalo de Confiança
*Programa de transferência de renda

RP
0.76
1.88
0.42
0.80
0.82
0.93

Dentes obturados
Univariada
Multivariada
IC 95%
RPa
IC 95%
p
0.30-1.92 0.566 1.16 0.38-3.53
0.82-4.31 0.133 1.47 0.58-3.74
0.19-0.93 0.034 0.51 0.20-1.26
0.34-1.89 0.627 0.75 0.28-1.99
0.34-1.98 0.670 0.78 0.26-2.37
0.83-1.05 0.272 0.93 0.81-1.06

p
0.785
0.413
0.148
0.564
0.668
0.280

Fonte: o autor.

4.3 Discussão

A distribuição da doença cárie entre os adultos da Reserva Guarita é
altamente pervasiva. Quase todos os indivíduos foram afetados por lesões cariosas
não tratadas e não houve participante com DMFT=0. Este panorama é
acompanhado por uma alta proporção de dentes perdidos e taxas proeminentes de
necessidade de tratamento odontológico devido à cárie.
Este estudo apresentou limitações inerentes ao desenho metodológico
transversal como a impossibilidade de estabelecer relações de causalidade. Os
exames bucais foram realizados fora do ambiente clínico, o que impediu uma
avaliação criteriosa das lesões de mancha branca. É provável que a ausência de
associações estatisticamente significantes entre as variáveis independentes e o
desfecho estudado tenha sido afetada pelo tamanho da amostra. No entanto, fatores
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como a alta distribuição dos participantes entre as aldeias permitem inferir esses
achados à população adulta da TI Guarita com relativa segurança.
Altas taxas de prevalência de cáries não tratadas foram registradas entre
povos indígenas da América do Sul como os Panares da Venezuela, etnias do
Parque do Xingu no Brasil, e os Mapuche-Huilliche do Chile, com taxas que chegam
a 71%, 81% e 100% das respectivas comunidades. 13-15 Por outro lado, estudos
realizados com populações nativas da bacia amazônica brasileira nas décadas de
1960 e 1970 observaram frequências de carie dentária significativamente baixas. 16,17
Inquéritos de saúde bucal realizados desde então com diferentes etnias do território
brasileiro tem indicado uma tendência de aumento da prevalência de cárie entre
estes grupos. Os Xavantes do Parque do Xingu, por exemplo, representam um caso
clássico de transição epidemiológica ao longo do final do século XX em direção a um
perfil de maior experiência de cárie.18 Embora este fenômeno não tenha sido restrito
à população Xavante, é provável que algumas comunidades indígenas isoladas,
dentre as muitas cujo estado de saúde bucal é desconhecido, ainda apresentam
baixa prevalência de cárie dentária.
A severidade da cárie dentária observada neste estudo, expressa pelo índice
CPOD, é similar aos escores observados entre indígenas adultos dos povos Guarani
(13,9) e Xavante (14,25) na faixa etária de 35 a 44 anos. 19,20 Maiores pontuações do
índice CPOD foram descritas entre adultos das etnias Potiguara (16.43), Xavante
(20.2) e brasileiros não indígenas (16.75).8,21,22
A fim de mensurar saúde e bem-estar, pesquisadores e clínicos tem
empregado indicadores que estimam a incidência ou prevalência de doenças, bem
como seus fatores de risco associados. O índice CPOD, proposto por Klein e Palmer
em 1938, continua sendo o indicador mais utilizado para avaliar a cárie na
epidemiologia da saúde bucal.23 No entanto, esses marcadores estatísticos,
essencialmente clínicos, não indicam questões mais amplas de bem-estar físico e
social.2 O CPOD, por exemplo, não inclui a avaliação das necessidades de
tratamento, além de atribuir o mesmo peso a dentes com perdidos, com lesões de
cárie, e satisfatoriamente restaurados. Embora a primeira limitação só possa ser
superada por uma avaliação adicional das demandas de tratamento, a última é
facilmente resolvida através do desmembramento dos componentes do índice. De
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fato, a fragmentação do CPO geralmente fornece informações importantes sobre a
carga da doença, o acesso aos serviços de saúde, e o modelo de atendimento
odontológico oferecido às populações.
A Atenção Primária a Saúde (APS) funciona como a base do Subsistema de
Saúde Indígena, operacionalizada principalmente através da Estratégia de Saúde da
Família, e a inclusão de Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) e
Unidades Básicas de Saúde (UBS) em territórios indígenas. 24 Os dados aqui
apresentados sugerem que cobertura da APS na TI Guarita de fato abrange todas
as aldeias e a maioria - se não a totalidade - da população. Os participantes deste
estudo dependem fortemente dos serviços odontológicos oferecidos na UBS de
cada comunidade. Esta modalidade constitui a única alternativa de cuidados bucais
para praticamente todos os participantes devido a restrições financeiras e a
acessibilidade geográfica dos serviços.
No entanto, o acesso à APS é muito mais complexo do que a mera
localização de uma instalação de saúde dentro ou perto das aldeias indígenas. 25
Concentrar exclusivamente no aspecto geográfico do acesso a saúde negligencia
questões importantes para a saúde das populações indígenas, como a capacidade
do serviço de incorporar características socioculturais, provisão de cuidados por
parte de trabalhadores indígenas, promoção de espaços livres de discriminação,
inclusão das comunidades e das famílias no processo de cuidado, e o tipo de
atendimento prestado às necessidades de saúde identificadas. 26
Assumindo que a presença de um ou mais dentes restaurados ou perdidos
requer acessar o sistema de saúde, e que 90% dos participantes realizaram a última
consulta odontológica nas UBSs das aldeias, seria seguro afirmar que os serviços
odontológicos oferecidos para a população indígena da TI Guarita são capazes de
capturar as demandas de cuidados bucais das comunidades.
Por outro lado, a alta proporção de dentes perdidos:obturados revela a
abordagem de caráter mutilador que predomina na APS das aldeias em detrimento
de tratamentos conservadores e preventivos. Na verdade, trata-se de um reflexo não
apenas do atual modelo de assistência como também do efeito cumulativo da cárie
dentária e da falta de cuidados adequados ao longo da vida. A reorientação das
práticas odontológicas torna-se um componente vital para garantir o tratamento
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adequado da alta frequência de cárie não tratada e evitar a execução de extrações
desnecessárias em muitos dos dentes que podem ser conservadoramente
restaurados.
Embora o CPOD médio observado entre a população adulta brasileira na
Pesquisa Nacional de Saúde Bucal 2010 (SB Brasil 2010) seja maior que o valor
relatado neste estudo, brasileiros não indígenas apresentaram uma proporção
equivalente de dentes perdidos e obturados (44% e 43 % do total do índice CPOD,
respectivamente).

Além

disso,

o

número

médio

de

dentes

cariados

foi

significativamente menor na amostra nacional (1.94), o que implica em iniquidades
em saúde bucal, com cargas expressivamente maiores da doença para os indígenas
da TI Guarita.8 Essas diferenças representam desigualdades na experiência de cárie
muito provavelmente relacionadas ao acesso a cuidados adequados de saúde bucal.
Nesse sentido, um estudo realizado na Austrália observou maiores efeitos do
gradiente social sobre desigualdades no tratamento odontológico do que sobre
diferenças na experiência de cárie.27
A ausência de adição de flúor na água de abastecimento da TI Guarita pode
explicar parcialmente a morbidade de cárie relatada para essa população.
Intervenções que analisaram a implementação de sistemas comunitários de
fluoretação da água em aldeias indígenas tem apresentado resultados bastante
significativos na redução da incidência da doença, especialmente entre crianças. 28,29
No entanto, existem evidências que indicam que essas medidas não são suficientes
para remover as desigualdades na experiência de cárie entre indígenas e não
indígenas.30,31
Determinantes sociais da saúde são inequivocamente relevantes para a
compreensão das iniquidades em saúde bucal. Vulnerabilidade socioeconômica
constitui um dos mais fortes preditores de más condições de saúde bucal, acima até
mesmo de fatores de nível individual altamente relacionados a ocorrência de cárie
como a alta ingestão de açúcar e a frequência de escovação. 32 Embora as
especificidades culturais dos povos indígenas dificultem a sua classificação em
relação ao tradicional conceito de estratos sociais, é evidente que as populações
Kaingang e Guarani observadas neste estudo vivem em um contexto de
vulnerabilidade, com implicações importantes para sua saúde bucal. É vital, portanto,
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o desenvolvimento de políticas e ações destinadas a enfrentar fatores estruturais
associados às desigualdades em saúde bucal, caso contrário as injustiças sociais e
de saúde permanecerão, em sua maioria, inalteradas.
4.4 Conclusão

Adultos Kaingang e Guarani apresentaram altas frequências de cáries não
tratadas e necessidades não atendidas. Cerca de dois terços da média do CPOD
foram constituídos pelo componente perdidos, enquanto obturados representaram
apenas 5% do índice. Essa disparidade é uma consequência direta de cuidados de
saúde bucal inadequados e mutiladores oferecidos aos indígenas ao longo de
décadas. O perfil epidemiológico de saúde bucal dos indígenas da TI Guarita está
inserido em um contexto amplo de determinantes sociais de saúde, revelando a
necessidade de abordar fatores estruturais e de discutir formas de produção do
cuidado a fim de minimizar as desigualdades na ocorrência de cárie dentária.
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CAPÍTULO V: FATORES ASSOCIADOS AO USO E NECESSIDADE DE
PRÓTESE E PREVALÊNCIA DE DENTIÇÃO FUNCIONAL EM INDÍGENAS SULBRASILEIROS

Iniquidades em saúde bucal são particularmente marcantes entre os povos
indígenas de diferentes países.1 Os povos tradicionais do Brasil constituem
sociedades

culturalmente

diferenciadas,

cujos

perfis

epidemiológicos

e

necessidades de tratamento são heterogêneos. No entanto, levantamentos
epidemiológicos têm demonstrado uma tendência geral de agravamento das
condições bucais nestes grupos, atribuída principalmente a transformações nas
práticas alimentares e interferências sócio-econômico-ambientais.2-4 Elevadas
prevalências de perdas dentárias em povos indígenas têm sido descritas na
literatura, com índices que chegam a atingir 80% dos indivíduos.5, 6
Embora seja um indicador pouco explorado em estudos com povos indígenas,
as perdas dentárias podem constituir um importante parâmetro para a avaliação das
condições de saúde bucal em diferentes populações. 7 As perdas dentárias
representam um dos mais sérios agravos à saúde bucal em decorrência do seu
caráter mutilador e das danosas repercussões na qualidade de vida dos indivíduos.8
Estas sequelas refletem uma complexa combinação de fatores epidemiológicos,
socioeconômicos, culturais, raciais, e relacionados aos serviços de saúde.9-11
Levantamentos epidemiológicos mostram que grupos populacionais vulneráveis e
pertencentes aos estratos sociais mais baixos são geralmente afetados de forma
mais intensa pelo problema, o que implica na identificação destas injúrias como uma
manifestação das iniquidades em saúde bucal.12-14
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a retenção ao longo da vida
de uma dentição natural de pelo menos 20 dentes sem a necessidade de
reabilitação protética como objetivo para a saúde bucal em populações adultas. 15
Este conceito puramente quantitativo de Dentição Funcional (DF) tem sido
amplamente empregado na pesquisa odontológica, embora a sua eficiência na
avaliação de aspectos de funcionalidade venha sendo questionada.14, 16-18 De acordo
com Gotfredsen et al., a funcionalidade bucal deve abranger aspectos relativos a
eficiência e habilidade mastigatória, aparência, conforto psicológico e social,
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percepção tátil, capacidade de fala e gosto.19 Assim, de acordo com noções mais
rigorosas de FD, novos sistemas classificatórios que consideram a distribuição dos
dentes, estética e as contatos oclusais tem sido testadas em diferentes
populações.20-22
O conceito de arcos dentários encurtados é particularmente relevante para
serviços de saúde e políticas públicas voltados a grupos populacionais vulneráveis e
com altas necessidades de reabilitação protética. 23,

24

A manutenção de

configurações de dentições encurtadas que não requerem substituição protética
reduz a ênfase em abordagens restauradoras e evita a possibilidade de
sobretratamento, enquanto ainda fornece um nível adequado de cuidado. 25 Este
protocolo tem demonstrado alta viabilidade econômica e manutenção de resultados
satisfatórios a longo prazo, além abranger aspectos normativos e subjetivos sobre a
necessidade de próteses dentárias.26,

27

Indivíduos com DF apresentam resultados

semelhantes de qualidade de vida relacionada à saúde bucal a usuários de prótese
parcial removível e pacientes com dentição completa.28, 29
Assim, este estudo teve como objetivo analisar a prevalência e fatores
associados ao uso e necessidade de próteses dentárias, e de diferentes definições
de dentição funcional em uma população adulta de indígenas Kaingang e Guarani
do Sul do Brasil.

5.1 Métodos

Foi conduzido um levantamento epidemiológico do tipo transversal, censitário,
de base domiciliar, entre fevereiro e julho de 2017, com indígenas das etnias
Kaingang e Guarani residentes em todas as aldeias da TI Guarita. Foram incluídos
no estudo indivíduos com idade entre 35 e 44 anos, faixa etária preconizada pela
OMS para a avaliação das condições bucais de populações adultas. Todos os
domicílios foram visitados e indivíduos pertencentes ao grupo etário selecionado
foram convidados a participar da pesquisa por meio da apresentação e assinatura
do termo de consentimento livre e esclarecido.
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Exames bucais foram realizados por um único examinador (GHS) em áreas
abertas próximas às residências, sob luz natural, com auxílio de instrumentos
clínicos esterilizados (espelho bucal plano e sonda milimetrada OMS) e material de
proteção individual. Foram avaliados as condições das coroas dentárias, condição
periodontal, e o uso e necessidade de próteses, conforme metodologia preconizada
pela OMS para levantamentos epidemiológicos de saúde bucal.30 Para a análise
estatística, foram considerados apenas os dados sobre o número de dentes
presentes e uso e necessidade de próteses. O número total de dentes foi
determinado pela soma de elementos dentários presentes na boca, com exceção de
terceiros molares. Foram considerados como perdas dentárias todos os dentes
perdidos devido à cárie ou outras razões. Pares oclusais de dentes posteriores
foram

definidos

como

a

presença

de

dois

dentes

antagonistas.

Dados

sociodemográficos e foram coletados por meio de questionário estruturado.

5.1.1

Variáveis dependentes

Os participantes foram classificados de forma dicotômica em relação ao uso
de algum tipo de prótese superior no momento do exame, uso de algum tipo de
prótese superior no momento do exame, necessidade de algum tipo de prótese
inferior, e necessidade de algum tipo de prótese inferior.
As variáveis dependentes relacionadas à presença de dentição funcional
foram classificadas acordo com quatro diferentes definições:
1. Desfecho 1 – Dentição funcional definida de acordo com a OMS (DFOMS):
presença de 20 ou mais dentes na boca;
2. Desfecho 2 – Dentes bem distribuídos (DFGrupo2): presença de 10 ou mais
dentes em cada arco;19
3. Desfecho 3 – Dentição funcional estética (DFGrupo3): presença de 12
dentes anteriores;
4. Desfecho 4 – Dentição funcional classificada por estética e oclusão
(DFGrupo4): presença de pelo menos 10 dentes em cada arco, todos os
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dentes anteriores, três ou quatro pares oclusais entre pré-molares e pelo
menos um par oclusal entre molares bilateralmente.20
Este conjunto de conceitos foi adaptado de um sistema de classificações
previamente testado na população brasileira por Chalub et al.21, 31

5.1.2

Variáveis independentes

Participantes foram classificados de acordo com sexo, idade, anos de estudo,
renda familiar mensal, tempo da última consulta odontológica, presença de bolsa
periodontal, e localidade. Idade foi a única variável analisada de forma contínua.
Escolaridade foi classificada como ≤4 anos de educação formal ou >4 anos de
educação. Em relação à renda familiar mensal, foi adotado como ponto de corte o
valor de meio salário mínimo vigente em 2017 (R$463,00). O tempo da última
consulta odontológica foi categorizado como até dois anos ou três ou mais anos. Em
relação à condição periodontal, presença de bolsa periodontal incluiu os
participantes que apresentaram ao menos um sextante com bolsa periodontal rasa
ou profunda. A localização das aldeias foi classificada como Tenente Portela ou
Redentora/Erval Seco. Esta divisão se deve ao fato de que o município de Tenente
Portela disponibiliza de serviço odontológico na atenção secundária da rede pública
por meio de um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). Indivíduos
residentes nas aldeias situadas em Redentora e Erval Seco são encaminhados para
tratamento odontológico especializado em município localizado a 116 km de
distância da Terra Indígena.

5.1.3

Análise estatística

Inicialmente, realizou-se a análise descritiva das variáveis a fim de
caracterizar a amostra. A prevalência de dentição funcional e respectivo intervalo de
confiança foram calculados para cada uma das quatro definições utilizadas. As
associações entre as variáveis independentes e dentição funcional foi verificada
através da regressão de Poisson com variância robusta e apresentadas na forma de
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razão de prevalência e intervalo de confiança. Para a análise multivariada, as
definições de dentição funcional foram incorporadas separadamente aos modelos de
regressão de Poisson criados. Associações foram consideradas estatisticamente
significativas ao nível de probabilidade de 5% (p≤ 0,05). Todas as análises foram
executadas através do software STATA 12.0 (StataCorp, College Station, Texas,
USA).

5.2 Resultados

Do total de 109 indivíduos examinados, apenas 2 pertenciam à etnia Guarani.
A distribuição dos participantes em relação às características sociodemográficas é
apresentada na Tabela 5.1.
Tabela 5.1 – Distribuição dos participantes em relação às variáveis independentes
Variável
Gênero
Localidade
Escolaridade
Renda
Tempo dentista
Bolsa periodontal
Variável
Idade (n=109)
Fonte: o autor.

Categoria
Masculino
Feminino
Tenente Portela
Outros
Até 4 anos
5 anos ou mais
Até R$463,00
Mais que 463,00
Até 2 anos
3 anos ou mais
Presente
Ausente
Media
DP
39,43
3,32

N.
26
83
34
75
52
57
46
42
80
29
35
74
Mín.
35

%
23,85
76,15
31,19
68,81
47,71
52,29
52,27
47,73
73,39
26,61
32.11
67.89
Máx.
44

O uso de algum tipo de prótese superior foi observado em 45,87% dos
participantes, enquanto apenas 4,59% faziam uso de prótese inferior no momento do
exame. A maioria das próteses apresentaram condições inadequadas para uso.
Necessidades de prótese superior e inferior foram de observadas em 75,23% e
91,74%, respectivamente.
A prevalência de dentição funcional variou entre 52,38% (IC 39,25–58,09%)
(FDOMS) e 11,93% (IC 6,99–19,60%) (FDGrupo4), de acordo com as diferentes
definições utilizadas como desfecho (Tabela 5.2). Cerca de 30% dos participantes
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apresentaram região anterior intacta. Observou-se média de 18,62 (DP 6.12; mín 2;
máx 28) dentes presentes. Nenhum indivíduo apresentou-se completamente
edêntulo, e apenas 3,67% exibiram dentição completa.
Tabela 5.2 – Distrubuição dos indígenas em relação ao uso e necessidade de prótese e
prevalência de dentição funcional de acordo com diferentes definições
Variável
Prótese
Usa prótese superior
Usa prótese inferior
Nec. prótese
superior
Nec. prótese inferior
Dentição Funcional
DFOMS
DFGrupo2
DFGrupo3
DFGrupo4
Fonte: o autor.

N

%

IC 95%

50
5
82

45,87
4,59
75,23

36,63-55,41
1,89-10,68
66,13-82,53

100

91,74

84,75-95,69

53
43
33
13

48,62
39,45
30,28
11,93

39,25-58,09
30,60-49,05
22,28-39,67
6,99-19,60

A Tabela 5.3 apresenta as análises univariada e multivariada para as
associações entre uso e necessidade de prótese e as variáveis independentes.
Idade apresentou associação estatisticamente significante com uso de prótese
superior (RP=1.09, IC=1.03-1.16) e inferior (RP=1.27, IC=1.06-1.53). Indígenas
residentes em aldeias localizadas no município de Tenente Portela apresentaram
diferença significativa em relação à necessidade de prótese superior quando
comparados com indivíduos de outros municípios (RP=0,74, IC=0,55-0,99). Não
houve

associação

estatisticamente

significante

independente e necessidade de prótese inferior.

entre

nenhuma

variável
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Tabela 5.3 – Análise bruta e ajustada para uso e necessidade de prótese e fatores associados
conforme modelo de regressão de Poisson múltiplo com variância robusta

Variável
Categoria
Uso de prótese superior
Sexo
Masculino
Localidade
Tenente Portela
Escolaridade
Até 4 anos
Renda
>R$463,00
Tempo dentista
Até 2 anos
Bolsa periodontal Presença
Idade
Em anos

RP

Univariada
IC 95%

p

RPa

0,43
0,93
0,91
1,14
1,15
1,29
1,07

0,20-0,90
0,88-0,98
0,60-1,37
0,75-1,72
0,70-1,88
0,86-1,95
1,01-1,14

0,026
0,012
0,660
0,518
0,583
0,212
0,023

0,45
1,30
1,38
1,07
1,11
1,31
1,09

0,20-1,01
0,91-1,86
0,95-2,03
0,74-1,56
0,71-1,75
0,91-1,90
1,03-1,16

0,052
0,145
0,088
0,712
0,648
0,145
0,002

Uso de prótese inferior
Sexo
Masculino
Localidade
Tenente Portela
Escolaridade
Até 4 anos
Renda
>R$463,00
Tempo dentista
Até 2 anos
Bolsa periodontal Presença
Idade
Em anos

0,79
1,02
0,22
0,73
0,54
1,41
1,30

0,09-6,89
0,82-1,29
0,02-1,99
0,12-4,20
0,09-3,11
0,24-8,12
1,04-1,62

0,838
0,803
0,182
0,725
0,494
0,701
0,021

0,78
0,62
4,41
0,71
0,46
1,24
1,27

0,09-6,99
0,07-5,49
0,52-37,02
0,17-2,99
0,05-3,91
0,13-12,24
1,06-1,53

0,823
0,665
0,172
0,646
0,474
0,851
0,010

Necessidade de prótese superior
Sexo
Masculino
Localidade
Tenente Portela
Escolaridade
Até 4 anos
Renda
>R$463,00
Tempo dentista
Até 2 anos
Bolsa periodontal Presença
Idade (n=109)
Em Anos

0,96
1,02
0,91
0,81
1,12
0,93
1,01

0,73-1,25
0,99-1,05
0,73-1,13
0,64-1,03
0,85-1,47
0,72-1,18
0,97-1,04

0,778
0,084
0,404
0,091
0,401
0,546
0,489

0,92
0,74
1,02
0,79
1,17
1,07
1,01

0,71-1,21
0,55-0,99
0,82-1,28
0,62-1,00
0,86-1,58
0,85-1,36
0,97-1,04

0,566
0,048
0,843
0,056
0,316
0,556
0,595

0,88-1,14
0,97-1,00
0,91-1,15
0,91-1,18
0,92-1,27
0,93-1,16
0,97-1,00

0,903
0,414
0,627
0,543
0,295
0,472
0,371

1,06
1,03
0,98
1,05
1,07
1,02
0,99

0,92-1,22
0,91-1,17
0,86-1,13
0,91-1,20
0,88-1,29
0,89-1,18
0,55-2,92

0,395
0,630
0,813
0,507
0,482
0,748
0,567

Necessidade de prótese inferior
Sexo
Masculino
1,00
Localidade
Tenente Portela
0,99
Escolaridade
Até 4 anos
1,02
Renda
>463,00
1,04
Tempo dentista
Até 2 anos
1,09
Bolsa periodontal Presença
1,04
Idade (n=109)
Em anos
0,99
Fonte: o autor.
RP – Razão de prevalência bruta
RPa – Razão de prevalência ajustada
IC – Intervalo de Confiança

Multivariada
IC 95%

p

As associações entre os quatro desfechos de dentição funcional e as
variáveis independentes são apresentadas na Tabela 5.4. A prevalência de dentição
funcional estimada por DFOMS foi 67% (IC 1,04-2,69) maior entre homens quando
comparados com mulheres na análise multivariada. Ao considerar DF Grupo2, a
prevalência de dentição funcional foi duas vezes maior entre os homens (RP 2,06; IC
1,16-3,65). Indígenas que visitaram um dentista em algum momento nos dois anos
anteriores apresentaram prevalência significativamente menor de dentição funcional
definida por DFGrupo4 (RP 0,27; IC 95% 0,08-0,91). Não houve associação
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estatisticamente significativa entre a presença de dentição anterior completa
(DFGrupo3) e as variáveis independentes selecionadas.
Tabela 5.4 – Análise bruta e ajustada de dentição funcional e fatores associados conforme
modelo de regressão de Poisson múltiplo com variância robusta

RP

Univariada
IC 95%

p

RPa

Masculino
Tenente Portela
Até 4 anos
>R$463,00
Até 2 anos
Presença
Em anos

1,64
0,99
1,18
0,89
0,92
0,76
0,95

1,14-2,35
0,94-1,04
0,80-1,76
0,56-1,42
0,60-1,40
0,48-1,20
0,89-1,01

0,007
0,736
0,387
0,643
0,693
0,242
0,128

1,67
1,44
0,65
0,98
1,02
0,79
0,95

1,04-2,69
0,91-2,30
0,40-1,05
0,62-1,56
0,60-1,74
0,48-1,31
0,88-1,02

0,035
0,117
0,80
0,939
0,926
0,365
0,134

DFGrupo2
Sexo
Localidade
Escolaridade
Renda
Tempo dentista
Bolsa periodontal
Idade (n=109)

Masculino
Tenente Portela
Até 4 anos
>R$463,00
Até 2 anos
Presença
Em Anos

2,08
0,97
1,26
0,90
0,68
0,82
0,97

1,36-3,19
0,92-1,04
0,78-2,04
0,50-1,60
0,42-1,07
0,48-1,39
0,90-1,04

0,001
0,511
0,331
0,724
0,099
0,462
0,432

2,06
1,60
0,62
1,00
0,72
0,81
0,96

1,16-3,65
0,90-2,85
0,34-1,12
0,57-1,75
0,40-1,29
0,43-1,53
0,87-1,05

0,013
0,109
0,116
0,990
0,272
0,525
0,346

DFEstética
Sexo
Localidade
Escolaridade
Renda
Tempo dentista
Bolsa periodontal
Idade

Masculino
Tenente Portela
Até 4 anos
>R$463,00
Até 2 anos
Presença
Em anos

1,59
1,06
0,85
0,73
0,83
0,68
0,96

0,89-2,84
0,98-1,15
0,48-1,52
0,36-1,44
0,45-1,54
0,34-1,35
0,88-1,06

0,112
0,114
0,602
0,369
0,560
0,267
0,497

1,56
0,75
1,21
0,80
0,82
0,58
0,98

0,70-3,47
0,33-1,70
0,60-2,42
0,40-1,61
0,39-1,70
0,25-1,34
0,89-1,07

0,275
0,487
0,594
0,538
0,588
0,204
0,747

2,73
1,11
1,06
0,31
0,42
0,63
0,89

1,00-7,45
0,97-1,26
0,38-2,97
0,06-1,43
0,15-1,16
0,18-2,17
0,76-1,05

0,049
0,107
0,905
0,135
0,095
0,469
0,195

0,95
0,78
1,18
0,38
0,27
0,71
0,91

0,22-4,02
0,16-3,77
0,31-4,43
0,07-1,89
0,08-0,91
0,80-2,70
0,74-1,13

0,947
0,761
0,806
0,236
0,034
0,613
0,409

Variável
DFOMS
Sexo
Localidade
Escolaridade
Renda
Tempo dentista
Bolsa periodontal
Idade

Categoria

DFGrupo4
Sexo
Masculino
Localidade
Tenente Portela
Escolaridade
Até 4 anos
Renda
>R$463,00
Tempo dentista
Até 2 anos
Bolsa periodontal
Presença
Idade (n=109)
Em anos
Fonte: o autor.
RP – Razão de prevalência bruta
RPa – Razão de prevalência ajustada
IC – Intervalo de Confiança

Multivariada
IC 95%

p

5.3 Discussão

Diferentes definições de DF resultaram em substanciais discrepâncias nas
taxas de prevalência observadas. O uso de prótese dentária superior e inferior foi
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associado à idade, enquanto o fator município apresentou influência sobre a
frequência

de

necessidade

protética.

Homens

apresentaram

prevalência

significativamente superior de DF de acordo com duas definições (DFOMS e DFGrupo2).
DFGrupo5 apresentou associação estatisticamente significativa com o tempo da última
consulta odontológica.
Este estudo apresenta a primeira avaliação de DF em uma população
indígena, além do primeiro relato sobre a saúde bucal da etnia Kaingang. Os
conceitos de DF aqui empregados representam uma mudança de paradigma
importante para a pesquisa odontológica através de uma abordagem menos
centrada na doença e um consequente enfoque em desfechos positivos da saúde.
Dessa forma, a fim de garantir consistência conceitual, optou-se também pela
apresentação da média de dentes presentes, ao invés do número de dentes
perdidos, o que é uma modificação modesta e, ainda assim, significativa.
A população indígena da TI Guarita está imersa em um contexto de profunda
vulnerabilidade social. O alto número de famílias que vivem próximo ou abaixo da
linha da pobreza extrema, assim como os baixos níveis de escolaridade observados,
está intimamente entrelaçado a determinantes estruturais que afetam a maioria dos
povos nativos de todo o mundo, como a discriminação étnica, as barreiras de acesso
à atenção à saúde, e a destruição de arranjos socioculturais.32-34
As inequidades em saúde resultantes dessa complexa interação de
determinantes sociais tendem a ser expressas na forma de elevadas demandas por
assistência à saúde entre grupos indígenas. Praticamente todos os indivíduos
observados neste estudo apresentaram necessidade de reabilitação protética. A
escassa frequência de indivíduos usuários de próteses dentárias e as condições
gerais de inadequação das mesmas para uso, com grande número de próteses
quebradas e com alto nível de desgaste, agravam ainda mais o quadro apresentado.
Em comparação, cerca de 69% dos adultos brasileiros na mesma faixa etária
apresentam necessidade de algum tipo de prótese dentária.35
Este estudo utilizou quatro definições de DF a fim de explorar a frequência de
indivíduos com arcadas dentárias reduzidas que não necessitariam de reabilitação
protética. As taxas de prevalência variaram consideravelmente de acordo com o
conceito de funcionalidade analisado. O maior ajuste entre DF OMS e DFGrupo2, bem

100

como discrepâncias entre as demais classificações, era esperado e já havia sido
descritos anteriormente em um estudo com uma amostra representativa de adultos
brasileiros.21
Dados extraídos da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal 2010 (SB Brasil 2010)
mostram que brasileiros na faixa etária de 35-44 anos apresentam prevalência de
DFOMS, DFGrupo2 e DFGrupo4 de 77,9%; 72,9%; e 42,6%, respectivamente.31 De modo
semelhante, as taxas de prevalência de DFGrupo2, DFGrupo3 e DFGrupo4 observadas em
uma população adulta vietnamita foram de 74%, 50% e 44%, respectivamente. 20
Resultados descritos por um estudo com uma população chinesa adulta apontaram
porcentagens de 76% para DFGrupo2 e 48% para DFGrupo4.36 Adultos búlgaros
apresentaram prevalência de DFGrupo2, DFGrupo3 e DFGrupo4 de 81%, 73% e 54%,
respectivamente.22 Essas frequências são consideravelmente maiores do que as
relatadas neste estudo para indígenas da TI Guarita (Figura 5.1).

Figura 5.1 – Diferenças na prevalência de dentição funcional entre adultos indígenas da TI
Guarita e adultos não-indígenas de diferentes nacionalidades.

Meta da OMS

Fonte: o autor.
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Tais diferenças são provavelmente decorrentes de inequidades em saúde
relacionadas a diferenças étnicas e determinantes estruturais da saúde. A falta de
acesso à água fluoretada, por exemplo, parece ser um importante elemento
explicativo para as baixas prevalências de DF aqui observadas, uma vez que este
fator tem sido associado a menores frequências de DFOMS, DFGrupo2 e DFGrupo4.17, 31
Um objetivo estratégico estabelecido pela OMS estipula que 96% de todos os
adultos com idade entre 35 e 44 anos devem apresentar uma configuração de DF
que compreenda pelo menos 20 dentes.37 No entanto, a classificação de DF
desenvolvida pela OMS pode não garantir um número suficiente de contatos
oclusais para assegurar as diferentes demandas de funcionalidade. 20 Chalub et al. 31
questiona se o emprego de um conceito de DF baseado puramente em critérios
quantitativos, sem considerar a distribuição e a condição dos dentes, pode levar a
um aumento das iniquidades em saúde bucal. Evidências mostram que apenas os
grupos sociais mais privilegiados conseguem manter uma DF que abrange todos os
requisitos em termos de estética, oclusão e conforto.18,
classificação proposta por Nguyen et al.

20

38, 39

. Por outro lado, a

(aqui apresentada como DFGrupo4) oferece

um sistema qualitativo mais compatível com demandas subjetivas e funcionais. Este
modelo conceitual combina diferentes aspectos de funcionalidade a uma avaliação
normativa mais abrangente de DF, além de apresentar maior sensibilidade a
aspectos de auto percepção.31, 40, 41.
Apesar das limitações inerentes ao conceito de DFOMS, este sistema
classificatório pode representar um instrumento importante para a comparação entre
diferentes populações. Embora a meta estabelecida pela OMS não tenha sido
atingida por adultos brasileiros, vietnamitas, búlgaros e chineses, a situação dos
indígenas da TI Guarita é consideravelmente inferior.18, 20, 22, 36 De fato, a prevalência
de DFOMS observada neste estudo é similar à frequência relatada para a população
adulta brasileira em 2003 (54%).42 As melhorias nas condições gerais de saúde
bucal dos adultos brasileiros, com reduções significativas no número de dentes
perdidos, resultaram em um aumento de 44% na prevalência de DF OMS entre 2002 e
2010.21,

43

Dados longitudinais sobre a saúde bucal indígena são necessários para

avaliar se a lacuna entre indígenas e não indígenas tem diminuído ou alargado.
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No modelo final, idade foi estatisticamente associada ao uso de prótese
dentária superior e inferior. Maior prevalência de substituições dentárias entre
indivíduos de maior idade também foi descrita em um estudo com adultos
chineses.36 Embora seja um provável resultado do aspecto cumulativo da cárie
dentária ao longo do tempo, a presença desta associação em uma faixa etária tão
delimitada pode indicar uma tendência de deterioração rápida e precoce do estado
bucal. Além disso, a menor necessidade de próteses dentárias superiores entre
indígenas das aldeias de Tenente Portela (PR: 0,74; IC: 0,55-0,99) parece ser um
efeito da existência de um CEO na rede de atenção à saúde local. Indígenas
residentes nos municípios de Redentora e Erval Seco podem apresentar restrições
financeiras relacionadas aos custos de viajar para um local distante a fim de receber
o mesmo nível de cuidados.
Diferenças substanciais em relação a sexo foram observadas para as
definições de DFOMS e DFGrupo2, com maiores taxas de prevalência entre homens.
Resultados semelhantes foram descritos para DFGrupo4 em adultos brasileiros.31 Um
estudo com tribos sudanesas apontou que mulheres eram duas vezes mais
propensas a apresentar menos de 20 dentes em comparação aos homens.44
Também foram relatados maiores riscos de cárie dentária, perda de dente e
comprometimento severo da saúde bucal em mulheres indígenas do Brasil e
Austrália.45-47 É provável que este fenômeno seja um reflexo das diferentes posições
sociais atribuídas aos gêneros, e não de eventuais marcadores biológicos.
Tempo da última visita odontológica foi o único fator associado a DFGrupo4.
Indígenas que não visitaram um dentista nos dois últimos anos apresentaram
melhores resultados de DF em comparação com aqueles que tiveram uma consulta
odontológica nesse período. Adultos sudaneses que visitaram um dentista com
maior frequência apresentaram significativamente menos dentes do que aqueles que
não receberam atendimento.44 Por outro lado, maiores taxas de prevalência de
DFOMS e DFGrupo2 foram relatadas em indivíduos brasileiros que tiveram consultas
odontológicas nos 12 meses anteriores.31 A assistência odontológica parece implicar
em efeitos paradoxais que se manifestam em direções opostas em relação às
perdas dentárias de acordo com o modelo de serviço oferecido. Práticas
odontológicas

restritivas

e

mutiladoras

têm

historicamente

promovido

a

desdentamento enquanto prática sanitária no âmbito da saúde bucal. 48 Adultos afro-
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americanos e indivíduos de estratos socioeconômicos mais baixos são menos
propensos a obter tratamento odontológico, mas uma vez que adentram o sistema
de saúde apresentam maiores chances de sofrer perdas dentárias e menor
probabilidade de ter discutido opções de tratamento com seus dentistas. 11 De modo
geral, equipes de saúde bucal parecem operar principalmente através de práticas
curativistas, incidindo muitas vezes em condutas clínicas enviesadas por
características como etnia e classe social.9, 49, 50

5.4 Conclusão

A perda dentária é uma marca eloquente das desigualdades sociais e de
saúde entre grupos indígenas e não indígenas. Indivíduos Kaingang e Guarani
residentes na Terra Indígena Guarita apresentam frequências consideravelmente
baixas de uso prótese dentária e de dentição funcional, independentemente da
definição empregada. Nesta população, o uso de prótese está associado a idades
mais elevadas, enquanto a localidade da aldeia apresenta influência sobre a
necessidade de reabilitação protética como provável consequência das diferenças
de acesso ao atendimento odontológico especializado. Além disso, foram
observadas discrepâncias marcantes nas taxas de dentição funcional em relação ao
sexo e ao tempo da última consulta dentária. Políticas públicas de saúde destinadas
a populações indígenas devem abordar determinantes estruturais, e considerar, por
exemplo, a implementação de sistemas locais de fluoretação das águas de
abastecimento e a alteração da rede de referência e contra referência favorecendo
um Centro de Especialidades Odontológicas mais próximo das aldeias. Os
resultados observados neste estudo também fornecem evidências de que os
serviços odontológicos oferecidos nas comunidades pelo Subsistema de Atenção à
Saúde

Indígena

devem

ser

conservadoras e preventivas.
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6 CAPÍTULO VI: O QUADRO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR DOMICILIAR NA
TERRA INDÍGENA GUARITA: RELAÇÃO COM A SAÚDE BUCAL E FATORES
CONTEXTUAIS

O debate em torno da segurança alimentar e nutricional (SAN) adquiriu
relevância internacional a partir da inclusão da erradicação da pobreza extrema e da
fome entre as Metas de Desenvolvimento do Milênio. 1 No Brasil, resultados obtidos
por políticas de proteção social ao longo das últimas décadas permitiram que o país
deixasse em 2014 a relação de nações que apresentam mais de 5% da população
com déficit de ingestão de calorias.2 No entanto, o recente registro de aumento da
fome no mundo após mais de uma década de declínio contínuo, e a possibilidade de
retorno do Brasil ao Mapa da Fome, constituem elementos que contestam a solidez
dos avanços conquistados.3, 4
A garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) incorpora a
relação com a segurança e a soberania alimentar, o combate à fome, à miséria, e às
desigualdades sociais, e a realização de outros direitos humanos. 5,

6

Em

conformidade com estes princípios, o Brasil desenvolveu um conceito abrangente de
segurança alimentar que serve como base para a formulação de políticas públicas. 7
De acordo com a Lei Orgânica nº 11.346/2006, segurança alimentar e nutricional é
definida como:
(..)a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a
alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o
acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas
alimentares promotoras da saúde que respeitem a diversidade cultural e que
8
sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. (p.1).

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura
estabelece como pilares da segurança alimentar o acesso, a disponibilidade, a
utilização, e a estabilidade. A dimensão do acesso, especificamente, é voltada para
a capacidade econômica de indivíduos e famílias em adquirir alimentos, e recebe a
qualificação de “segurança alimentar domiciliar”.9 Evidencias mostram que a
insegurança alimentar no nível familiar é percebida como um fenômeno progressivo,
gerenciado por meio de táticas variadas, e que afeta inicialmente os adultos, e em
níveis mais graves as crianças.10
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A mensuração da insegurança alimentar por meio da EBIA constitui um
importante indicador para o monitoramento das iniquidades sociais. 11 A utilização
deste instrumento nas edições de 2004, 2009 e 2013 da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD) permitiu a observação de avanços significativos no
panorama nacional referente ao acesso adequado a alimentação. Nesse período, o
percentual de famílias brasileiras em situação de segurança alimentar cresceu de
65,1% para 77,4%, enquanto a prevalência de domicílios com insegurança alimentar
severa caiu de 6,9% para 3,2%. Por outro lado, os dados apontam a manutenção de
diferenças substanciais na prevalência de segurança alimentar entre as populações
urbana e rural, macro regiões, homens e mulheres, e brancos e negros. 12 Em
populações indígenas, a avaliação do nível de insegurança alimentar domiciliar
permite um diagnóstico mais adequado da magnitude da vulnerabilidade existente,
em comparação com indicadores tradicionais baseados em renda familiar,
escolaridade, e bens de consumo.
O estado de segurança alimentar dos povos indígenas é influenciado por
múltiplos determinantes de ordem histórica, social, econômica e ambiental. 13 A
crescente erosão dos sistemas alimentares nativos, associada ao declínio da
biodiversidade nas aldeias e a redução dos territórios tradicionais, compromete a
reprodução dos modelos alternativos de etnodesenvolvimento e soberania alimentar
indígena.14 Dada a importância cultural das práticas alimentares indígenas, a
transição alimentar observada em etnias originárias de diversas regiões do mundo
tem afetado de forma dramática a sociodiversidade, os níveis de segurança
alimentar, e as condições de saúde dessas populações.15-22 Estudos conduzidos
com comunidades indígenas relataram associações entre insegurança alimentar e
maior frequência de tabagismo, reduzido sentimento de pertencimento à
comunidade, ocorrência de distúrbios mentais, doenças crônicas, déficit de
crescimento infantil e histórico recente de hospitalização.23, 24
Este estudo teve como objetivo analisar a situação de segurança alimentar
domiciliar em famílias Kaingang e Guarani da Terra Indígena Guarita e sua relação
com a saúde bucal.
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6.1 Métodos

Insegurança alimentar domiciliar foi avaliada através da Escala Brasileira de
Insegurança Alimentar (EBIA), uma versão validada para a população brasileiro a
partir de um instrumento criado pelo Departamento de Agricultura dos Estados
Unidos.25,

26

A escala, amplamente empregada em inquéritos de saúde de níveis

local, regional e nacional, compreende um questionário de 14 itens sobre a
experiência familiar em relação ao acesso inadequado a alimentos durante os três
meses anteriores.27 Respostas afirmativas para cada questão são registradas como
1 ponto, resultando em uma pontuação final com variação de 0 a 14. A classificação
dos domicílios em relação ao nível de segurança ou insegurança alimentar está
descrito no Quadro 6.1.
Quadro 6.1 – Classificação do nível de segurança alimentar domiciliar de acordo com a Escala
Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA)
Nível

Pontuação

Definição

Segurança alimentar

0

Acesso aos alimentos em quantidade
e qualidade adequadas;

Insegurança alimentar leve

1-5

Há preocupação quanto à falta de
alimentos; comprometimento da
qualidade dos alimentos disponíveis;

Insegurança alimentar moderada

6-9

Os moradores convivem com restrição
quantitativa de alimentos;

Insegurança alimentar severa

10-14

A privação de alimentos atinge as
crianças do domicílio; presença de fome.

Fonte: o autor.

Em situações em que mais de um participante da mesma família foi incluído
no estudo, apenas o indivíduo responsável pela preparação dos alimentos
respondeu ao questionário. A pontuação obtida foi então atribuída ao respectivo
domicílio e, consequentemente, aos demais membros da família.
A versão curta do questionário do Oral Health Impact Profile (OHIP-14) foi
utilizada a fim de mensurar a magnitude dos impactos das condições de saúde bucal
na qualidade de vida dos indivíduos. Os participantes também forneceram
informações sociodemográficas através de uma entrevista estruturada.
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A variável dependente “insegurança alimentar” foi analisada tanto de forma
quantitativa, por meio do escore final obtido pelo questionário EBIA, quanto de forma
dicotômica, adotando insegurança alimentar severa como ponto corte. Para este
último, participantes foram classificados como vivendo em domicílios "sem
insegurança alimentar severa" (pontuação de 0 a 9), ou em domicílios “com
insegurança alimentar severa" (pontuação de 10 a 14).
Os participantes foram classificados em relação ao recebimento do benefício
do programa Bolsa Família no domicílio (“beneficiário” ou “não beneficiário”). O
município de residência foi classificado como Tenente Portela ou Redentora/Erval
Seco). Desfechos clínicos, número de moradores no domicílio, renda, idade e anos
de escolaridade foram dicotomizados com base nos valores médios observados.
Impacto da saúde bucal na qualidade de vida foi a única variável independente
analisada de forma contínua (pontuação de 0 a 56).
As taxas de prevalência dos níveis de segurança ou insegurança alimentar
foram calculadas para a população de indivíduos examinados. Análises bivariadas
foram realizadas utilizando o teste U de Mann-Whitney, correlação de Spearman, e
regressão robusta de Poisson, de acordo com a natureza do desfecho e do fator
associado. Modelos de regressão de Poisson com variância robusta foram
empregados para as análises multivariadas. Associações foram consideradas
estatisticamente significativas ao nível de probabilidade de 5%. Todas as análises
foram realizadas usando o software STATA 14.0 (StataCorp, College Station, Texas,
EUA).

6.2 Resultados

Um total de 109 participantes procedentes de 99 domicílios foram incluídos no
estudo. O número médio de respostas afirmativas à EBIA foi de 8,90 (DP 4,81; Min
0; Max 14). Aproximadamente 94% dos participantes vivem em famílias em situação
de insegurança alimentar. A distribuição dos indivíduos de acordo com seu status de
insegurança alimentar domiciliar é apresentada na Tabela 6.1.
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Tabela 6.1 – Distribuição dos participantes em relação ao nível de segurança alimentar domiciliar
Nível
Segurança Alimentar
Insegurança Alimentar Leve
Insegurança Alimentar Moderada
Insegurança Alimentar Grave
Total

n.
7
21
19
62
109

%
6,42%
19,27%
17,43%
56,88%
100%

Fonte: o autor.

Participantes com até 4 anos de escolaridade (p = 0,007), beneficiários do
programa Bolsa Família (p = 0,001) e aqueles que vivem em famílias com mais de 5
membros

(p

=

0,041)

apresentaram

escores

de

insegurança

alimentar

significativamente maiores que seus pares correspondentes. Foi observada
correlação positiva entre os escores do OHIP-14 e da EBIA (rs = 0,311; p= 0,001)
(Figura 6.1). O desfecho insegurança alimentar severa apresentou associação
estatisticamente significante com maiores pontuações de impacto da saúde bucal na
qualidade de vida (RP 1.01; IC 95% 1.00 - 1.01), e escolaridade inferior a cinco anos
de estudo (RP 1.35; IC 95%: 1,08 – 1.55) (Tabela 6.2).
Figura 6.1 – Correlação entre impacto da saúde bucal na qualidade de vida e insegurança
alimentar domiciliar

Fonte: o autor.
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Tabela 6.2 – Análise bruta de insegurança alimentar e fatores associados em indígenas adultos
da TI Guarita

Variável
Total

n.
109

%
100

Município
Redentora/Erval Seco
75
68,8
Tenente Portela
34
31,2
Escolaridade
5 anos ou mais
52
47,7
Até 4 anos
57
52,3
Renda familiar mensal
≤ R$463,00
46
42,2
> R$463,00
42
38,5
Bolsa Família
Não recebe
28
25,7
Recebe
81
74,3
Moradores
Até 5
49
44,9
6 ou mais
60
55,1
Sexo
Feminino
83
76,1
Masculino
26
23,9
Idade
35-39
58
53,2
40-44
51
46,8
Cariados
Até 4
70
64,2
5 ou mais
39
35,8
Perdidos
Até 8
63
57,8
9 ou mais
46
42,2
Obturados
Nenhum
66
60,5
1 ou mais
43
39,4
CPOD
Até 14
55
50,5
15 ou mais
54
49,5
OHIP
Score (0-46)
109
100
Fonte: o autor.
DP – Desvio Padrão
RP – Razão de Prevalência
IC – Intervalo de Confiança 95%
†Teste U de Mann-Whitney
*Coeficiente ρ de Spearman
‡Correlação de Spearman
¶Regressão de Poisson

EBIA score
Média
DP
p
8,90
4,81

RP

IA Grave
IC

p

8,85
9,03

4,75
5,01

0,701†

1
0,97

0,68 - 1,39

0.889¶

7,77
9,95

4,65
4,77

0,007†

1
1,35

1,08 – 1,55

0.016¶

9,76
8,17

4,56
5,19

0,184†

1
0,69

0,47 - 1,03

0.070¶

6,40
9,78

4,99
4,46

0,001†

1
1,60

0,98 - 2,62

0.060¶

8,08
9,58

4,63
4,89

0,041†

1
1,38

0,97 - 1,97

0.070¶

8,92
8,84

4,88
4,67

0,919†

1
1,11

0,77 - 1,59

0.570¶

8,96
8,84

4,54
5,14

0,943†

1
1,13

0,82 - 1,58

0.441¶

8,94
8,84

4,70
5,06

0,820†

1
1,05

0,76 - 1,48

0.740¶

8,88
8,93

4,81
4,85

0,874†

1
1,13

0,81 - 1,56

0.470¶

8,62
9,35

5,08
4,39

0,631†

1
0,90

0,64 - 1,28

0.572¶

8,65
9,16

4,84
4,81

0,602†

1
1,16

0,83 - 1,61

0.381

0,001‡

1,01

1,00 - 1,01

0,003¶

ρ=0,311*

Após ajuste para as demais variáveis, maiores pontuações de insegurança
alimentar apresentaram associação estatisticamente significante com o recebimento
do benefício Bolsa Família (RP 1,47; IC 95% 1,03 - 2,08), domicílios com mais de 5
membros (RP 1,26; IC 95%: 1,02 - 1,57), e maiores pontuações de impacto da
saúde bucal na qualidade de vida (RP 1,02; IC 95%: 1,01 - 1,03). Prevalência de
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insegurança alimentar severa foi 55% maior entre participantes que vivem em
domicílios com mais de 5 membros (p = 0,048). Índices mais elevados de impacto da
saúde bucal na qualidade de vida também foram associados à presença de
insegurança alimentar severa (RP 1.02; IC 95% 1.01 - 1.04) (Tabela 6.3).

Tabela 6.3 – Análise ajustada de insegurança alimentar e fatores associados conforme modelo de
regressão de Poisson múltiplo com variância robusta
EBIA score
Variável
RPa
IC
Município
Redentora/Erval Seco
1
Tenente Portela
1,10
0,89 - 1,34
Escolaridade
5 anos ou mais
1
Até 4 anos
1,13
0,91-1,30
Renda familiar mensal
≤ R$463,00
1
> R$463,00
0,92
0,74 - 1,12
Bolsa Família
Não recebe
1
Recebe
1,47
1,03 - 2,08
Moradores
Até 5
1
6 ou mais
1,26
1,02 - 1,57
Sexo
Feminino
1
Masculino
1,23
0,95 - 1,59
Idade
35-39
1
40-44
0,97
0,80 - 1,19
Cariados
Até 4
1
5 ou mais
0,80
0,62 - 1,04
Perdidos
Até 8
1
9 ou mais
1,01
0,77 - 1,33
Obturados
Nenhum
1
1 ou mais
1,06
0,88 - 1,29
CPOD
Até 14
1
15 ou mais
0,99
0,75 - 1,31
OHIP
Score (0-46)
1,02
1,01 - 1,03
Fonte: o autor.
RPa – Razão de Prevalência ajustada
IC – Intervalo de Confiança 95%

p

RPa

IA Grave
IC

0,371

1
1,05

0,74 - 1,50

0,778

0,238

1
1,15

0,72 – 1,44

0,429

0,414

1
0,80

0,55 - 1,15

0,222

0,032

1
1,78

0,83 - 3,79

0,137

0,035

1
1,55

1,01 - 2,39

0,048

0,112

1
1,27

0,79 - 2,05

0,315

0,808

1
1,18

0,82 - 1,70

0,368

0,098

1
0,86

0,56 - 1,32

0,497

0,951

1
1,12

0,67 - 1,89

0,660

0,529

1
0,99

0,71 - 1,41

0,995

0,977

1
1,01

0,60 - 1,68

0,976

0,000

1,02

1,01 - 1,04

0,004

p
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6.3 Discussão

A insegurança alimentar é um fenômeno que afeta praticamente todos os
domicílios com adultos de idade entre 35 e 44 anos da TI Guarita. Mais da metade
dos indivíduos entrevistados apresentaram a forma mais grave de insegurança
alimentar, que inclui a manifestação da fome entre os moradores da residência.
Pontuações mais elevadas de insegurança alimentar foram observadas entre
beneficiários do programa Bolsa Família, moradores de domicílios com mais de 5
membros, e adultos com maiores pontuações de impacto da saúde bucal na
qualidade de vida. Já a insegurança alimentar severa esteve associada à presença
de mais de 5 moradores na residência, e maiores pontuações do questionário OHIP14.
Poucos

estudos

relataram

até

o

momento

a

situação

de

segurança/insegurança alimentar vivida por povos indígenas no Brasil. Inquéritos
realizados com as etnias Teréna e Guarani Kaiowá, ambas do estado do Mato
Grosso do Sul, observaram a presença de insegurança alimentar em 76% e 100%
dos domicílios examinados, respectivamente.(7,

28)

Pesquisadores canadenses,

utilizando um questionário equivalente à EBIA, encontraram em uma comunidade
aborígene daquele país uma prevalência de insegurança alimentar domiciliar de
70%.29 Quando analisada especificamente a categoria insegurança alimentar
severa, a prevalência observada entre os indígenas da TI Guarita (56%) apresentou
grande discrepância em relação aos demais povos (variação entre 17% a 28%)
(Figura 6.2).
A alta prevalência de insegurança alimentar severa evidencia a dimensão da
vulnerabilidade social vivida por esta população. A experiência recente da fome,
identificada em 57% dos participantes deste estudo, representa possivelmente a
forma mais evidente e imediata de violação ao DHAA. Considerando a
interdependência e indivisibilidade dos direitos humanos, trata-se também de uma
grave violação dos direitos ao território, à identidade cultural, à saúde, à moradia, à
educação, à água, à justiça, e à dignidade humana. 28
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Figura 6.2 – Comparação da distribuição de domicílios em situação de segurança/insegurança
alimentar entre diferentes populações

Fonte: o autor.

A presença de fome nas Terras Indígenas está diretamente associada à
gravidade da situação fundiária vivida por estes povos. Embora a Constituição de
1988 reconheça os direitos tradicionais de ocupação das comunidades indígenas
sobre seus territórios, a atual situação de enfraquecimento político e institucional da
FUNAI tem relativizado esta prerrogativa.30 A redução dos territórios ancestrais, a
lentidão injustificada na demarcação de terras, e a violência gerada pelo modelo de
produção do agronegócio, que não reconhece a legitimidade de sistemas de
subsistência não voltados para o mercado, são fatores que impedem a garantia do
DHAA e da soberania alimentar dos povos indígenas.6, 28
O conceito de soberania alimentar, surgido entre pequenos produtores
membros da organização Via Campesina por volta de 1993, contempla a distribuição
democrática de recursos de produção de alimentos em todas as escalas, com sua
justa aplicação aos diferentes contextos sociais e ecológicos. 31,

32

Em relação aos

povos originários, esta formulação se refere a capacidade coletiva de tomada de
decisões sobre as práticas alimentares consideradas saudáveis e culturalmente
adequadas.33 Nesse contexto, os Kaingang da TI Guarita foram a primeira
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comunidade indígena no país a receber o “Selo Indígenas do Brasil”, concedido em
2015 pelo então Ministério do Desenvolvimento Agrário (atual Secretaria Especial de
Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário). O selo indica a origem de produtos
cultivados ou coletados em terras indígenas, valorizando os sistemas alimentares
tradicionais (Figura 6.2). São necessários novos estudos para a compreensão dos
efeitos desse tipo de medida sobre os níveis de segurança alimentar da população
indígena da TI Guarita.
No modelo teórico proposto por Weiler et al.,34 a relação entre segurança
alimentar, soberania alimentar e equidade em saúde apresenta um papel
especialmente relevante para as comunidades indígenas devido à importância
cultural das práticas alimentares e a alta carga de adoecimento atribuída a
alterações nas formas tradicionais de alimentação. Neste estudo, insegurança
alimentar domiciliar não apresentou associação a nenhuma variável clinica
relacionada à experiência de cárie dentária. A relação entre cárie dentária nãotratada e insegurança alimentar tem sido relatada entre escolares brasileiros e norteamericanos com idades variando entre 5 e 17 anos.35-37 Estudos conduzidos no
Canadá e nos Estados Unidos com populações adultas observaram que indivíduos
em situação de insegurança alimentar apresentam maiores frequências de uso de
prótese dentária, de experiência de dor de origem dentária, e de auto avaliação
negativa da saúde bucal em comparação com aqueles em situação de segurança
alimentar.38,

39

Até o momento, nenhum estudo havia analisado a relação entre

insegurança alimentar e impactos de saúde bucal na qualidade de vida. Os
resultados aqui presentados sugerem a maior percepção de agravos bucais por
indivíduos em contexto de maior vulnerabilidade.
De forma similar aos indígenas da TI Guarita, a presença de insegurança
alimentar moderada e severa foi associada a maior densidade domiciliar entre
indivíduos da etnia Teréna.7 A elevada prevalência de insegurança alimentar severa
entre indígenas beneficiários do Bolsa Família demonstra a capacidade do programa
em captar os domicílios em situação de extrema pobreza. Por outro lado, famílias
Guarani Kaiowá em situação de insegurança alimentar severa tiveram o benefício
suspenso como consequência de crescentes restrições impostas a sua concessão. 28
Evidencias indicam que, isoladamente, o programa apresenta efeitos limitados sobre
o status de segurança alimentar domiciliar. Uma coorte realizada com famílias não
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indígenas do interior do estado da Paraíba demonstrou o impacto positivo do
aumento de renda gerado pelo benefício sobre a melhoria do nível de insegurança
alimentar leve.40 A potencialização das repercussões do Bolsa Família sobre o nível
de

segurança

alimentar

passa,

necessariamente,

pela

sua

ampliação

e

aprofundamento, com a associação do programa a políticas públicas voltadas a
questões comuns aos povos indígenas, como a falta de saneamento básico e a
produção de alimentos.11, 41, 42
O

estudo

realizado

apresentou

limitações

importantes

referentes

à

metodologia e a população. A natureza transversal da pesquisa impediu o
estabelecimento de inferências mais abrangentes de causa e efeito. Os resultados
apresentados são representativos para os domicílios chefiados por adultos com
idade entre 35 e 44 anos. Segmentos suscetíveis à insegurança alimentar, como
famílias compostas exclusivamente por idosos, não foram avaliados. O instrumento
utilizado para a mensuração da insegurança alimentar não contempla aspectos
culturais das práticas alimentares indígenas, como a importância das trocas, da
coletividade, e do meio ambiente para a promoção da segurança alimentar.

6.4 Conclusão

A insegurança alimentar afeta um número desproporcionalmente elevado de
domicílios na TI Guarita. Mais da metade dos indivíduos entrevistados vivem em
famílias em situação de insegurança alimentar severa. Na população estudada, o
fenômeno está associado ao recebimento do benefício Bolsa Família, maior
densidade domiciliar, e maior percepção dos impactos da saúde bucal na qualidade
de vida. Os resultados indicam a necessidade de formulação de políticas específicas
capazes de abordar a grave situação de violação do Direito Humano a Alimentação
Adequada na população indígena da TI Guarita.
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7

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises conduzidas nesta investigação sobre as condições de saúde
bucal dos povos Kaingang e Guarani da Terra Indígena Guarita partiram da
abordagem dos contextos sul americano, comunitário, individual, e familiar. Foram
empregados métodos quantitativos e qualitativos a fim de produzir dados
complementares sobre fenômenos relativos à cultura, às práticas alimentares, ao
perfil epidemiológico, e aos determinantes sociais de saúde.
Este estudo descreve o primeiro inquérito de saúde bucal realizado com uma
comunidade Kaingang. Os dados obtidos preenchem parte de uma lacuna
bibliográfica sobre o tema, e contribuem para o delineamento do quadro
epidemiológico dos povos indígenas da América do Sul.
Os indígenas da TI Guarita percebem as modificações nos seus sistemas
alimentares como um fenômeno que afeta aspectos da identidade cultural étnica e
que implica na fragilização da saúde. Praticamente todos os adultos examinados
apresentam alguma necessidade de tratamento odontológico devido a presença de
lesões de cárie. O edentulismo é acompanhado de grande demanda por próteses
dentárias e descumprimento de requisitos de funcionalidade.
As condições de saúde bucal da população adulta da TI Guarita refletem a
dimensão da vulnerabilidade e das desigualdades sociais existentes. Diferenças
entre indígenas e não indígenas nas prevalências de dentição funcional e segurança
alimentar domiciliar representam expressivas manifestações de iniquidades em
saúde. Cerca de 94% dos participantes vivem em domicílios com algum nível de
insegurança alimentar. A prevalência de insegurança alimentar severa, que inclui a
experiência recente de fome, atinge mais da metade dos indivíduos examinados. Os
resultados indicam ainda a maior percepção de agravos bucais por indivíduos em
contexto de maior vulnerabilidade.
Os dados epidemiológicos produzidos fornecem subsídios consistentes para o
planejamento de ações de saúde bucal voltadas para as necessidades da população
indígena da TI Guarita. A promoção da saúde e da qualidade de vida, o controle das
doenças bucais, e a redução da vulnerabilidade passam, necessariamente, pelo
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desenvolvimento de estratégias que abordem múltiplos determinantes sociais e
enfrentem as iniquidades em saúde, como a reorientação das práticas clínicas
odontológicas para abordagens conversadoras e de mínima intervenção; a
modificação da rede de referência e contrarreferência, permitindo que indígenas de
todo o território sejam atendidos em centros de atenção de nível secundário mais
próximos; a realização de estudos técnicos sobre a viabilidade de implementação de
sistemas comunitários de fluoretação das águas de abastecimento; a condução de
ações intersetoriais relacionadas à segurança alimentar, geração de renda,
educação e cultura indígena a fim de desenvolver estratégias de promoção de
saúde; a reorientação da assistência odontológica e da atenção à saúde para as
necessidades dos núcleos familiares através de visitas e atendimentos domiciliares,
fortalecimento das Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena, e ênfase no papel
do Agente Indígena de Saúde; e promoção de ações que estimulem a
interculturalidade entre os saberes de cura indígenas e a biomedicina, valorizando
as culturas dos povos nativos como formas legítimas de conhecimento.
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
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APÊNDICE B – Roteiro para condução dos grupos focais

ENTREVISTA
1. Você acha que a cultura do seu povo tem se modificado de alguma forma ao longo dos
anos?
2. Fale um pouco sobre como é a alimentação do seu povo.
3. Houve alguma mudança nos alimentos que você consumia quando era criança para os
alimentos consumidos na sua comunidade hoje?
4. De que forma as comidas consumidas pelo seu povo afetam a saúde da comunidade?
5. Para você, o que é saúde bucal?
6. O que você faz para manter a sua boca saudável?

Imagem 1

Foto: Tarso Sarraf/Agif/Estadão Conteúdo
https://noticias.uol.com.br/album/2014/09/05/indios-de-15-etnias-participam-da-4-edicao-dojogos-tradicionais-indigenas.htm#fotoNav=34
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Imagem 2

Foto: Marlene Bergamo / Folhapress
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/08/1666360-xavantes-trocam-dieta-tradicional-porrefrigerante-e-pao-de-forma-no-mt.shtml

Imagem 3

Foto: Beto Ricardo/ISA.
Roça da Dona Amélia (Tuyuka). Comunidade São Pedro, Alto Rio Tiquié, Terra Indígena Alto Rio
Negro, Amazonas, Brasil.
http://www.porlatierra.org/casos/97/caracteristicas
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APÊNDICE C – Instrumento de coleta de informações sobre condições bucais, características
socioeconômicas, uso de serviços odontológicos, qualidade de vida, e insegurança
alimentar
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ANEXO A – Parecer consubstanciado da Comissão Nacional De Ética Em Pesquisa
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