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DISTRITO SANIT~ÁRIO ESP.ECIAL INDÍGENA , , 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SGC-AM 

FEDERAÇlO DAS ORGANIZAÇÕES INDÍGENA DO RIO NEGRO. 

PRIMEIRA VIAGEM AO BAIXO RIO IÇANA 
A , 

ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGICA. 

\ 

São Gabriel da Cachoeira -AM., Abril de 2000. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A viagem da Equipe de Assistência de Enfermagem e Odontologia, composta de O l enfermeiro. 
02 dentistas e 02 técnicos de enfermagem. teve início no dia 14 de abril de 2000. com retorno no dia 02 
de maio de 2000. Foram abrangidas todas as Comunidades e Sítios do Baixo Rio Içana e Rio Cubate: 
Taiaçu - Cachoeira; Belém; Castelo Branco; Ambaúba; Nazaré do Içana; Assunção; Buia Igarapé; Sítio 
Piraiawara; Cabeçudo; Camarão; Iauacanã; írari-Ponta; Auxiliadora: Boa Vista; Sitio São Pedro; Sitio 
Maçarico; Sítio Itaím-Ponta; Sítio Brasília; Sítio Bela Vista; Sítio Vara-poço; Sítio Santa Cruz; Sítio 
Jaquirana; Sítio São Tomé; Sítio Tapecuá; Sítio Mariá; Nazaré do Cubate; Sítio Guadanape; Sítio Uacará; 
Sítio Boca do Lago e Sítio Pedreira. 

O objetivo principal da Equipe foi conhecer as reais condições de saúde da população visitada. 
além da realização de atendimento básico, censo populacional, bem como levantamento de natalidade e 
mortalidade, levantamento Epidemiológico geral. consultas, administração de medicamentos, capacitação 
dos Agentes Indígenas de Saúde. 

A equipe Odontológica priorizou a prevenção e educação em Saúde Bucal, tendo em vista que a 
utilização adequada de recursos preventivos que interferem nos mecanismos de desenvolvimento da cárie 
dentária, impedindo inclusive a evolução de lesões incipientes, não é apenas parte integrante da 
prevenção, mas sobretudo do tratamento real da doença cárie ( Romano et ai, 1998). Realizou-se ainda 
levantamento epidemiológico ( Índice CPO-D e Ceo ), com a finalidade de conhecer a real situação de 
saúde. 
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2-DESENVOLVIMENTO 

2.1- CARACTERÍSTICAS DAS COMUNIDADES ATENDIDAS 

T AIACÚ - CACHOE~A 

• Etnia: Baniwa 
• População: 31 pessoas de sexo masculino e 28 do sexo feminino 
• Número de fanuhas: 10 
• Visitas domiciliares: 04 
• O AIS. professor e capitão da Comunidade receberam bem a Equipe e se mostraram dispostos a colaborar com a 

prevenção e educação em saúde. 

BELÉM 

• Etnia: Baniwa 
• População: 31 pessoas do sexo masculino e 33 do sexo feminino 
• Número de fanúlias: 12 
• Visitas domiciliares: 05 
• Pacientes Cristina Joaquina da Silva. sintomática respiratória. foi colhido escarro. realizado lâmina. encaminhado 

para SGC-AM. onde o resultado de BK foi negativo (-). 
• O AIS é o mesmo de Taiaçú-Cachoeira 

CASTELO BRANCO 

• Etnia: Baniwa 
• População: 44 pessoas do sexo masculino e 56 do sexo feminino 
• Número de familias: 16 
• Visitas domiciliares: 06 
• Paciente Elza Luciano. 45 anos. sintomática respiratória collúdo escarro. realizado lâmina. encaminhado para 

SGC-AM. onde o resultado de BK foi negatívot-). 
• A comunidade estava em festa e tivemos dificuldade de realizar os trabalhos. assim como na cooperação do AIS. 

Obs.: a Equipe retornou nas comunidades de Taiaçú-cachoeira e Belém para reavaliar os pacientes atendi.dos 
previamente. 

AMBAÚBA 

• Etnia: Baniwa 
• Pepnlação: 61 pessoas do sexo masculino e 52 do sexo feminino 
• Número de familias: 2-i 
• Visitas domiciliares: 06 
• Paciente André Vital, 03 anos, desidratação. tosse produtiva amais de uma semana. simbiíância, tiragem, 

hipertemia 40º C. Administrado Amoxicilna de 250 mg 5ml de 8 em 8 horas. mais TRO. Tilenol 20 gotas. onde 
após 48 horas paciente apresentando melhoras do quadro anterior. 

• O AIS - Flávio destacou-se pelo seu interesse e desenvoltura facilitando muito o trabalho da Equipe. 

NAZARÉ- RIO IÇANA 

• Etnia: Baniwa 
População: 57 pessoas do sexo masculino e 63 do sexo feminino . 
Número de famílias: 24 
Visitas domiciliares: 08 
Paciente Dorivaldo Rodrigues. sintomático respiratório. não conseguiu colher escarro . 
Paciente Joel Lino. apresenta Pênfigo na região da face. orientado a nos procurar na sede em SGC-AM para 
receber predinizona. o mesmo levou medicação para 45 dias. 
O AIS e o Capitão estavam viajando na ocasião da visita da equipe, portanto o trabalho foi um pouco dificultado . 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
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ASSUNÇÃO DO ICANA 

• Etrua: Baruwa 
• População: 126 pessoas do sexo masculino e 104 do sexo feminino 
• Número de familias: 33 
• Visitas donúciliares: 10 
• A comunidade estava em festa e. apesar de termos ficado três dias. tivemos dificuldade de realizar o trabalho. As 

pessoas não queriam ser atendidas para poderem participar das festas. 

BUTA IGARAPÉ 

• 
Etnia: Baniwa 
População: 22 pessoas do sexo masculino e 26 do sexo feminino 
Número de famílias; 09 
Visitas donúciliares: 03 
Paciente Neuza Carmem, sintomática respiratória. colhido escarro. realizado lâmina. encaminhado para SGC 
AM. onde o resultado de BK foi negauvo l • ). 

• 
• 
• 

SÍTIO PIRAIAW ARA 

• Etnia: Baré 
População: 28 pessoas do sexo masculino e 18 do sexo fenúnino 
Número de famílias: 09 
Visitas donúciliares: 04 
Muita gente estava ausente da comunidade, inclusive o AIS e o capitão . 

• 
• 
• 
• 

CABEÇUDO 

• Etnia: Baré 
• População: 32 pessoas do sexo masculino e 30 do sexo feminino 
• Número de famílias: 09 
• Visitas donúciliares: 03 
• O professor da comunidade - Albino Luiz - mostrou-se bastante indelicado, fazendo inclusive comparações 

depreciativas do trabalho da Equipe em relação ao militar. 

CAMARÃO 

• Etnia: Baniwa 
População: 26 pessoas do sexo masculino e 10 pessoas do sexo feminino 
Número de famílias: 07 
Visitas donúciliares: 02 

• 
• 
• 

IAUACANÀ 

• Etnia: Baniwa 
População: 28 pessoas do sexo masculino e 20 do sexo fenúnino 
Número de famílias; 10 
Visitas domiciliares: 03 

• 
• 
• 

AUXILIADORA 

• Etnia: Baniwa 
• População: 27 pessoas do sexo masculino e 19 do sexo feminino 
• Número de famílias; 10 
• Visitas donúciliares: 04 
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A comunidade não possui professor e o AIS e ~apitão estavam viajando, dificultando um pouco o trabalho. por 
falta de alguém que introduzisse a equipe a comunidade. 

IRARI - PONTA 

Etnia: Baniwa 
População: 34 pessoas do sexo masculino e 28 do sexo feminino 
Número de fa.nulias: 11 
Visitas domiciliares: 05 
Paciente Elidio Gonçalves. sintomático respiratório. colhido escarro. realizado lâmina. encaminhado para SGC 
Ai.\.1. resultado de BK foi negativo ( -). 

BOA VISTA 

• Etrua: Baré 
• População: 69 pessoas do sexo masculino e 71 do sexo feminino 
• Número de familias: 25 
• Visitas domiciliares: 13 
• Paciente Albino Moraes e Porcinda Gavião. colhido escarro. realizado lâmina. encaminhado para SGC-AM. 

onde o resultado d BK foi negativo (-) 

NAZARÉ - RIO CUBA TE 

• Etrua: Baniwa 
População: 97 pessoas do sexo masculino e 68 do sexo feminino 
Número de famílias: 34 
Visitas domiciliares: 12 
Pacientes Marilene Dulcila e Rafael Antônío, sintomáticos respiratórios. colhido escarro. realizado lâmina. 
encaminhado para SGC-AM onde o resultado do BK foi negativo(-). 
O capitão e o AIS auxiliaram a equipe e mostraram-se interessados com a saúde da comunidade. Porém. o 
professor Antenor Lutero mostrou-se indelicado com os profissionais. 

• 
• 
• 
• 

• 

2.2 - ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

Realizado o censo populacional. onde foram visitadas as famílias em suas residências e embasado em seus 
~; (1 documentos foram colhidos seus dados pessoais. cujo resultado foi: 1.58+ pessoas. sendo 838 do sexo masculino e 746 do sexo 
\\~ feminino: 289 familias. Porém, algumas pessoas não tinham documentos e seus dados foram colhidos verbalmente. outros; 
:~:.,. ,~ problemas encontrados foram. ausência das familias nas comunidades e migrações constantes . 
•.• 1 

Quanto às consultas de Enfermagem, por ser urna viagem de reconhecimento de área. e priorização do censo. não 
foram realizadas visitas donúciliares de forma que pudesse ser feita uma sondagem de todos os habitmtes. Os atendimentos 
foram realizados nos Centro ~omunitários. onde a própria população procurou os serviços e recebeu assistência apropriada. 

Realizou-se ainda orientação quanto à higiene, alimentação e administração de medicamentos, para~ população. · 
·.~ 

Nas consultas tivemos um bom êxito. com resultados satisfatórios. Encontramos uma vasta quantidade de doenças e 
um povo onde está esquecido, cujas doenças de simples e fácil tratamento e de bom prognóstico. estão em grande massa. 

Observou-se que os Agentes Indígenas de Saúde têm grande dificuldade em preencher os formulários. quanto à 
realização de visitas e orientações às familias. 

As comunidades de forma geral estão precisando de um controle de Vigilância Sanitária . e um acompanhamento mais 
acíduo das equipes de saúde. 

i 
1 
" ' 

2.3 - ASSITECNIA ODONTOLÓGICA 

2.3.1 - PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL 

A prevenção e educação em Saúde Bucal foi enfatizada e extremamente valorizada pela Equipe odontológica visto 
que foi constatada a total ausência de infonnação da população neste aspecto. que na reali<Jade é determinante da Saúde Oral. 

O trabalho educativo e preventivo constou de palestras educativas para a população de todas as comunidades 
atendidas; escovação supervisionada e distribuição de escovas e cremes dentais para os menores de 20 anos (salvo algumas 
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exceções): aplicaçã'o tópica de flúor gel fosfato acidulado a 1.23% na faixa de 5 a 19 anos: instrução dos Agentes Indígenas de 
Saúde e/ou professores. para darem couunwdade à prevenção iniciada na comunidade e assim. obtermos wn resultado 
satisfatório. 

Os Agentes Indígenas de Saúde e/ou professores foram orientados e treinados rara estimular a escovação diária nas 
comumdades e conunuar o esquema de aplicação de flúor. 06 aplicações: semanais: 04 aplicações quinzenais; 06 aplicações 
bimestrais: com a finalidade. de realizar uma prevenção real e eficaz nas comunidades atendi.das. 

* Na Comurudade Auxiliadora. Sítio Piratawara.. Sítio Guadanape (e demais nos sítios pequenos). não havia 
professor ou AlS. portanto não foi deixado flúor . por falta de alguém capacuado a realizar as aplicações. A 
primeira aplicação foi realizada pela Equipe Odontológica. 

2.3.3 - LEVANTAMENTO EPIDEMIOLOGICO 

Realizou-se levantamento Epidemiológico de cárie dentária (índices ceo e CPO-D), nas faixas etárias de 5 e 6 anos: 
12 anos: 15 à 18 anos: 36 à # anos das pessoas que estavam presentes nas comunidades. Assim. pôde-se constatar as 
condições de Saúde Oral da população (ver tabelas 05.06 e 071. 

Vale ressaltar que em algumas comunidade tivemos dificuldade de agrupar os pacientes para a realização do exame. 
O levantamento Epidemiológico foi realizado após 3 escovação supervisionada e aplicação tópica de flúor. para uma 

melhor visualização da superfícies dentarias. após a remoção de placa bacteriana. Os resultados do levantamento 
epidemiológico foram devidamente anotados em fichas padronizadas pelo Departamento de Odontologia Social da 
Universidade do Amazonas. pela Téc. de Enfennagem que au.'<iliou a equipe odontológica. 

Utilizou-se o índice de CPO-D de Klein e Palmer e os aspectos observados foram: dentes cariados - C : perdidos 
(extraídos - E+ extração indicada- Ei )-P: e obturados -0. Para dentição decídua foi adotado o índice CPO-D modificado 
ceo, observando-se os aspectos dentes cariados (c),extração indicada (e) e obturados(o). 

Para o preenchimento das fichas do levantamento epidemiológico. utilizou-se os códigos padronizados pela 
Organização Mundial de Saúde: O-dente ausente: 1- dente pennanente cariado: 2, dente permanente obturado: 3- dente 
permanente extraído.e- dente permanente com extração indicada: 5- dente permanente hígido:6- dente deciduo cariado: 7- 
dente decídua obturado: 8- dente decíduo com extração indicada: 9- dente decíduo hígido . 

2.3.3 -ATENDIMENTO CURATIVO 

O atendimento curativo foi realizado nos Centro Comunitários ou Escolas das comunidades, selecionando-se sempre 
as àreas que oferecessem melhores condições de assepsia. A população dos sítios (muito pequenos) foram avisadas. com 
antecedência. que estaríamos atendendo nas comunidades seguintes (próximas), devido à inviabilidade de montarmos toda a 
estrutura rara atendimento odontológico nos locais menores. 

Verificou-se. através do levantamento epidemiológico e exames clínicos realizados, grande necessidade de atenção 
odontológica. em especial em crianças, justificando assim que a prevenção precisa ser acompanhada de atendimento curativo. 

Dentre os procedimentos executados, cita-se: exodontias. restaurações atraumáticas com cimento de ionômero de 
vidro e óxido de zinco e eugenol; aplicação de vernizes com flúor; tartarectomias: pequenas cinugias gengivais, 

Foi encontrado nas comunidades grande número de restos radiculares, cáries de mamadeiras rampantes; primeiros 
molares com extração indicada principalmente em crianças e adultos jovens. comprovando a grande necessidade de uma 
assistência odontológica continuada. visando solução efetiva dos problemas já encontrados. além de um satisfatório resultado 
obtido pela prevenção. 

2.4 - SUGESTÕES . 

A utilização de equipamento odontológico portátil com gerador (já que a maioria das comunidades não dispõem de 
energia) traria significativos benefícios para a população. visto que grande parte dos procedimentos na odontologia requer a 
utilização de brocas e motores. Com isso. reduziria-se a precariedade das condições de atendunento. beneficiando 
significativamente as comunidades assistidas. 

2.5- CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

> De acordo com a tabela 05, verifica-se que a prevalência de cárie dentaria CPO-D aos l2(doze) anos é de 9.50. A 
Organização Mundial de Saúde Considera aceitável para essa idade. um CPO-D de 3.00, portanto o encontrado nas 
Comunidades assisudas é considerado muno alto. Observou-se ainda um acelerado aumento da prevalência de cárie dentaria 
nas idades mais avançadas(chegando a 18.47 na faixa etária de 36 à 44 anos). comprovando a total ausência de assistência 
odontológica prévia e justificando a grande necessidade de atendimento contínuo das comunidades visitadas. 

-, O Ceo encontrado nas crianças de 5e 6 anos, segundo a tabela 06 . foi de 10.68. também considerado muito alto pela 
Organização Mundial de Saúde. Este fato comprova que assistência odontológica nas crianças deve ser prionzada , evitando 
assim o aumemo da prevalência de cárie dentaria nos dentes permanentes recém erupcionados. 

6 
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3 - RESULTADOS 

3.1 -ASSITÊNCIA DE ENFERMAGEM 

r 

1 TABELA -A DADOS DA POPULAÇÂ.O INDJGENA DO BAIXO IÇANA ] 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DA POPULAC.ÃO 
FAIXAS ETÁRIAS MASCULINO º/o FEMININO % TOTAL % 

ABAIXO DE UM ANO 19 1,2 36 2,3 55 .1,5 
Ol a04 95 6,0 88 5.5 l83 11,5 
05 a09 129 8,1 107 6.7 236 14.9 - 
10 a 14 98 6,2 98 6.2 196 12.4 
15 a 19 l08 6,8 85 5,4 193 12.2 .. 
20 a24 70 -1,4 65 -U 135 8.5 
25 a29 61 3,9 59 3,7 120 7.6 
30 a34 56 3,5 42 2.7 98 6,2 .. 
35 a 39 62 3,9 46 2,9 108 6,8 
40 a 44 34 2,2 24 1.5 58 ],7 

45 a49 23 l,5 20 1.3 43 2.7 
50a54 1-i 0,9 15 0.9 29 l,8 
55 a 59 12 0,8 16 1,0 28 l.7 
ACIMA DE 60 ANOS 57 3,6 45 2.8 102 6,4 
TOTAIS 838 53 746 -17 l.584 100 - 

[jNFORMAÇÕES ADICIONAIS: Número de familias - 289 ·-- · __ ] 

) 
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TABELA B CONSOLIDADO DE CONSULTAS POR HABITANTES 

POPULAÇÃO TOTAL ·- COMUNIDADE TOTAL CONSULTAS CONSULTAS/ HABITANTES/% 
AMBAUBA 122 18 15% 
ASSUNCAO DO IÇANA 300 43 

,,. 
14% 

AUXILIAOORA 61 18 30% 
BELEM 6-1 41 64% - --- BOA VISTA 186 76 40% 
BUIA IGARAPE 48 - 32 69% 
CABEÇUDO 81 37 45% 
,C.:A. MA~ xo ·- 36 30 83% CASTELO BRANCO 100 28 28% IRARIPONTA 62 ··- 22 35% JAUACANÃ 48 ·------ 32 66% NAZARE CUBATE 218 68 3 lo/e 
NAZAfm ICANA 120 - 47 39% PIRAIAUARA 79 14 17% TAIAÇU CACHOEIRA 59 24 40% TOfAL 1584 ·- 530 33% - -- 



[ .-r ABELA- ii PRODUÇÃO MENSAL TECNICO DE ENFERMAGEl\l ASSITENÇ~ -- ~ 
~ ·- Doenças > J ano OI -04 05 - 09 JO- 14 15 - 19 20 - 2.J 25 -29 30 -34 35 -39 40 - .J.J 45 - .J9 50 - 54 55 - 59 <,() ou + Total 
Curativo J l 1 2 J 1 7 
Injetável 3 3 2 4 4 4 4 2 4 16 +6 - - TRO. J l 2 
Coleta de Escarro 2 l 2 2 l 1 3 12 
LlminaBK 2 J 1 2 2 1 1 3 13 
Lavam:m Ouvido l l l 2 5 
Adm Medicamento 4 3 3 1 2 2 l 2 3 5 26 
Lavaem Ocular l 1 1 1 l 1 6 
TOfAL 06 04 08 01 07 08 10 04 12 08 08 02 09 30 117 - 
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.J - CONCLUSÃO 

Notamos que a população ficou satisfeita em ter uma equipe de multiprofissionais, que procurou 
passar o tempo necessário para suprir de certa rorma as suas .necessidades. Hoje temos consciência do 
trabalho que iremos realizar em relação à prevenção e promoção da saúde. 

Em relação à Saúde Bucal. pode-se concluir que a população atendida necessita de assistência odontológica 
(preventiva e curativai contínua, visto que foi constatado cm área um número alarmante de problemas odontológicos já 
existentes e total ausência de informações relacionadas à Saúde Oral. 

Hemane Guimarães dos Santos Júnior 
Enfermeiro 

Jardyla Maria Normando Matos 
Cirurgiã Dentista 

Mítian Frossard Colodete 
Cirurgiã Dentista 

Albemar Ventura Galvão 
Técnico de Enfermagem 

Genésia Maria da Silva Prado 
Técnica de Enfermagem 
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DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDÍGENA 

SECRETARIA DE 5.J.UDE DE 5.40 GABRIEL OA CACHOEI/?-4 

FEDERAÇÃO DAS ORG.J.NIZ.J.CÕES IND.ÍGENAS DO RIO Nf:CRO 

~ SÍNTESE DO ATENDIMENTO , 
ODONTOLOGICO DAS 

COMUNIDADES DOS RIOS BAIXO, , 
MEDIO IÇANA E AIARI 

SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, JUNHO DE 2000 



1. INTRODUÇÃO: 
.-Is eq1_upes odm11ol<íg1cus du« nos luuxo. IJl(;dio f cana <.' A tart prtortzaratn as 

ações educattvas e preventivas t'III relação as doenças hncats e para o 

dwg11ás11co de saúde bucat ""' nos vtsuados realtzou-sc levantamento 

e171de1111ol()gtco de cáru: denta}. alt:111 disso houve tratamento odontolágrco com 

ações ctrúrgtco-restauradoras e n'lll"ri'io defatores retenuvos de placa. 

2. RESULTADOS: 

Os resultados estão resumidos nas tabelas a seguir: 

1:.1 BELA l - Prevalência de cárie dentária CPO-D nas diversas faixas etárias tias 
comunidades dos rios baixo, médio Içana e Aiari. 

Idade 
Rios 

1 
12 anos 15 à 18 anos 36 à ./4 anos 

·- - 

! Baixo Içana 9.50 12.03 18.47 ! 

Médio Içana 8.00 12.60 .' 19.30 

Aiari 9.43 12.48 18.79 

~lédia de CPO-D 9.24 12.37 18.85 

TABELA II - Prevalência de cárie dentária Ceo nas crianças de 5 e 6 anos das 
. comunidades dos rios baixo, médio Içana e Aiari: 

Rios Baixo Içana Médio Içana Aiari Média Geral 

Ceo 10.68 10.50 11.05 10.74 
' 

TABELA lll - Procedimentos odontoiôgicos preventivos das comunidades dos rios 
baixo, médio Içana e Aiari: 

1 Aplicação de Escovação Orientação de Procedimentos 
flúor Supervisionada higiene oral Total Geral 

Total 1.962 1.819 2.440 6.121 
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7: 1 UEl,A IV - Procedimentos odontolôgicos curativos por faixa etária das comunidades dos rios baixo, médio Içana e Aiari. 

--·-·- - -----· - Faixa Etária (anos) < de ) de 5 9 10-14 15-19 20-29 30-49 50-60 Total llmentos 5 60 ---- ... - - ·- 
Exames Clfliicos 32 205 217 255 179 209 09 08 1.114 --- 

Tanarectomia (por dente) - 05 159 166 182 179 02 08 701 
istaumções (ionõmero e IRM) 19 128 176 167 87 32 01 01 611 
Exodontias de permanentes - 34 135 198 189 203 20 21 800 
Exodontias de deciduos 21 136 38 - - - - - 195 - 

.odonüas de restos radiculares - 48 54 122 124 113 03 05 469 
Suturas - 05 47 104 114 84 02 07 3.63 

e_licnç!!_es de verniz co111 flúor 33 36 30 15 07 04 - - 125 
Utectomias - 01 03 04 03 04 - - 15 

.. ----·----- -· 
Total 105 508· 859 1.031 885 828 37 50 4.393 ------~-- 
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TABELA V - Procedimentos odontológicos dás comunidades dos rios baixo, médio ,. 
Içana e Aiari. 

Exume Orientação Escovação Apllcaçãa R«t.\1111/T(lt,:Ü(J Exodontia Exodontia Exodontia ,le 
Rio de Higiene T urturectomia IRM Resros Sutura» B11cul 

Oral S11peri•i.~io11111lu Flú11r Ionõmero Deciduo Permanente Radlculares 
Bal'\:o 

453 1.088 749 511 537 100 07 72 180 258 /15 Içana - -· Médio 1 

778 521 521 422 - 234 77 41 316 - 29 Içana 
-~---- 

Aiari 397 831 787 801 /64 169 24 82 301 209 2/9 

Total 1.628 2.440 2.057 1.734 701 503 108 195 797 467 363 

/9 

l 1led11111i111 fota/ j · 
-·------· ·---- --1 

15 4.1./5 1 

- -- ·- --- ... l. 
•, '9-9 i 
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5/ 1 - 1 ./.035 

/25 15 JJ. /38 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

, () CJ'O-D das comunidades destes nos é extremamente alto (media de <J. 2-1 

dentes com experiêncta de cárie aos 12 anos. média 12.37 na faixa ctárta de 

15 cl 1 R anos e média de 18. 85 11a faixa etária de 36 à -1-1 anos) e como estas 

populações não eram beneficiadtts com ações de promoção de saúde bucal, ú 

medida que as idades vão evoluindo as experiências de cárte dentária tornam 

se maiores e mais graves. Temos como conseqüência um grande número de 

dentes cariados. com extração indicada e pacientes edêntulos (com perda 

dentária). 

, Venfica-se que a prevalência de cárie dentária Ceo em crianças de 5 e 6 

anos dos rios baixo, médio Içana e Aiari representam aproximadamente 

iguais com uma média de 1 O. 7.J dentes com experiência de cárie por criança 

examinada, número extremamente alto segundo os padrões da Organização 

Mundial de Saúde. 

, No atendimento odontológico merece especial atenção a grande quantidade 

de exodontias (extrações dentárias), pois este fato demonstra claramente que 

estas comunidades eram totalmente desassistidas em relação ao atendimento 

odontológico. ,...{ 
1 ' "--' 
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4. SUGESTÕES: 

>, Para reverter o grande índice de cárie dentária nestas populações há 

necessidade de mtcnsas ctçãc» de promoção de saúde · bucal de maneira 

continua e permanente. relacionadas tomo aos aspectos educativos e 

preveni ivos, quanto aos e, rú rg,1c< i-restauradores, 

r Para propiciarmos um melhor atendimento odontolágico a estas 

comunidades, torna-se importante a aquisição de maletas odontolágicas 

portáteis com compressor. além de aparelhos amalgamador e 

fotopolimerizador com gerador de energia para alimentá-los. Só assim .••.. 

poderemos realizar uma assistência odontológica que ofereça melhores 

condições de saúde bucal para estas populações e não só solucionando seus 
I 

problemas emergenciais. 
IG 
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