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INTRODUÇÃO

A saúde bucal das populações indígenas brasileiras foi historicamente negligenciada. Recentemente tem sido dada 

atenção especial por meio da Política Nacional de Saúde Bucal Indígena. No entanto, muito pouco ainda se sabe a 

respeito da realidade epidemiológica bucal dessas populações. Os grupos indígenas sofreram com o resultado da 

colonização no país, pois foram alvos de comércio intensivo, escravidão, catequese, guerra, doenças e epidemias, 

despovoando do Brasil, o que fez com que se retirassem estrategicamente para o interior do continente.
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Queremos mudar essa situação !!

Levar oportunidade e esperança para todas 

crianças indígenas dos Estados de Rondônia, 

Mato Grosso e Amazonas, podendo ser 

ampliada para outros estados.

Aplicar um plano de Plano beneficiando 

todas etnias indígenas dessas regiões com 

foco principal na prevenção, kits de higiene 

bucal, orientações, palestras de prevenção, 

e treinamento dos agentes de saúde que 

atuam em campo durante o ano.



POVOS INDÍGENAS
ES TADO DE RONDÔNIA 

Povos indígenas de Rondônia: rumo as 518 
anos de resistência

Atualmente Rondônia conta com 43 terras 

indígenas, das quais somente vinte são 

regularizadas e outras 23 ainda não foram 

identificadas pela Funai. Essas são reivindicadas 

por remanescentes de povos que no processo 

histórico de ocupação tiverem seus territórios 

invadidos. O próximo governo democrático 

brasileiro tem a árdua tarefa de fazer valer a 

Constituição brasileira ou incorrerá no erro de 

deixar que os povos indígenas cheguem à sua 

extinção cultural o que significará um 

empobrecimento generalizado da nação brasileira.



SORRISOS DA AMAZÔNIA 
2021

Doutores da 
Amazônia 100 

mil kits de 
higiene infantil;

100 mil escovas 
de dente;

100 mil pastas 
de dente;

100 mil 
sabonetes;

Treinamentos 
agentes de 

saúde on line;

Levantamento 
dos resultados; 
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POVOS BENFICIADOS R.O 2021

Povo: Aikanã 350 indígenas;                              

Povo: Akuntsu 3 indígenas;                                     

Povo: Amondawa 126 indígenas

Povo: Apurinã 9487 indígenas;                              

Povo: Arikapu 37 indígenas;                                   
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POVOS BENFICIADOS R.O 2021

Povo: Aruá 94 indígenas;

Povo: Cinta Larga 1954 indígenas;

Povo: Djeromitxí 225 indígenas;

Povo: Ikolen 675 indígenas;

Povo: Kanoê 319 indígenas 
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POVOS BENFICIADOS R.O 2021

Povo: Karipuna de Rondônia 55 indígenas;

Povo: Karitiana 333 indígenas;

Povo: Karo 382 indígenas;

Povo: Kassupá 149 indígenas;

Povo: Kaxarari 445 indígenas;

Povo: Kujubim 140 indígenas;

Povo : Kwazá 54 indígenas;
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POVOS BENFICIADOS R.O 2021

Povo: Makuarup 579 indígenas;

Povo: Migueleno 267 indígenas;

Povo: Nambikwara 2332 indígenas;

Povo: Oro Win 88 indígenas;

Povo: Puruborá 243 indígenas;

Povo: Sakurabiat 219 indígenas;

Povo: Paiter Surui 1375 indígenas;



SORRISOS DA AMAZÔNIA
POVOS BENFICIADOS R.O 2021

Povo: Tupari 607 indígenas;

Povo: Uru-eu-wau-wau 123 indígenas;

Povo: Wajuru 248 indígenas;

Povo: Wari 3956 indígenas;



POVOS INDIGENAS 
ALTO XINGU - MT

O Parque Indígena do Xingu engloba, em sua porção sul, a área 

cultural conhecida como alto Xingu, formada pelos 

povos Aweti, Kalapalo, Kamaiurá, Kuikuro, Matipu, 

Mehinako, Nahukuá, Naruvotu, Trumai, Wauja

e Yawalapiti . A despeito de sua variedade linguística, esses 

povos caracterizam-se por uma grande similaridade no seu modo 

de vida e visão de mundo. Estão ainda articulados em uma rede 

de trocas especializadas, casamentos e rituais inter-aldeões. 

Entretanto, cada um desses grupos faz questão de cultivar sua 

identidade étnica e, se o intercâmbio cerimonial e econômico 

celebra a sociedade alto-xinguana, promove também a celebração 

de suas diferenças.

https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Aweti
https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Kalapalo
https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Kamaiur%C3%A1
https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Kuikuro
https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Matipu
https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Mehinako
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/nahukua
https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Naruvotu
https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Trumai
https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Wauj%C3%A1
https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Yawalapiti
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POVOS BENFICIADOS ALTO XINGU - MT 2021

Povo: Aweti 138 indígenas,

Povo: Kalapalo 417 indígenas;

Povo: Kamayurá 335 indígenas;

Povo: Kuikuro 415 indígenas; 

Povo: Matipu 119 indígenas;

Povo: Mehinako 199 indígenas;



SORRISOS DA AMAZÔNIA
POVOS BENFICIADOS ALTO XINGU - MT

Povo: Nahukwá 105 indígenas;

Povo: Trumai 120 indígenas;

Povo: Wuja 321 indígenas;

Povo: Yawalapiti 208 indígenas;



POVOS INDÍGENAS 
AMAZONAS PIRAHÃ - AM

Os Pirahã se auto-denominam hiaitsiihi, categoria 

de seres humanos ou corpos (ibiisi) que se 

diferencia dos brancos e dos outros índios. Possuem 

um elaborado sistema de nominação articulado à 

sua cosmologia. Antes mesmo de nascer, ainda no 

ventre materno, recebem um primeiro nome, que 

acreditam ser responsável pela criação de seus 

corpos. Durante a vida, recebem nomes de seres 

que habitam camadas superiores e inferiores do 

cosmos, responsáveis pela criação de suas almas e 

destinos, e também de inimigos de guerra.
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POVOS BENFICIADOS  AMAZON AS – AM 2021

Povo: Pirahã 131 indígenas;

Povo: Tenharin 828 indígenas;

Povo: Parintintin 480 indígenas;

Povo: Apurinã 9487 indígenas;

Povo: Juma 4 indígenas;
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LEVANDO SAÚDE PARA LUG ARES ANTES MUITO DIS TANTES.

Com um Plano um plano de atuação e  deconvolvedo um planogamete junto as profissionais que atuam em 

campo durante o ano, podemos mudar a saúde nesses regiões, com foco principal,  a prevenção!!

Distribuir 100 MIL  kits de escovação, treinar profissionais do distrito especial de saúde indígena, casai (casa 

do indío)) , fazendo acompanhamentos por quatro anos.

Expandir para aldeias  de todo Brasil em parceria com associações indígenas, juntos as maiores lideranças 

do país.

Levando saúde para essas regiões, conseguimos desconstruir habitos antigos e crias novos habitos. Também  

ajudamos a combater o desmatamento da floresta Amazônica. Sem saúde esses guardiões não tem força 

para defender seus territórios.

PODEMOS IMPACTAR EM 2021 TRINTA E CINCO MIL CRIANÇAS EM TODAS AS TERRAS INDÍGENAS DE 

RONDÔNIA, PARQUE INDÍGENA DO XINGU,  PARTE DAS TERRAS INDÍGENAS DO AMAZONAS. E 

CONSEQUENTEMENTE PARA OUTROS ESTADOS E REGIÇÕES, LEVANDO ESPERANÇA PARA LUGARES ANTES 

MUITO DISTANTES.

LEVANTE , AVANCE E LUTE.....


