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SôBRE OS DENTES DOS KARAJA DE SANTA ISABEL
por
HAROLDO CÃNDIDO DE OLIVEIRA

Em julho de 1947, por ocasião. de uma estadia forçada no Pôsto Santa
· Isabel, do Serviço de Proteção aos t~dios, na ilha do Bananal, por sugestão
do meu excelente companheiro e amigo, Prof. Herbert Baldus, empreendi o
estudo dos dentes dos Karajá~ visando, principahnente? verificar a ~xistência
dos dentes "em forma de pa" (shovel-shaped), descrito por Hrdlicka no
stock mongoloide e já ~nco~trados por diversos outros pesquisadores em nosso
meio (Emílio Willems; Notas sôbre influências indígenas na população caiçarà
no litoral do Estado de São Paulo, Antropologia n. 2 - Universidade de S.
Paulo, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Boletim LXXVII 1947), objetivo de que, infelizmente, depois me afastei, por motivos independentes de
minha vontade.
Examinei os seguintes Karajá, quanto aos dentes:
Uadêri, mulher, 58 anos;- dentes reduzidos a cacos .
2) Balauári, mulher, 30 anos; todos os dentes; grandes cáries nos incisivos;
molares planos.
3) Nabukoa, homem, 5 anos; dentes incisivos inferiores deslocados p"ara den·
tro, provàvelmente pelo uso do tembetá, sangrando; os quatro molares·
inferiores planos e cariados.
4) IJerixá, mulher, 30 anos, cáries nos incisivos superiores e nos molares
inferiores: dentes gastos nas coroas. uniformemente.
5) Madôiri, mulher, 2 anos; 1.ª' dentição, dentes em bom estado.
6) Kauadéru, mulher, 3 anos; 1.ª dentição; bons dentes.
7) Dikuria, homem, 7 anos; cárie no canino superior direito, molar dos
6 anos (definitivo) e molares da 1.ª dentição em bom estado, planos.
8) Ararua, homem, 8 anos; molar dos 6 anos (definitivo) e molares da 1~ª
dentição, em bom estado, planos.
9) Lauaxiri, mulhe·r , 25 anos; molares inferiores esquerdos cariados, direitos pla nos.
!O) Ethom-uêru, mulher, 22 anos; cárie nos 2 primeiros molares superiores;
os outros dentes em bom estado; falta o incisivo lateral superior esquerdo.
11) Arad-Tuma, homem, 1 ano; 4 incisivos, já gastos.
12) Tan-ri, mulher, 1 ano; 4 dentes incisivos.
·.
13) Thiuabeia, n1ulher, 28 anos, cáries nos incisivos superiores e no 1.º molar.
superior; molares planos.
14) Idiauixá, homem, 8 anos; só o molar dos 6 anos. definitivo, os outros da
1.ª dentição.
15) Erináru, mulher, 25 anos; ausência dos 4 i~cisivos superiore.s ;_ molares;
planos.
16) Kuêrêdi, mulher, 10 anos; m.olares p)anos; dentes em bom estado.
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Tarimáru, mulher, 50 anos; dentes muito gastos, diversos ausentes.
Koanadiky, mulher, 30 anos; cárie no 1.0 _molar inferior esquerdo.
J.falauiri, mulher, 60 anos; ausência de dentes.
lmahêru, mulher, 25 anos; falta o incisivo lateral superior esquerdo;
molares pla nos.
Mahaláru, mulher, 3 anos, 4 incisivos inferiores em bom estado.
Konoi, homem, 2 anos; dentes da 1.ª dentição, em bon1 estado; molares
com 4 cúspides.
Koviri, mulher, 60 anos; ·dentes bons, gastos pelo uso; molares planos.
Tahêru, mulher, 16 anos, cárie.s nos dois 1.ó molares inferiores direito e
esquerdo; molares planos.
Koaxidu, mulher, adulta; dentes bons; e molares planos.
Ureáru, mulher, adulta; dentes ótimos; molares planos.
Koxiáuarú, mulher, adulta; cáries nos 4 incisivos superiores e nos molares
inferiores esquerdos, molares planos.
Koinacarú, mulher, 4 anos, 1.ª dentição.
Xenáiru, mulher, 8 meses; 2 dentes incisivos.
Xiuuatêhá, mulher, 20 anos; dentes 9timos; molares planos.
Doináki, mulher, 35 anos; dentes ótimos; molares com 4 cúspides.
Xemárú, mulher. 40 anos; faltam os dois 1.º molares inferiores (direito
e esquerdo); demais molares planos.
Berinácaru, mulher, 55 anos; nega mostrar os dentes.
Maretherú, mulher, 48 anos; dentes em mau estado; ..-ausência dos premolares e molares.
.
Ueheria, mulher, 3 anos, 1.ª dentição; molares planos.
Komantári, homem, 38 anos; m olares planos; ausência dos dois incisivos
médios superiores.
Nahuria, mulher, adulta (esposa do precedente); 2 molares inferiores planos, os demais em mau estado.
·
•
Veriyô , mulher 50 anos; molares estragados, mas planos.
Reráki, mulher, 50 anos; molares estragados, mas planos.
Kabidxána, homem, 2 anos; molares planos.
Butiuéru, mulher 1'8 anos; molares planos; t.o molar inferior esquerdo
e incisivo lateral superior esquerdo cariados.
Uorké, homem, 2 anos; 1.ª dentição completamente estragada.
Komanthêra, mulher, 13 anos; dentes bons; molares planos.
Loiuá, mulher, 25 anos; dentes ótimos; molares com 4 cúspides.
lmahêru, mulher, 58 anos; ausência de dentes.
lrari, mulher, 2 anos; os 2 últimos molares inferiores (o da direita· e o da
esquerda) distróficos, retorcidos .
Noidiaki, mulher, 16 anos; m olares com 4 cúspides rudimentares; dentes
bons.
Koxiáuárú, mulher, adulta; só 2 molares com 4 cúspides rudimentares,
os demais muito estragados.
Urakán, homem, 1 ano; só os incisivos da 1.ª dentição.
Xiuenã, mulher, 7 anos; molares planos, cariados.
Mainxá, mulher, velha; dentes re'd qzidos a cacos.
D'euahura, homem, 3 anos; molares planos; dentes bons.
Bethauáru, mulher adulta; nega mostrar os dentes.
Lehidjá, mulher, 40 anos; molares gastos.
Teribré, homem, 16 anos; molares com 4 cúspides bem desenvolvidos.
Thiuku, mulher, 16 anos, dentes bons; molares planos.
Eleriru, mulher de Ataul; (63); 18 anos, dentes bons; molares planos.
Lahuri, homem, 45 anos; só um molar plano, os outros reduzidos a cacos.
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Sarekina, homem, 12' anos; · cárie no 2.• molar inferior esquerdo; molares
planos.
60) Uehéria, homem, adulto; faltam o 1.º e 2.• molares inferiores direitos;
molares restantes planos.
6~) Hureári, homem~ adulto.; dentes bons; · molares planos os últimos molares
(siso) ainda não nasceram.
62) Maloá, homem, 55 anos; ausência dos incisivos inferiores e de vários outros dentes; ·molares planos.
63) Ataul, homem, 25 anos; bon.s dentes; faltam os dois 1.º molares inferiores
(direito e esquerdo); câ~ie no incisivo lateral superior esquerdo; molares presentes Planos.
64) Dikohéte, mulher, 50 anos; ausência dos 4 'incisivos superiores e do t.•
molar inferior esquerdo, molares presentes planos.
65) Nahuria, (outr·a mulher de Ataul, 63), adulta; · molares cariados.
66) Noki, homem, adulto ( epiléptico) ; dentes ótimos; molares planos.
67) Hutári, homem, 8 anos; cárie ·no 1.º molar inferior esquerdo; molaretf
planos.
68) Katemari, homem, adulto; 1.0 premolar supe~ior esquerdo cariado; molares planos.
69) Kuriná, ·h omem, 30 anos; ausência dos 4 incisivos superiores; molares
planos.
70) Korihéru, mulher, ·20 anos, molares com 4 cúspides.
71) Veumá, homem, 60 anos; molares presentes planos, gastos pela idade; ausência dos 4 incisivos superiores, incisivos inferiores deslocados pelo uso
do tembetá; · faltam 2 molares inferiores.
' 72) Thauákarú ,, mulher 23. anos; molares planos; dentes b.o ns.
•
73) Dekuári, homeli}, 7 meses.; 1 incisivo.
74) Ataulzinho, homem, 40 anos; incisivos inferiores deslocados pelo uso do
tembetá, ausência de 2 molares j,nfe riorei ~squerdos e de 1 molar inferior direito; molares restantes planos.
75) Divauála, homem, 6 anos; molares planos, sendo 1 cariado; está mudando
· os incisivos; ainda não nasceu o. molar dos 6 anos.
· 76) Habuenona, homem, 40 anos i molares todos cariados, com a coroa destruida e reduzidos a cacos, incisivos inferiores deslocados pelo uso do
teni_b etá.
,
77) Vaxuré (pai de Ataulzinho, homem, 60 anos; dentes ausentes ou . reduzi•
dos a cacos.
.78} Maurinaúi, homem, 12 anos; dentes bons;- 1.0 molares planos e 2.0 m,o . • .lares com 4 cúspides rudimeritàres.
79) Renaki,, mulher, 30 anos; dentes bons; molares planos.
80) Loiuá, mulher, ·5 anos; (irmã pelo lado materno de Konoi, (22); 1.ª dentição, em bom estado.; molares planos (o irmão tem os molares com 4
~ cúspides) .
81) Jlandiuéverú, mulher, 10 anos; molares planos; dentes mal alinhados:
82) No-é-bla, · mulher, 6 anos (mestiça); molares planos.
83) Hakuáre, homem, 24 anos; dent~s com as gengivas sangrando; diversas
cáries; molares planos.
.
84) Deridú, homem, 20 anos; molare.s planos; o 1.º inferior direito cariado
(?.º grau, .; falta · o 1.ó premoJar esquerdo.
·35) , Jar,or,ruj.,_homem, 60 anos; ausência de de~ntes. · .
86.) Ar.uexi, homem, · 35 anos; fàltam 2 molares; os restantes molares planos;.
den~és ·e m bom estado.
59)
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Uaixá, homem, 5 anos; dois molares da 1.ª dentição planos; ainda não
tem o molar dos 6 anos; cáries nos incisivos superiores; estão nascendo
2 incisivos medianos inferiores definitivos, fortemente deslocados para
trás (tembetá ?) •

.{/\lota sôbre a pronúncia: o r é sempre brando, mesmo inicial tem o som do
r intervocálico português; th é equivalente ao th inglês; o h é aspirado;
y é equivalente a ü (alemão).
0

Em resumo, examinei os dentes de 87 Karajá, sendo 34 homens, e 53 mulheres, o que se justifica por estarem os homens, em geral, trabalhando; dêsse
.tqtal, 33 eram menores de 15 anos e 54 maiores de 15 anos (A Harald Schultz,
que inuito me auxiliou na ·coleta dos dados, os meus sinceros agradecimentos).
A pequena amostra, embora não merecendo um tratamento estatístico,
era pedeitamente homogênea, e penso justificar as considerações que se
seguem.
I •

Importância do exame dos dentes dos , índios

Em estudos epidemiológicos, muitas vezes pode ser de considerável importância a determinação das idades das pessoas examinadas, que pode nos
for~ec~r ~a~os. preciosos sôbre as endemias locais, ép~cas áe aparecimento e de
maior incidencia de certos fenómenos, etc. Na malária, por exemplo, é conhecida de .todos a importância da determinação da esplenomegalia nos menores
e nos maiores de 15 anos, da pesquisa do índice hemoscópico qos recém-nasci-Oos e menores de 1 ano, etc.
1t certo que um olhar experimentado pode, muitas vezes, avaliar, por si
:só, com grande aproximação, a idade de um índio; o exame dos dentes poderá, contudo, servir como precioso auxiliar nesses casos.
Pelo que pude observar entre os Karajá de Santa Isabel, a época da irrup.ção dos dentes, tanto da l.ª como da 2.ª dentição, é a habitual entre nós: aos
·6 meses nascem, em geral, os primeiros incisivos: com l · ano, o indiozinho já
tem quase todos os incisivos; com 2/ 3 anos a l.ª dentição está completa, e compõe-se de 20 dentes; aos 4/5 anos começa a queda dos dentes de leite e aos 6
anos, em geral, aparece o primeiro dente permanente, o primeiro molar, o molar
-dos seis anos"; seguem-se os incisivos (6/8 anos), caninos (9/10 anos), premolares
{10 anos), o 2.0 molar (12/13 anos), e por fim o 3.0 molar (siso), aos 18 anos.
II - Côr dos dentes

•

Como já havia sido observado pelo Dr. Othon Xavier de Brito Machado,
no seu trabalho "Os Carajás", editado pelo Conselho Nacional de Proteção aos
1ndios, Rio de Janeiro 1947, pág. 32, o~ dentes dos Karajá apresentam, em geral,
·um matiz amarelado bem pronunciado; o índio Nokí, por exemplo,
que pude examinar diversas vezes, tendo atendido a vários de seus
ataques epilépticos, com excelente dentadura, tem os dentes da cor de
palha sêca.
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III - Forma dos dentes
Como.foi dito, meu intento inicial era estudar a forma dos incisivos, e veri- ·
·ficar a existência, · ou não, entre os Karajá dos ' incisivos "em forma de pá"
(shovel-shaped, descritos por Hrdlicka; o singular aspecto dos molares acabou,
· ~ontudo, monopolizando a minha .atenção.
·
Como é sabido, os molares, dentes trituradores, apresentam, em geral,
., ..uma coroa larga, munida de cúspides ou tubérculos arredondados, de número
.variável, quatro ou cinco na maioria das vezes, separádos uns dos outros por
~sulcos mais ou menos profundos e mais ou menos completos.
·
Entre os Karajá de Santa Isabel os molares apresentam um aspecto difet! ente, bastante característico: as coroas largas são· absolutamente planas,
~lisas, sem vestígios de cúspides ou tubérculos, sem sulcos ou ranhuras, fato
......
que foi acima as~inalado, sempre que foi encontrado, sob a denominação de
"molares planos''. Os "molares planos" dão uma impressão de grande re, sistência .
__
"Molares planos" foràm encontrados tanto na l.ª como na 2.ª dentição,
tanto em homens como _mulheres.
Os ·"molares planos" foram encontrados nos seguintes índios e índias:
2 .,..-- 3 - 7 - 8 - 9 - 13 - 15 - 16 - 20 - 23 - 24 - 25 - 26 -27 - 30 - 32 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 50 ·52 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61- 62 - 63 - 64 - 66 - 67 - 68
-- 6 9 - 71-72-174-75-79-80- 81- 82 - 83 - 84 -86e87~
aô todo, 51 indivíduos .
MÓlares com 4 cúspides foram encontrados em: 22 - 31 - 44 - 47 .e
48 - 55 e 70, ao todo, 7 indivíduos.
Dos outros 29 indivíduos, 2 negaram-se a mostrar os dentes; dos 27 restantes, muitos não tinham, ainda, ,molares, outros já não os tinham mais, e
de outros, finalmente, por lapso, não tomei as anotações necessárias.
Merecem referência especial os casos a seguir:
22 e 80 são irmãos pór parte de mãe; 22 {Konoí), menino de 2 anos, tem .
os dentes com 4 cúspides; 80 (Loiuá), sua irmãzinha de 5 anos, tém os molares
planos, característicos;
82 (No-é-bia) é uma linda ·garotinha mestiça; sua mãe é índia e o pai
"brasileir9" - os molares são planos, típicos;
78 (Maurinauí), menino de 12 anos, apresenta os 1.0 molares planos e os
2.0 molares com 4 cúspides rudimentares.
Limito-me à exposição· dos fatos acima, que reputo de considerável importância, chamando para êles a atençã9 dos estudiosos; infelizmente, a sua
explicação está muito além de minhas pqssibilidades. Seria -interessante pes,q~sar a existência de "molares planos" entre os Karajá das outras aldeias, ein
· outras tribos de índios, estudar a influência da alimentação sôbre a morfolo~gj.a dos dentes, a importância da hereditariedade. na fixação dêste caracterís·
tico, etc. etc.
~
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IV - ·Influência do tembetá sôbre os dentes.
Como é sabido, muito cedo os Karajá perfuram o lábio inferior das aianças do sexo masculino, para a aplicação do tembetá.
A perfuração faz-se exatamente na linha mediana e na altura do sulco
gengival que separa o lábio da gengiva, aplicando-se logo em seguida o temóetá, que é mantido sempre no lugar, impedindo que o .orifício se feche.
A extremidade oral do tembetá, 9.'!e é um pouco mais grossa ou dispõe·
de duas aletas, para impedir a queda d2 adôrno, fica, assim, em contacto
estreito com as gengivas, justamente na linha mediana, no espaço que separa
os dois incisivos medianos inferiores.
Na gengiva delicada das crianças o traumatismo que tal corpo estranho
provoca é de importância considerável; gs alvéolos dos incisivos, reiteradamente traumatizados, vão sendo e~purrados para dentro, recurvados para
trás, de modo que, ao nascer, os incisivos estão completamente deslocados,
dobrados para trás, em direção da lín~a (tal fato pôde ser perfeitamente·
observado nos índios acima relacionados soo os númer,0s 3 - 'Zl ·- 74
- 76 e 87).
Desviados, os incisivos inferiores perdem contacto com os dentes superiores correspondentes e todo o equilíbrio dentário se rompe. Sem apôio,
os dentes superiores vão baixando, descendo, até serem eliminados; eliminados os incisivos, o desequilíbrio começa a atuar sôbre os caninos, estende-se
aos premolares, aos molares, e tôda a dentadura é p~ofundamente comprometida(*).
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Convem observar, em todo caso, que Fritz Krause (Iri den Wildniaen Braailien•, Leipzig 1911,..
p.6g. 181)
achou, em 1908, os dentei dos Karajá "em geral boo1", havendo .Omente entrw
oe velhos numero1a1 fre1tas na dentadura em comequência de queda do1 dentei
(" •.• til.
Zã.hne durc~hend• iut;
alte Leute
wei•n Yiele Zahnlüclc.en inlolie Ausfallen.
der
Zã.hne auf.").
Nota da Redação .
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