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CADASTRO TUBERCULÍNICO NA ÁREA INDÍGENA

NOEL NUTELS *

Luís Victor Duarte

II

Há seis anos vimos praticando
cadastro torácico entre os silvícolas

do Brasil Central. Somente em um

caso pudemos constatar uma sombra
pulmonar. Tratava-se de uma
indiazinha trumaí: Iacutá. De ime

diato afastamos a hipótese de
tuberculose. A sua história vinha

de mais de um ano. Um caso iso

lado com mais de um ano de evo

lução, entre gente primitiva, con
vivendo em maior promiscuidade

e sem a menor experiência com o
BK, não poderia ser tuberculose.

A própria epidemiologia da doença
aconselhava-nos a preferir tal ati

tude. Não dispunhamos de outros
meios para dirimir dúvidas. Resol
vemos então encaminhar a menina

para o Hospital Evandro Chagas,

do IOC, onde, após os exames com-

plementares inclusive prova tuber-

culina e biopsia, a hipótese de

tuberculose também foi afastada.

Tratava-se de abscesso de etiologia
não esclarecida.

• Chefe cio S.U.S.A..

** .Médico do Conjunto Sanatorial de Curi-
Clca, posto à disposição do S.U.S.A. para
realização do trabalho.

Recebêramos notícias dos Villas

Boas de que recentemente haviam

estabelecidos contacto com os Suiá.

Trata-se de um grupo Caiapó (Gê),

muito temido pelas demais tribos
daquela área. Vivem nas cabe

ceiras do Rio Paranajuba, que
também é conhecido por Suiá-
Missu. Esse rio desemboca na

margem direita do Xingu, um

pouco à montante de um ponto
denominado Diauarum, onde os

Villas Boas tem o seu acampa
mento .

O único contacto, conhecido,
entre civilizados e Suiás ocorrera

em 1884 através de Karl von den

Steinen no decurso da sua primeira
expedição de Cuiabá a Belém,

pelo Xingu. Há também uma
suspeita de que os Suiá tivessem
exterminado uma expedição de

etnólogos americanos no início

deste século. Esse fato, porém, tanto
pode ser atribuído aos Suiá como
a qualquer outra tribo. O certo
mesmo é o contacto de Steinen.

Durante 76 anos, portanto o tempo

que medeia entre Steinen e Villas
Boas, não tiveram os Suiá, aproxi-


























