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Nossas observações referem-se a grupos in
dígenas do Alto Xingu, ou melhor, da Área

«Io Ulurí(l). Em julho do corrente ano volta
mos «àquela área a fim de completar os tra-
l alho? que, desde 1947, vimos realizando para
o Museu Nacional.

Convivemos com os índios Kamaiurá e Ka-
lapalo; aqueles em número de 110 e estes de
MO aproximadamente. Ambos os grupos vi
vem ainda em estado primitivo: andam com
pletamente nus; têm como base de alimenta
ção a pesca,e a mandioca, que comem sob vá
rias maneiras. Em determinadas épocas do ano
alimentam-se também do ovo do tracajá {Pode
iinnis sp.) e do fruto do piqui (Cari/ocar bra-
filicnsis St. HU.). Comem a carne do macaco
(Ccbua sp.) e do mutum (Crax sp.), embora

;-. caça seja bastante difícil. Como tempero,
u--.un um "sal" por eles fabricado, cujo prin
cipal componente é a potassa(2), não acusan-
ito a análise o cloreto de sódio. Esses dois gru
pos têm suas aldeias próximas aos Acampa
mentos da Expedição Roneador-Xingú, no Ja
caré o no Alto Kuluene, onde vão com freqüên
cia. .Alguns índios permanecem vários meses
com ó pessoal da Expedição, e já se habitua
ram ã nossa alimentação; nesses, que são pou
cos, os níveis tensionais foram mais elevados,
conforme veremos.

Método — Seguimos a orientação de Vasco
A:ambuja(3) "O critério da determinação da
mínima foi sempre o quarto tom de Korotkow,
isto é aquele ponto da leitura auscultatória em
que as bulhas se tornam subitamente surdas e
abafadas. As tensões anotadas foram sempre
às da segunda tomada, feita logo após a pri
meira, depois da lenta descida da coluna de
mercúrio até o nível zero da escala".

Usamos sempre o esfigmomanômetro de
coluna de mercúrio da firma Bekton & Dickin-
son, aferido antes de seguirmos viagem. Todas
ar tensões foram tomadas com o indivíduo sen

tado, com o braço esquerdo estendido sobre
uma mesa improvisada, de maneira que o man-

• Do Museu Nacional — As diversas viagens feitas
pelo nutor, à região do Xingu, foram realizadas cm coo
peração com a Fundação Brasil Central, a qual se con-
lessa agradecido.

guito ficava sempre à altura do coração. Fize
mos todas nossas observações na parte da ma
nhã, antes de os índios saírem para as roças,
pescarias ou fazerem exercícios mais violentos.
O material colhido consta de 124 observações,
sendo 63 homens e (51 mulheres, com idades
compreendidas entre 10 e 50 anos; essas ida
des foram estimadas, visto ser impossível a de
terminação exacta entre grupos indígenas.
Com a experiência que temos em lidar com ele
mentos indígenas, as idades estimadas devem
ser aproximadas e sem dúvida se enquadrar
dentro dos intervalos de classe de cinco em
cinco anos que adoptamos. Para nossas com
parações utilizamo-nos sempre da média, ex
traída pela soma dos níveis tensionais máximo
e mínimo, separadamente, e divididos pelos
números de casos dentro de cada grupo de
idade.

TAÜELA

Idade N." Homem Dif. N.° Mulher ! Dif

1 ! «. 15 7 90-01 29 14 82-50 26
16 a 20 18 94-64 30 8 88-58 ! 30
21 n 25 12 93-64 29 7 87-60 27
26 .. 30 K 97-69 28 19 85-58 .'A

M a 35 8 83-58 25 4 81-57 24

36 a 40 5 91-65 26 6 71-52 29

41 a 45 2 76-53 23 3 91-57 34

46 n 50 , 3 105-70 35 1
— —

M éd in los I iveia tensionais <; sua s diferen-
ças, por grupos de idade.

Pela análise simples da tabela, vemos que
o grupo masculino apresenta níveis tensionais
mais elevados que as mulheres, muito embora
essa elevação não atinja a casa dos 100, com
excepção do último grupo de idade. O mesmo
fenômeno vamos observar com a mínima, que
somente nesse grupo chega a 70. A diferença
entre os dois níveis tensionais é mais pronun
ciado entre os mais velhos, pois chega a 35.
E' impressionante a queda que sofre a curva
na classe 31-35 anos, pois, como se verifica da
tabela, vinha em ascendência desde a primeira
classe. O mesmo fenômeno observa-se na clas
se 41-45 anos. Era de esperar que, na medida
que as idades aumentassem, os níveis tensio
nais também subissem, como se manifestam
entre nós.




