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Quanto ao que se refere ao meu seio frontal
direito, estamos ainda no período da aplicação
das sanguessugas. Todas as novas drogas têm
falhado redondamente. Meu seio esta de tal
maneira bloqueado que nenhuma manipulação
íisica consegue qualquer drenagem apreciável,
de modo que estou agora inclinado a aceitar
um recurso que os otornnos em geral desacon
selham, a operação frontal radical. Sinto-me
seriamente disposto a arriscar tal recurso, pov-

que, além de tudo, não vejo em como a situação
possa se tornar pior.

Para que estas últimas palavras não deixem
uma impressão de desespero, devo acresecntan
que sou grato por uma doença que me deixa
relativo bem-estar durante dez ou onze meses
por ano. A saúde completa que desfruto durante
os restantes um ou dois meses apagam todas
as razões de queixa e é por eles que estou
sempre esperando.
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II Parte

Prevalença de doenças

DURANTE o período de tempo de nossas pes
quisas, não nos foi dado observar nenhum

caso aparente de tuberculose, lepra, leishma-
niose, assim como más formações congênitas.
Quanto às doenças venéreas e dermatoses, cons
tatamos um único caso de lues (lesões cutâ
neas). Entretanto, verificamos a presença de
helmintoses, malária, assim como alguns casos
de conjuntivites e cegueira unilateral (traumá
tica ?). Em relação às doenças da infância tam
bém não observamos nenhum caso, e pelas infor
mações colhidas no Posto, temos que admitir
a inexistência destas doenças infectuosas na
Aldeia, em concordância com o que se verifica
em tribos indígenas que ainda não tiveram con
tado com a civilização. Medidas de Morhidade
c Mortalidade : — Devido a fatores do meio
ambiente, não nos foi possível colher dados
quanto aos antecedentes palustrcs e a mortali
dade por malária — informações imprecisas e
não merecedoras de crédito.

Constatamos, entretanto, a existência de
um cemitério, onde já haviam sido enterrados
dez índios desde dois anos antes, aproximada
mente o período de tempo em que a aldeia se
acha localizada nesta região. Teríamos, pois uma
mortalidade geral de 8.09 %, inferior a que
se tem observado no Distrito Federal.

Nutrição

Avaliação do estado nutritivo : Inquérito
de alimentação — (FichaModêlo Prof. Rubens
Siqueira), de 29 de julho a 19 de agosto de
1954. Tribo : Nação Xavante — Aldeia Apoena.
Localização : Margens do Rio Pimcntel Bar
bosa, Serra do Roncador. Distrito Barra das

Graças, Município de Araguaiana, Estado de
Mato Grosso. Segregação : Contato somente com
S. P. I. Nome do chefe da tribo : Cacique Apoe
na. Número de pessoas constitutivas da tribo :
618. A tribo tem horta ? Não, possui entretanto
uma pequena "Roça" com a seguinte produção
— milho, feijão, abóbora, inhame e batata do
campo. A tribo planta árvores frutíferas? Não,
faz uso de frutos nativos : buriti, piquí, muricí,
oití, jatobá. Criação : nenhuma espécie. Produ
ção e conservação doméstica de alimentos : Sim.
Que tipos de alimentos : carne muquiada (na
cinza), milho e feijão secos ao sol. Como são
preparados comumente os alimentos ? Milho
cozido, assado ou como bolo (farinha de milho,
socada no pilão). Abóbora assada. Carne —
Churrasqúeada ou muquiada. Número de refei
ções diárias : Comem a todo o momento. Exem
plo de distribuição de uma alimentação diária :
Não há distribuição por refeições.

Exames de laboratório

Dentre os produtos utilizados na alimen
tação Xavante, pareceu-nos mais indicado para
análises e estudos, a colheita do milho, do feijão
e do coco babaçu. Além de fazerem parte inte
grante de suas refeições diárias, apresentavam
características diferentes dos seus similares
usados em nosso meio. Nos certificados anexos,
do Laboratório Bromatológico, verifica-se o
resultado dos exames procedidos nos respec
tivos produtos.

Considerações e conclusões

A análise dos dados obtidos entre os Xavan-
tes — hábitos de vida; exame físico; inquérito
de alimentação e exames de laboratório — vem






