
816 A.IDFMAR PRASIL E OUTROS

Vol. II-NA6
JUNHO, -1960

1 Separar o precipit ido por csr.-
Irifugação lavando-o. uma vèz
com etanol absoluto e depois com
éter étílico. Deixar secar em tem

peratura ambiente, completando a
operação em dessecndor a vácuo
com cloreto de cálcio anidro. 'A

quantidade de etanol (2 volumes)
a ser adicionada é crítica-, pois um
excesso de álcool • condiciona a

precipitação de cloreto de bário.
.! :•

Rendimento: 0,5g de. ribose*5-
fosfato.
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RESUMO

-r

Os autores descreveram um processo direto

de preparncâo da ribose — 5 — fosfato, partln-

do do ATP, condensando, simplificando e abre

viando o procereo da preparação.

S U M M A K T

The Authon described a.dlrect processo* the írom ATP; they condense, slmpUC/ abreviate
preparing of Ribose — 3 — phosphat*;«tartlng the- mecftimlsm. .nf the preparation.
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ALGUNS DADOS SôBRE A INCIDÊNCIA NOSOLóGICA
NOS ÍNDIOS KARAJÁ"(*)

ATALIBA MACIEIRA BELLIZZf (♦*)

Integrando a 3.a Comissão de Investigação e Pesquisa da Incidência
do Câncer e moléstias afins entre os Brasilíndios, estive nos meses de
novembro e dezembro de 1957 com os índios da nação Karajá. A Comis
são foi organizada pelo Serviço Nacional de Câncer, sob a direção do
Prof. Dr. Ugo Pinheiro Guimarães e chefiada pelo Dr. Sebastião Silva
Campos. Esteve nos meses supracitados com alguns grupos indígenas
que habitam as margens dos rios Araguaia e Javahé (braço oriental do
rio Araguaia) e ainda com algumas tribos da nação Kayapó (Xikrin,
Gorotíre e Kubén-Kran-Kegn).

As Ires expedições já realiza
das visaram principalmente à
pesquisa da incidência do câncer
e moléstias, afins entre,os nossos

silvícolas, assim como-o registro
de seus hábitos, condições de vida,
alimentação, etc, principalmente
das condições que são apontadas
como favoráveis ao aparecimento
dessas enfermidades.

Aproveitamos uma parte do
tempo disponível para algumas
pesquisas antropométricas entre
algumas tribos visitadas.

Antes de proceder a citação das
enfermidades registradas e causas
de morte apuradas, adiamos in-

-dispensável tecer algumas consi
derações sobre a vivenda atual,
via de acesso, aldeias visitadas.

(•) Trabalho da 3.* Comlssáo de Investigação e Pesquisa da Incidência do Câncer e mcléstlas
afins entre os Brasilindlcs, organizada pelo Serviço Nacional de Câncer. Diretor: Prof. Dr. Ugo
Pinheiro Guimarães. Chefe da Comissão: Dr. Sebastião da Silva Campc-3. Apresentado â sessão
do Colégio Anatômico de 30-4-1958.

(••) Kx-Asslstcnte de Anatomia, Assistente de Técnica Operntôrla e Cirurgia Experi
mental da Escola do Medicina e Cirurgia do Mo de Janeiro. M.E.C.

(*•) Assistente do Serviço Nacional «le Câncer. R'o de Janeiro. Brasil.
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