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Os autores descrevem o resultado de inquérito
dermatológico realizado entre os Xavánte da Área
Indígena Pimentel Barbosa, Mato Grosso, Brasil. Os
resultados indicam a ocorrência de doenças
relacionadas à higiene inadequada, como a escabiose,
pediculose e piodermite. O encontro de perlèche sugere
deficiência nutricional O pênfigo foliáceo endêmico
(fogo selvagem) foi a afecção dermatológica de maior
gravidade presente nesta população.

INTRODUÇÃO
No passado, Weinstein et al. (1967) realizaram uma
investigação biomédica e antropológica pioneira entre os
Xavánte, efetuando exames clínico-laboratoriais em
população estabelecida em aldeia próxima ao Posto
Indígena Simões Lopes, do então Serviço de Proteção aos
índios. Em 1990, Coimbra et al. iniciaram um estudo de
reavaliação da população Xavánte após esses anos de
contato com a sociedade nacional. O presente trabalho,
fazendo parte desta reavaliação, descreve os resultados de
uma expedição em que foram investigados problemas
dermatológicos entre os Xavánte.
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RESULTADOS E COMENTÁRIOS

Um total de 216 indivíduos adultos e crianças de ambos os sexos, morando na aldeia Rio das Mortes. Area
Indígena Pimentel Barbosa (Estado de Mato Grosso),
foram examinados por dois dermatologistas (RRA e IC) e
um patologista (HF). O exame restringiu-se à investigação
de doenças dermatológicas, através da inspeção simples do
tegumento.

Os resultados encontram-se resumidos na Tabela I. Foi
observada uma alta prevalência de escabiose, pediculose e
piodermite, relacionadas à inadequada higiene. A introdução do hábito de vestir-se dissociado de medidas
apropriadas de higiene corporal e de limpeza correta das
roupas parece-nos explicar essa alta prevalência. A elevada
ocorrência de queilite angular (perlèche) pode ser decorrente de deficiência nutricional. É interessante notar que
nenhuma dessas alterações cutâneas foi descrita no trabalho de Weinstein et al. (1967), o que pode corroborar a
idéia de que, durante essas décadas, os novos hábitos
introduzidos após o contato trouxeram conseqüências
prejudiciais à saúde dos Xavánte. É válido ressaltar, pela
gravidade que esta doença pode assumir, a ocorrência do
pênfigo foliáceo (fogo selvagem), cujas características
serão descritas em trabalho separado (Friedman et al. s/d).

The authors present the results of a dermatological
survey conducted among the Xavánte Indians from the
Pimentel Barbosa Reservation, state of Mato Grosso,
Brazil Scabies, pediculosis, and pioderma were the most
frequent diseases, clearly related to poor hygiene. The
finding of perlèche indicates the presence of nutritional
deficiency. Endemic pemphigus foliaceus (fogo
selvagem) was the most serious dermatological affection
found in this population.
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