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AO LEITOR 

A França d'hoje como a de todos os tempos 
foi e será o berço civilisador que sempre ha-de 
embalar os vultos mais eminentes, cérebros pri
vilegiados que abram sendas de maravilhosas des
cobertas no mundo scientifico, arrastando após si 
hostes enormes de admiradores da sciencia. 

O vulto eminente que após si deixou um 
rasto lumiuosissimo foi Pasteur, nome proferido 
respeitosamente por todo o orbe civilisado, nome 
reverenciado pelos próprios allemães. 

Pasteur, o heróico campeão da humanidade, 
que tudo fez e que a tudo se arrojou para colher 
conhecimentos que de futuro sirvam para prote
ger os seus similhantes de um grande numero 
de doenças, veio esclarecer pelos seus innumeros 
trabalhos e experiências celebres, a etiologia e 
pathologia d 'uma.certa classe de doenças que 
permaneciam envoltas n'um denso véo, ou que se 
attribuiam a causas inteiramente falsas. 
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Nós que apesar da nossa obscuridade apre
ciamos ab imo pectore todos os progressos scieu-
tificos alistar-nos-hemos sob a bandeira de Pas
teur, tomando para assumpto d'esté nosso traba
lho a prophylaxia da trichinose. 

Não tendo preterições a escriptor; nem infe
lizmente recursos intellectuaes sufficientes, re-
cente-se certamente este nosso trabalho modesto 
e despretensioso de desenvolvimento de que era 
merecedor. 

Confiando pois na benevolência do Illustrado 
Jury apresentamos a nossa ultima prova. 



INTRODUCÇÃO 

A therapeutica, apesar de numerosas tenta
tivas e da infinita variedade de recursos de que 
dispõe, ainda não conseguiu, infelizmente, desco
brir meio algum que podesse combater com suc-
cesso a trichinose, essa terrível doença que tantas 
epidemias tem causado, é da prophylaxiaque lia 
tudo a esperar, porque só ella será capaz de nos 
preservar d'essa terrível enfermidade. 

Deve pois o tratamento prophylactico escla
recer, antes de tudo, as populações sobre a trichi
nose e seus perigos, sobre tudo no que diz respeito 
áquelles a que conduz a carne de porco trichinada, 
defumada ou simplesmente salgada, ingerida crua 
ou incompletamente cozida. 

0 dominio da hygiene sendo actualmente o 
terreno no qual podemos esperar, attingir e com
bater, com algum êxito, a infecção determinada 
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pela trichina; convém determinar cuidadosamen
te o conjuncto de medidas susceptíveis de se op-
pôr ao desenvolvimento e á propagação da trichi
nose. 

Esta questão de grande interesse para a me
dicina publica, apresenta alguma complexidade; 
convém examinal-a debaixo de diversos pontos 
de vista, procurando suecessivamente as con
dições em que deve fazer-se a creaçãodos suinos, 
a acção das preparações industriaes (salmoura, 
defumadura, etc.) sobre as carnes trichinadas e 
finalmente os effeitos da cocção, da refrigeração 
sobre os mesmos produetos contaminados. 



I 

Creação da espécie porcina.— 
Regras a seguir.— 

Inspecção da sua alimentação.— 
Contaminação pelos ratos.— 

Praticas americanas.— 
Endemia da trichinose nas porqueiras 

americanas. 

E' por ingestão da carne de porco que nos 
expomos a contrahir a trichinose nas circunstan
cias normaes, porque casos ha em que a infecção 
pela trichinose, se poderia propagar pelo consu
mo de animaes excepcionalmente introduzidos 
na alimentação, tal seria, por exemplo, o caso de 
uma população sitiada, alimentar-se de ratos, etc. 

Na creação dos porcos se devem adoptar 
medidas capazes de os preservar tanto quanto 
possível da infecção. 

As vias pelas quaes a trichina os pode attin-
gir são muitas: pôde contrahir a trichinose, esse 
animal comendo bocados de carne contendo o 
parasita, devorando animaes trichinados (ratos, 
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toupeiras, etc.) ou ingerindo excrementos con
tendo trichiriíis adultas ou seus embryões; para 
afastar este ultimo modo de infecção bastam sim
ples cuidados hygienicos. 

J á M. André Sanson dizia: «que era de 
«grande importância dirigir a attençâodoscrea-
«dores e engordadores de porcos para o facto da 
«transmissão da trichinose, a fim de que obstem 
«tanto quanto lhe seja possível, á satisfação de 
«um prazer que é prejudicial para o porco e que 
«lhe será com razão censurado para o futuro, de-
«baixo do duplo ponto de vista económico e hu-
«manitario.» ( ' ) 

E ' necessário evitar agglomeração de por-
queiras, dar a cada porco se possivel fôr uma 
possilga, quente, espaçosa e que tenha cotnmu-
nicação com um pequeno pateo, onde deve exis
tir uma bacia que possa ser despejada e lavada 
frequentes vezes com o hm de evitar accumulaçao 
de immundicies. 

Diz a este respeito com muita razão M. A. 
Sanson: «que é um erro bastante divulgado jul-
«gar que o porco se compraz na immundicie, 
«como qualquer animal se encontra bem n'uma 
«habitação propria e sufficientemente arejada.» 
C) 

(1) André Sanson, Applications do la Z .oie'hinic aux bovine, ovino 
et porcines, p . 665, 1867. 

(3) André Sanson, organisation, fonctions physiologiques et. b/giene 
des animaux domestiques, I860, p . 218-219. 
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A alimentação d'esses animaes deve ser ri
gorosamente vigiada, quer se opere pela bolota 
nos montados ou pelos campos, e depois na por-
queira para terminar, methodo que é frequente
mente usado, ou se effectue exclusivamente na 
porqueira. 

Os alimentos podem ser extremamente va
riados: emquanto o animal não tiver attingido 
completo desenvolvimento, convém alimental-o 
com bolbos e raizes (beterrabas, batatas, topi-
nambors, etc.) que se devem submetter á cocção, 
juntando-lbe n'essaoccasiâoalimpadura de trigo, 
centeio, cevada, etc., alimento que faz desenvolver 
o porco sem o engardar. 

Terminado o crescimento pode ministrar-se-
lhe papas de farinhas, soro de leite, chicória sel
vagem, batatas, favas, forragens verdes, etc., isto 
segundo as estações e os recursos locaes. 

• Não se devem deixar ao seu alcance, como 
é geralmente costume, os restos de animaes mortos 
para consumo publico assim como detritos de 
toda a espécie, muitas vezes prejudiciaes ao seu 
desenvolvimento. 

Para prevenir o perigo das triehinas, M. 
Phin suggeriu diversas prescripções que elimi
nariam certamente o mal, se fossem seguidas. 

Propoz que toda a materia animal dada aos 
suínos, fosse feita em fragmentos cujo volume 
nunca deveria exceder 10 centímetros cúbicos e 
estando perfeitamente cozidos. 
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Diz que este processo teria não só por fim 
destruir os parasitas, mas o de melhorar o alimen
to. 

Esta recommendação é boa até certo ponto, 
mas o melhor seria prohibir absolutamente o uso 
de detritos animaes, sangue, etc., para alimento 
dos porcos ou de qualquer animal que faça parte 
do consumo alimentar do homem. 

Os mammiferos que podem abrigar no seu 
tubo digestivo a trichina spiralis e lhe permittem 
attingir rápido desenvolvimento, completar sua 
sexualidade e reproduzir-se, são o homem, o 
porco, o rato, o ouriço cacheiro, o coelho, diversos 
carnívoros e herbivoros, assim como a maior parte 
das aves; muitas das espécies que acabam de ser 
mencionadas mostram-se constantemente ou em 
certas idades, inaptas a garantir o enkistamento 
característico d'esté estado de desenvolvimento. 

A classe dos mammiferos encerra quasi que 
a totalidade dos animaes em que se pode obser
var o parasita nos diversos estados, istoé (quan
do contaminados,) em que se pode encontrar tri-
chinas sexuadas no intestino e larvas nos tecidos 
mais ou menos afastados da economia. 

A este respeito ha ainda differenças notá
veis relativas aos différentes mammiferos: o ho
mem possue o acerbo privilegio de occupar com 
o porco e o rato, o primeiro lugar: o caviá, o 
coelho contrahem também facilmente a trichina, 
o gato a confrrahe difncilmente, relativamente ao 
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cão, ao cavallo ao boi, etc., os resultados experi-
mentaes são muito irregulares e a infecção pelo 
parasita em questão parece n'estas espécies po-
der-se realisar só durante os últimos tempos da 
sua juventude. 

Como acabamos de vêr ha certos animaes 
nos quaes as trichinas não podem enkistar-se, 
podendo comtudo ser agentes de diffusãodohel-
mintho. 

Phin egualmente tem estudado com afán 
as vias indirectas de contaminação comprehen-
dendo mesmo os vegetaes na classe dos agentes 
de infecção; toma o caso muito provável em que 
um cão, um rato trichinado é lançado a um tan
que ou a um regato. 

O corpo se putrefaz e as trichinas contidas 
no intestino ou enkistadas nos músculos são pos
tas em liberdade. São estes pequenos seres des
truídos durante o curso da putrefação? Infeliz
mente não: experiências feitas n'este sentido isso 
tem demonstrado. 

Dado o caso que um boi ou um cavallo be
bam agua perto do local onde se encontra o ca
daver do animal infectado, podem ingerir com o 
liquido um certo numero de trichinas (1). 

(1) Seria pois muito para desejar que fosse editada nma lei que pu
nisse rigorosamente lo'io aquelle que se utilisasse dos ribeiros ou dos regatos 
para afogar cães, gatos, ratos, esc. 
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Os vegetaes podem coinmunicar a infecção 
caso sejam estrumados com detritos ou excre
mentos de animaes trichinados. 

O principal perigo para o homem está em 
comer a alface, o aipo, o rabanete e as hervas 
sem antecipadamente terem sido submèttidas ;i 
cocção. 

Como as trichina* conservam a sua vitalida
de durante algum tempo em contacto de mate
ria animal em putrefacção, das dejecções, etc., e 
que ellas vivem em immersão prolongada na 
agua, é provável que existam nos canos d'esgoto 
e nas latrinas para onde é geralmente lançada a 
agua que tem servido para lavar a possilga e os 
logares onde são abatidos estes animaes, etc. Sup-
ponhamos que se emprega esta agua para irri
gação dos campos, é perfeitamente .possível que 
o homem ou os animaes alimentando-se de ve-
getaes que tenham soffrido esta irrigação, rece
bam por meio d'elles a infecção. 

Voltemos emfim ao assumpto de que nos 
afastamos um pouco, para fazer algumas leves 
considerações que nos pareceram raspáveis. 

Diz Proust no seu tratado de hygiene publica 
e privada «que provavelmente a trichinose se 
«perpetua e transmitte ao porco pelo facto d'esté 
«animal devorar tudo quanto encontra ao seu 
«alcance, taes como bocados de carne, (trichi-
«nada) matérias fecaes, de origem humana ou 
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«porcina, contendo trichinae fêmeas fecundadas, 
«etc.» 

Não se deve deixar na visinhança da por-
queira cadáveres de pequenos roedores (ratos, 
ratinhos, etc.),que contrahem facilmente a tri
chinose, resistindo muitas vezes ao seu periodo 
intestinal, podendo d'esté modo disseminar com 
grande facilidade a doença. 

Os ratos examinados ao acaso, raras vezes 
são portadores da trichina, mas desde que se en
contrem em contacto com detritos de animaes 
infectados pelo parasita em questão, são trichina-
dos n'uma proporção relativamente considerável, 
proporção que pode attingir a cifra de 22 por cen
to. 

Nos focos da trichinose, o rato se contamina 
muito facilmente e pode d'esté modo determinar 
rapidamente a infecção dos suinos; por isso M. 
M. Vulpian e Leuckart tem com muita razão in
sistido sobre os perigos que resultam d'esté modo 
de transmissão. 

Na maior parte das epidemias se tem notado 
que se o homem contraída a trichinose ingerin
do carne de porco, este a seu turno se contami
nava quasi sempre devorando ratos. 

Tanto nos Estados-Unidos como na Alle-
manha não se hesita em considerar os ratos como 
os intermediários mais activos e mais temiveis 
para a disseminação e propagação da trichinose. 

E ' igualmente por esta via que a doença se 
3 
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poderia propagar no nosso paiz; porém raras vezes 
os nossos porcos são portadores da trichina, pare
cendo mesmo serem isentos da infecção. 

Em França a carne do porco proveniente 
d'America, em virtude da modicidade de preço, 
rapidamente se tinha difï'undido por todo o paiz, 
podendo-se dizer que não havia tendeiro da aldeia 
que não possuisse semelhantes provisões; os ratos 
temíveis commensaes, não deixavam de lhe fazer 
frequentes visitas, caçados estes animaes eram 
lançados ás possilgas ou árua sendo d'esté modo 
postos ao alcance do porco, que pouco escrupu
loso se apressava a devorar estes animaes trichina-
dos com a carne salgada proveniente da America. 

Esta contaminação do porco pelo rato merece 
grande attenção, visto ser este roedor excepcio
nalmente resistente aos primeiros ataques da 
trichinose, supporta geralmente sem incidente 
os effeitos do periodo intestinal e pôde permittir 
ás trichinas agglomerar-se em grande numero 
nos seus tecidos. 

Experiências feitas em Chicago em 1879 
mostraram que os ratos podem ser alimentados 
com carne infectada pela trichina, de tempos a 
tempos, sem que a sua saúde seja alterada. Du
rante seis semanas, um rato recebeu de dois em 
dois dias ou de três em três carne trichinada; 
não resultou accidente algum; pela autopsia se 
notou que o corpo estava cheio de trichinas. 

E ' pois necessário vigiar constantemente o 
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modo de alimentação dos porcos. Os preceitos da 
zootechnia e as prescripções fornecidas pela hy
giene publica, reclamavam imperiosamente a ap-
plicação de medidas capazes de prevenir toda a 
manifestação perigosa. 

A ignorância d'estes princípios fez com que 
certos creadores de suinos nos Estados-Unidos, 
lançando mão de todos os meios e das praticas 
mais immundas mas capazes de obter uma pro-
ducção anormal e engorda rápida, teem provocado 
em seus rebanhos o apparecimento da trichinose. 
Ahi a infecção parasitaria teia tomado caracteres 
de verdadeira endemia, o que é demonstrado pela 
contaminação quasi geral dos seus productos, 
contra a importação dos quaes as nações europêas 
teem editado prescripções vigorosas e legitimas. 

E ' impossivel descrever os processos im-
mundos seguidos pelos porqueiros nas suas ta
padas, onde os suinos vivem em proporções taes 
que escapam a toda apreciação, sendo ahi sacri
ficados por tal modo que provoca da parte do 
observador uma critica severissima. (*) 

Em 1879 o numero dos porcos abatidos nos 
estados do Oeste foi de 11.000:000. 

Só Chicago salgou e exportou 4.805:000, se
gundo o conselho de saúde d'esta cidade a pro
porção de porcos trichinados foi de 8 por cento o 

(1) M. Read e Pell diz no «eu relatório que as dejecções representam 
o alimento habitual dos porco-* americanos. 
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que não é para admirar visto ser a America a 
terra clássica da trichina. 

No seu excellente relatório M. Wurtz diz 
que na Allemanha a proporção dos porcos trichi-
nados é de V1600; pois na America essa proporção 
attinge a cifra de 10 por cento, tomando por base 
a carne de porco enviada d'alli para Allemanha. 

Ainda que esta proporção pareça considerá
vel é comtudo inferior á realidade, senão veja
mos o despacho official dirigido a Lord Granville 
por M. Georges Crump, consul d'Inglaterra em 
Philadelphia: «Em 1880 a trichinose matou 
«700.000 porcos, só em Illinois. 

«Quantidades immensas de porcos são en-
«viados para Inglaterra e como a trichina spira-
«lis parece propagar-se na America, o caso me-
«rece ser tomado em consideração. Duas pessoas 
«morreram recentemente de trichinose em Mil-
«wankee e uma em Chicago, n'esta cidade ha 
«muitas pessoas aífectadas 

«A trichina pode transmittir-se por meio do 
«queijo falsificado com toucinho ou gordura que 
«muitas vezes provem de animaes mortos pela 
«doença.» ( ' ) 

Por esta occasião os interessados levantaram 
violentos protestos para attenuar um testemunho 
d'esta ordem. 

(1) Relatório de M. Crump, eitado em França pelo ministro d'Agri-
eulturti e do Oommercio (Camar4 dos debutados, sessão de 3 de merco de 
1881). 
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M. Clipperton, succedendo a M. Crump no 
consulado de Philadelphia oppôz-se ás suas de
clarações cora provas fornecidas pelos próprios 
negociantes de carne de porco de Chicago que 
procurando evitar nova syndicancia lhe tinham 
evidenciado os processos inqualificáveis segui
dos na creaçao dos porcos e na preparação da 
carne salgada. 

Nada podendo obter por este lado se dirigi
ram a Thornton ministro da Inglaterra em Wa
shington que lhe fez notar «Que lhe parecia es
cutar bem demonstrada a existência de trichinas 
«nos porcos dos Estados-Unidos e que algumas 
«pessoas tinham succumbido por terem comido 
«carne d'estes animaes trichinados». (*) 

N'essa épocha a França editou medidas ten
dentes a evitar a introducção de carne de tal 
procedência; os importadores se opposeram te
nazmente, tomando para exemplo os governos 
scandinavos e inglez, dizendo que esses paizes 
não tinham levantado a menor duvida a respeito 
da qualidade de seus productos. 

Os governos da Dinamarca e da Suecia-
Noruega sempre mostraram a esse respeito uma 
certa tolerância, o que não admira visto ser n'es-

(1) Carta de Thornton, ministro d'Inglaterra em Washington, com data 
de 11 de Março de 1881. 
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ses paizes a trichinose endémica desde muito 
tempo. (1) 

Emquanto á Inglaterra se acabou de ver 
como seus agentes consulares e diplomatas, tem 
vigiado constantemente'a origem dos productos 
americanos e a firmeza inquebrantável com que 
esses agentes tem refutado as allegações dos crea-
dores e negociantes de suinos; devidamente in
formado o governo da metrópole não tardou a 
intervir. 

Por essa mesma occasião o governo dos Es-
tados-Unidos encarregou o doutor Detmers de 
apresentar-lhe um relatório sobre a questão. M. 
Détmers reconheceu e condemnou as praticas se
guidas que tinham tornado rapidamente endé
mica a trichinose nos différentes estados e aca
bou por divulgar a incrivel negligencia dos crea-
dores de porcos que, longe de matar e enterrar 
os animaes doentes, os expediam para as fabri
cas de carne salgada onde eram preparados e 

" d'ahi enviados para a Europa. 
Apesar das incontestáveis provas apresen

tadas por este sábio americano no relatório de 
que foi incumbido pelo seu governo, procuraram 
ainda oppôr-se, usando de processos que não se 
podem admittir e cuja apreciação não pode ter 
logar aqui. 

(1) Em Copenhague a proporção dos porcos tricbinados foi de 1 para 
185; cm Stockbolmo, foi de 1 para 266; em Sinkeping (SueciaJ, foi de 1 para 
63. Estatietique de Zundtl et l'Abeille medii-alo. 

4 
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A natureza d'esté trabalho não permitte re
produzir tal polemica: comtudo não obsta a que 
mencione um dos últimos argumentos apresen
tados pelos commerciantes de carne salgada: não 
podendo admittir a existência da trichina nos 
seus productos, persistiam em affirmar a ausência 
do helmintho nas partes gordas da carne de porco 
o que era erróneo eegundo as observações effec-
tuadas a esse respeito em França, Allemanha e 
Austria-Hungria, sendo este paiz aquelleemque 
o Conselho Geral de Hygiene Publica determi
nou que «visto ser o modo de preparação de gran-
«de parte das gorduras importadas d'America, 
«gordurag obtidas por compressão a frio e não 
«por fusão, são esses productos nocivos á saúde 
«publica, deve a sua importação ser prohibida 
«em todo o território húngaro.» 

Para terminar diremos que a America nun
ca deve sublevar-se contra as medidas que as 
nações europêas tem editado para salvaguardar 
a saúde publica lembrando que o mesmo tem 
feito quando as circunstancias assim o exigem. 

Desde o principio da guerra da separação, 
instituiram uma commissão para examinar a carne 
do porco destinada ao exercito federal e tal era 
a importância d'esté serviço que seu director ra
pidamente enriqueceu. 

Acrescentamos que na Europa como na Ame
rica ha espiritos imparciaes e desinteressados que 
collocam a hygiene publica e a probidade com-
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mercial acima de considerações mesquinhas e des-
presiveis de interesse privado, não hesitando em 
declinar toda a solidariedade com certos neero-
ciantes e impor silencio ás suas reclamações. 

Para prova leia-se o seguinte artigo trans-
cripto d'iim jornal americano: «o que se impõe 
«a todo o americano, é que os estados da Europa 
«ainda que tenham desejos de receber alimentos 
«baratos, não podem comtudo envenenar seus 
«habitantes em nosso proveito. 

«Agradecemos cordealmente aos Inglezes e 
« Allemães se a sua intervenção nos obriga a exer-
«cer vigilância necessária, tanto mais que a sua 
«protecção nos aproveitará. Milhares de indivi-
«duos morrem sem duvida todos os annos, de 
«trichinose nos Estados-Unidos, talvez a sua 
«doença real seja desconhecida pelos medicos. 

«A não serem os negociantes de porcos sem 
«consciência nem boa fé, ninguém pode recrimi-
«nar a medida tomada a tal respeito. 

«E' perfeitamentejustificada e a merecemos 
«por causa da nossa negligencia constante no 
«que diz respeito ás doenças especiaes dos animaes 
«para consumo e por causa da falta de meios para 
«os prevenir.» ( ' ) 

(1) Medicai and anrgical Iteportcr, Philadelphia, 1881. 
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Valor prophylactieo das operações industriaes 
ás quaes é submettida a carne de porco.— 
Pretenções a considerar a carne salgada e 

defumada como não sendo nociva. 

Não podendo os importadores deixar de ad-
mittir a existência da trichina nos seus produc-
tos, tentaram provar que esses productos ainda 
que estivessem infectados eram inoffensivos. 

A' primeira vista parecia que este modo de 
ver seria muito difficil de sustentar; encontrou 
comtudo calorosos defensores que não hesitaram 
em affirmar que a carne trichinada não oíferecia 
perigo algum, considerando que a acção do fu
mo ou do sal é sufficiente para matar constante
mente e inevitavelmente as trichinas. 

Os factos experimentaes assim como as ob
servações clinicas lhe mostraram claramente que 
muitas vezes existiam trichinas perfeitamente vi
vas na carne salgada segundo todas as regras 
technicas. 
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Então não se viu Virchow e Leuckart fazer 
epntrahir a trichinose a animaes de différentes 
espécies, com carne que tinha desde muito tem
po estado na salgadeira e impregnada de grande 
quantidade de sal? Não se viu em 1875 em Brè
me serem atacadas 40 pessoas de trichinose por 
terem comido presunto salgado de procedência 
americana? Não tinham estes mesmos prod netos 
causado na Bélgica, na Hespanha e abordo do 
navio Cornwall epidemias muito graves? A estas 
provas muitas outras se vieram juntar. Pela mes
ma occasião em que as auetoridades francezas 
mandaram appréhender a carne de porco suspei
ta, o laboratório municipal da Prefeitura de Po
licia não duvidara da vitalidade das trichinas en-
kistadas na carne salgada de proveniência ame
ricana e, por um artificio dos mais elegantes M. 
M. Charles Girard e Pabst chegaram a reanimar 
estes helminthos. 

Esta experiência foi feita perante muitos 
membros do Conselho de salubridade: vejamos 
a descripção d'essa experiência fornecida por seus 
auetores: «Prepara-se uma taça com carne tri-
chinada empregando, em lugar de alcool, agua 
distillada e se procura em seguida uma trichina 
bem visivel, colloca-se a preparação na platina 
quente de Renvier e se eleva a sua temperatura 
a 40 gráos, ao fim de certo tempo se observam 
alguns deslocamentos da trichina, movimentos 
que se accentuam de 42 a 45 gráos.» 
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Apesar do rigor das conclusões de M. M. 
Girard e Pabst esses defensores ainda assim se 
oppunham dizendo que n'essa experiência só in
tervinha a acção do calor uma das condições ne
cessárias ao desenvolvimento da larva. 

Importava todavia demonstrar a futilidade 
d'esté argumento e estabelecer que as trichinas 
enkistadas na carne salgada, transportadas para 
um organismo apto a representar o hospede de
finitivo da espécie, podem attingir complet» de
senvolvimento; ahi não somente despertam como 
succède debaixo da influencia do agente thermico, 
mas completam sua organisação adquirem sexua
lidade completa e dão origem a novos seres. 

Para comprovar isto apresentamos algumas 
experiências de J . Chatin. 

EXPERIÊNCIA 1.' 

Caviá: 9-2-82. A's 9 horas da manhã lhe 
forneceu fragmentos de cenouras, pão de milho 
com alguns bocados de carne trichinada. 

10-2-82. O alimento foi normal consistindo 
em cenouras, couves e batatas. 

11-2-82. O alimento foi normal. 
12-2-82. Juntou a esse alimento alguns 

bocados de carne trichinada. 
13-2-82. O alimento fornecido n'este dia 

foi normal, manifestou-se á tarde a diarrhea. 
14-2-82. O alimento continuou a ser nor-
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mal, o animal comeu pouco, a diarrhea se accen-
tuou rapidamente. Pelo exame microscópico des
cobriu nas dejecções embryões de trichina spira
lis. 

15-2-82. Notou que havia diminuição con
siderável de apetite: diarrhea abundante e em
bryões nas dejecções. 

16-2-82. Prostração geral; a diarrhea con
tinuou persistindo nas dejecções embryões de 
trichina. 

17-8-82. Viu que a diarrhea diminuiu li
geiramente, morrendo finalmente o animal ás 4 
horas e meia da tarde. 

Feita a autopsia n'essa mesma tarde notou 
que o intestino apresentava todos os signaes de 
interite aguda, que a inflamação era das mais 
manifestas, que a mucosa intestinal, amollecida 
e friável era sede de descamação, que fluctuavam 
livremente no canal digestivo fragmentos epithe-
liaes, que as matérias intestinaes continham tri-
chinas dos dois sexos, que o exame dos centros ner
vosos, dos pulmões, do coração, dos grossos vasos 
e do sangue, não apresentava nada de particular. 

EXPERIÊNCIA 2.a 

• 

Caviá: 9-2-82. Ministrou ao animal em ex
periência, fragmentos de cenouras misturados 
com carne de porco trichinada. 
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10282. O alimento fornecido a este ani

mal foi normal. 
11282. Novos bocados de carne trichina

da misturados com pão lhe foram fornecidos. 
12282. O alimento ministrado a este ani

mal foi normal. 
13282. O alimento continuou a ser nor

mal. 
14282. O alimento foi normal, houve 

diarrhea e pelo exame microscópico das dejecções 
não notou vestígio algum trichinas ou de seus 
embryões. 

15282. A diarrhea persistiu sendo o re

sultado do exame microscópico igualmente ne. 
gativo. 

16282. A diarrhea se accentuou, obser

vando nas dejecções numerosos embryões de tri

chinas. 
17282. A diarrhea persistiu assim como 

os embryões nas dejecções. 
18282. A diarrhea continuou cahindo o 

animal em estado de fraqueza geral. 
19282. A diarrhea persistiu continuando 

a apparecer embryões de trichina nas dejecções; 
o estado de fraqueza geral se accentuou conser

vandose n'este mesmo estado durante os dias 
20, 21, 22 d'esté mez. 

23282. A prostração foi geral, manifes

tando esse animal grande abatimento. 
24282. O animal se retirou para ura caa

■ 
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to da gaiola d'onde não se moveu mais, morrendo 
finalmente a 25 do mesmo mez. 

Pela autopsia notou que havia todos os si-
gnaes d'uma enterite muito intensa, encontrou 
no seu tubo digestivo trichinas sexuadas e era-
bryões, além d'isso viu que os músculos eram 
portadores de trichinas no estado de larva mos-
trando-se algumas já enroladas, não estando com-
tudo ainda revestidas de kysto protector. 

EXPERIÊNCIA 3.a 

Caviá: 9-2-82. Deu a um terceiro caviá 
aparas de couves e fragmentos de presunto tri-
chinado. 

10-2-82. A alimentação consistiu em boca
dos de presunto trichinado e pão de milho. Des
de 11 a 16 do mesmo mez o alimento foi normal 
sendo este animal accommettido nos dois últi
mos dias de diarrhea. 

17-2-82. A diarrhea se accentuou mostran-
do-se o animal bastante abatido, notando além 
d'isso a existência de trichinas nas dejecções, este 
estado se manteve até 21 do mesmo mez. 

22-2-82. Houve diminuição de fluxo diar-
rheico, estado em que se conservou até 24 do 
mesmo mez. 

25-2-82. Notou que a diarrhea tinha ten
dência a tomar a acuidade inicial. 

26-2-82. A diarrhea foi pouco abundante. 
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27-2-82. Foi accommettido de abatimento 
interrompido por periodos de excitação. 

28-2-82. O animal morreu após violentas 
convulsões. 

Feita a autopsia notou que o intestino era 
portador de algumas trichinas. Não encontrou 
embryões nas matérias intestinaes nem nas de
jecções dos dois últimos dias, em quanto que a 
sua presença era constante no periodo médio da 
doença (do nono ao decimo quarto dia da doença). 

Examinando o systema muscular notou que 
o diaphragma, os músculos do tronco, o masseter, 
etc., eram portadores de numerosas trichinas, 
d'entre as quaes umas eram rectas e curtas; ou
tras, principiando a revestir a forma larvar, es
tavam enroladas sobre si mas não enkistadas. 

O exame dos centros nervosos d'esté animal 
não revelou particularidade alguma, o mesmo 
aconteceu relativamente ao peritoneo, ao peri
cárdio, etc. 

Estas três experiências feitas em animaes 
da mesma espécie e sensivelmente do mesmo peso 
com carne infectada, nos mostram uma grande 
variação na duração da affecção que terminou 
pela morte, ora ao oitavo dia, ora ao decimo sex
to, ora ao decimo nono dias. 

Notamos além d'isso que a morte foi causada, 
nos três animaes submettidos á experiência pela 
trichinose intestinal, não tendo cessado de repre
sentar a diarrhea o seu symptoma pathognomo-
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nico, era quanto que a presença de tricbinas ou 
de seus embryões nas dejecções constitue o sym-
ptonia característico. 

Posto isto se vê quão grande é o interesse 
que representa a phase inicial da doença, da 
qual se limitam muitas vezes os clínicos a pro
curar as manifestações musculares o que é um 
erro, visto essas manifestações não terem podido 
realisar-se em virtude do principio recente da 
doença. 

EXPERIÊNCIA 4.a 

Caviá: 17-2-82. Alimentou-se um caviá 
com pão, cenouras e bocados de toucinho trichi-
nado. 

18-2-82. O alimento ministrado a este 
animal foi normal. 

19-2-82. Appareceu diarrhea, notando 
além d'isso que nas dejecções existiam muitos 
embryões de trichinae. 

21-2-82. Morre finalmente o animal sub-
mettido á experiência. 

Praticada a autopsia decorridas algumas 
horas depois da sua morte, notou que a mucosa 
intestinal estava muito injectada, que o peritoneo 
se apresentava vermelho pegajoso e impregnado 
de um liquido filant eque apresentava falsas mem
branas branco-amarelladas. 

Procedendo ao exame do conteúdo intestinal 
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encontrou trichinas sexuadas e seus embryões, 
notando além d'isso que as fêmeas eram em 
maior numero que os machos. 

E' para notar a rapidez com que a doença 
se desenvolveu n'este individuo victimando-o ao 
fim do quarto dia. 

E' um d'estes casos de trichinose fulminante 
como os que os medicos allemães mencionam no 
curso de certas epidemias e como Cobbold pôde 
pela sua parte observar em animaes trichinados 
experimentalmente. 

Resultados fornecidos pela autopsia taes como 
os que acabam de ser expostos, parecem levar-nos 
a attribuir esta forma rápida e ama origem espe
cial; já desde muito tempo Leuckart tinha assi-
gnalado a péritonite como uma das complicações 
mais graves da trichinose intestinal e é na verdade 
a esta causa que convém aqui attribuir a brusca 
terminação da doença. 

Os resultados fornecidos pela autopsia d'esté 
animal parecem indicar sufficientemente como 
sendo a péritonite a causa da morte e o próprio 
mechanismo da infecção pela trichina explica 
facilmente semelhantes accidentes. 

As novas trichinas em grande quantidade se 
adaptam áparede intestinal, a atravessam causan
do lesões mais ou menos graves e podendo 
facilmente attingir a serosa intestinal cuja infla
mação succède á penetração dos helminthos. 

Muitas outras experiências poderia citar, 
4 
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todas ellas permittem affirraar que se a trichina 
morre muitas vezes na carne submettida a sal
moura, pode comtudo conservar a sua perfeita 
vitalidade. 

Não podendo os importadores deixar de 
admittir que a carne salgada pôde ser nociva, 
pretendiam demonstrar que os helminthos passam 
infallivelmente da vida latente á morte, passado 
um lapso de tempo que lixaram ser de três mezes 
o máximo. 

M. O. du Mesnil protestou contra seme
lhante allegação «Admittindo, diz elle, que a 
«salmoura mate a trichina quando ella tem sof-
«frido a sua acção, ao menos durante trez mezes 
«nos encontramos na impossibilidade de asse-
«gurar o tempo a que tem sido submettidas a 
«salmoura as carnes americanas.» (*) 

Admittindo que tal proposição fosse exacta 
não teria comtudo applicaçâo alguma pratica, 
podendo só inspirar perigosa confiança em pro-
ductos realmente infectados. 

Colin estabeleceu que a salmoura «se opera 
«de maneiras muito variáveis segundo as estações 
«e a estatura dos animaes; por outro lado é mui-
«tas vezes insuficiente no centro de peças volu-
«mosas como os presuntos; por consequência não 
«constitue garantia segura contra os perigos a 

(I) O. dit Mesnil, Annales d'hygiène publique et medicine legale mars 
1881, p . 144-145, 
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«que se expõe o consumidor das carnes triclii-
«nadas.» ( ' ) 

Phin também se insurge contra essa theoria 
«dizendo que algumas pessoas julgam ser as 
«operações de salmoura e defumadura suficientes 
«para destruir as trichinas; esta maneira de vêr 
«pode ter logar para as que existem á superficie 
«do presunto, mas a quantidade de sal ou de 
«fumo suficiente para penetrar até ao centro 
«d'uma peça volumosa e para destruir por com-
«pleto as trichinas ahi existentes seria mais que 
«sufi&ciente para a tornar absolutamente indi-
«gesta.» (2) 

E' aliás inutil voltar a uma questão actual
mente resolvida, a experiência e a observação 
concordam plenamente em rebater as asserções 
formuladas pelos importadores de taes productos; 
a sciencia abunda em factos que provam pela 
maneira mais irrefragavel e evidente a nocividade 
da carne salgada trichinada. 

Durante a epidemia de Breme quarenta pes
soas foram atacadas de trichinose grave, por terem 
comido presunto americano infectado cuja sal
moura datava de muitos mezes. (3) 

E' necessário referir ainda as observações 
de Schmidt, mostrando, nas antigas salmouras 
americanas trichinas vivas? As experiências de 

(1) Colin, Bulletin de l'Académie de Medicine, X881, p . 941, 
(2) Journal of science, 1881. 
(3) Proust, tratado de bygieae 1877. p . 188. 
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Beneck (4) e os trabalhos do laboratório muni
cipal de Paris, etc.? (2) 

Para concluir basta resumir as experiências 
de M. Fourment: não se poderia desejar sobre o 
caso demonstração mais completa e absoluta. 

«A 18 de Abril de 1881 foi obtida uma 
«amostra de carne proveniente das salmouras 
«americanas descarregadas nas docas do Havre 
«no começo do mez de Março de 1881. Esta 
«amostra tinha sido tirada d'uma pequena peça 
«na qual o exame micrographico mostrou a exis-
«tencia de trichinas. 

«Este fragmento foi recolhido n'uin frasco 
«onde ficou completamente envolvido em sal 
«fino, esse frasco foi fechado hermeticamente 
«sendo aberto no principio de Abril de 1882. 

«Juntando ao tempo em que esse fragmento 
«permaneceu no frasco, o tempo decorrido desde 
«a preparação da carne até ao momento em que 
«eu o recolhi da doca, tempo que se pode sem 
«exaggero avaliar em três mezes, se vê que esta 
«amostra contava 110 primeiro de Abril de 1882 
«cerca de quinze mezes de salmoura. O micros-
«copio demonstrou que os kystos conservaram 
«todos os caracteres normaes. 

«N'estas condições pequenos bocados d'esté 

(1) Um presunto e um salsluhâo foram 6ubmettidoB á salmoura durante 
doze dias, depois defumados e examinados passados quatro a nove mezee, de. 
corrido esto tempo continha ainda trichinas vivas. 

(2) Pabst, La Mature 9o année, 1881, p . Íi76. 
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dardo (cerca de 3 grammas) foram dessalgadas 
«durante muitas horas em agua a + 22.°; a agua 
«foi renovada muitas vezes, os bocados foram 
«malaxados e enxugados com um panno de linho 
«fino. Foram lançados a 4 de Abril de 1882 de 
«manhã a um ratinho que os ingeriu rapida-
« mente; para não o submetter a uma alimentação 
«que lhe poderia ser indigesta tive o cuidado de 
«misturar esses fragmentos com pão. 

«Continuou este regimen nos dias 5 e 6 do 
«mesmo mez apresentando o animal symptomas 
«diarrheicos que se accentuaram muito rapida-
«mente succumbindo o animal a 7 de Abril ao 
«meio dia. 

«Pela autopsia notou que o intestino offere-
«cia signaes evidentes de inflammação e exami-
«nando o seu conteúdo encontrou trichinas se-
«xuadas perfeitamente caracterisadas. A expan-
«são caudal dos machos mostrava prolongamentos 
«digitados; nas fêmeas o tubo ovariano apresen-
«tava óvulos em différentes gráos de desenvol-
«vimento e embryões na porção vaginal. 

«Um outro animal da mesma espécie suc-
«cumbiu nas condições seguintes: foi submet-
«tido do primeiro ao terceiro dia de Abril inclu-
«sivè á mesma alimentação que o precedente;de-
«pois em virtude d'uma circunstancia excepcional 
«ficou sem receber alimento algum trichinado. 

«AlOd'Abril lhe dei de novo lardotrichina-
«do; este regimen continuou a vigorar nos dias 
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«11 e 12 d'Abril, a 13 d'esse mez houve ligeira 
«diarrhea, morrendo finalmente este animal no 
«dia 13 á tarde. 

«O exame do intestino fez descobrir trichi-
«nas completamente desenvolvidas nas quaes os 
«productos sexuaes se achavam completamente 
«definidos. 

«Julgo inutil insistir na significação de taes 
«resultados. 

«Na carne salgada ha quinze mezes, as tri-
«chinas não só estavam vivas mas poderam 
«promptamente evolucionar no tubo digestivo 
«dum novo hospede e determinar n'elle acciden-
«tes mortaes. 

«Não se pode pois affirmar que a acção da 
«salmoura ésufficiente para destruir rapidamente 
«e com segurança as trichinas. Podem morrer 
«na carne salgada como em qualquer outro meio; 
«assim se explicam as experiências negativas 
«publicadas por observadores distinctes; mas 
«podem egualmente viver durante muito tempo 
«n'esse meio sem que nós possamos nunca de-
«terminar qual o tempo necessário para que a 
«morte succéda á vida latente.» (*) 

Estas conclusões tem sido plenamente con
firmadas pelas experiências de M. M. Bouley e 
Gibier. A vitalidade das trichinas foi por elles 

(1) h. Fourmont, sur la vitalité dee trichines enkistics dans les viandes 
saliiea (Comptes rendus des séances de l'Académie de Sciences, 24 Avril 1882). 



— 55 — 

verificada pelos seguintes meios: «1.° Por meio 
«do calor, aquecendo docemente a platina do 
«microscópio se via o animal mover-se exponta-
«neamente quando a temperatura attingia 40 
«gráos. 2.° Corando as preparações pelo azul 
«d'anilina, pelo violete de methylanilinaou pelo 
«picrocarminato d'ammoniaco, as trichinas ficam 
«transparentes e só coram passados muitos dias. 
«Mas aquecendo fortemente a platina do mi-
«croscopio,. a trichina depois de se agitar, exe-
«cutava um movimento brusco, depois ficava im-
«movel e se corava rapidamente. 3.° Cinco aves 
«foram alimentadas durante oito dias com esta 
«carne antecipadamente dessalgada. 

«Nos excrementos te nos intestinos d'estas 
«aves se encontrava grande quantidade de trichi-
«nas vivas». (*) 

Em conformidade com as observações ante
riores estes factos eram fáceis de prever; bastava 
para lhe dar o seu justo valor as asserções con
trarias, baseadas em algumas observações nega
tivas, inexactamente interpretados, e nos inspi
rarmos nas bellas paginas onde Claude Bernard 
tão magistralmente traçou a historia dos seres 
de vida latente, e tao brilhantemente analysou 

(1) Bonley e Gibier, in Comptes rendu» des seances de la Société de 
Biologie, p. 511—Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 
26 do Junho de 1882. 
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as consequências e as condições do seu estudo 
biológico. ( f) 

Quando estudarmos a acção do calor sobre 
a carne trichinada, teremos occasião de applicar 
de novo estes princípios fundamentaes e podere
mos facilmente notar que, longe de attenuar a 
acção nociva da carne trichinada, a salmoura a 
exaggera e lhe imprime resistência especial á 
cocção. 

Relacionamos estes factos experimentaes 
com noções já adquiridas, referimo-nos ao futuro 
dos kistos em estado de absoluta integridade, 
ás trichinas que a simples intervenção do agente 
thermico é sufficiente para as fazer reviver, de
vemos reconhecer que os resultados fornecidos 
pela experiência e pela observação, se resumindo 
em ensinos idênticos nos levam a recusar todo o 
valor prophylactico ás praticasindustria.es; visto 
isso se deve concluir como M. Paul Bert que na 
maior parte dos casos «nem a salmoura nem a 
«defumadura podem matar as trichinas». (2) 

(1) ClaníU Bfrnard, liçõe» sobre oa phénomènes da vida, t . I, 1878 p . 
68 o seguintes. 

(3; I'aul Bert. Primeiras nooôes de Zoologia, 1881 p . 163-101, 

http://praticasindustria.es


Ill 

Tratamento da carne trichinada 
pelo calor ou pelo frio.— 

A cocção ordinária e muitas vezes 
insufficiente para matar o helmintho.— 

Per igosparaahygiene publica part icularmente 
para as classes obreiras. 

As diversas práticas industriaes (salmoura, 
defumadura, etc.) a que pode ser submettida a 
carne trichinada são geralmente impotentes para 
lhe supprimir toda a acção nociva. Poderemos 
ao menos considerar a cocção como sendo sufi
ciente para se oppôr aos perigos a que a ingestão 
d'estes productos nos expõe? 

A trichina não podendo morrer debaixo da 
acção do sal ou do fumo, será destruida pelos 
processos culinários? 

£ ' necessário reconhecer infelizmente que 
só teremos aqui, como na maior parte dos casos 
um palliativo inteiramente insufficiente. Lem
brando antes de tudo que existe um grande nu-
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mero de preparações diversas (salsichões, pre
suntos, pasteis, etc.) que ou não soffrem cocção 
alguma ou são submettidos a urna temperatura 
notavelmente insufficiente. 

A este respeito fez notar Colin «que ha duas 
«preparações no mercado das quaes é prudente 
«desviar-se o consumidor sempre, a saber: do 
«presunto de todas as procedências e do salsichão 
«de Arles ou de Lyon. O presunto que é posto 
«â venda em bellas talhadas cor de rosa, raras 
«vezes é bem cosido no centro para que suas 
«trichinas, se existem, sejam todas mortas, e o 
«salsichão cru, quando não é antigo deve con-
«serval-as todas A suspeita que pesa sobre 
«estas preparações deve ser tomada em conside-
«ração.» ( ' ) 

«Todos os negociantes nos dizem que estes 
«bellos presuntos conservam a côr de rosa que 
«lhe dá o mérito, por não serem suíhcientemente 
«cozidos, sendo precisamente os presuntos que 
«fornecem a carne mais trichinada e mais peri-
«gosa. Se a submetter a uma cocção sufficiente 
«perde como quantidade e como qualidade. 

«E' pois para lastimar que esta carne seja 
«posta á venda em estado de insufficiente coc-
«çâo )) (2) 

(1) Colin, Buletin Acad. Médecine, p. 215, 1881. 
(2) Gandin, Discurso pronunciado na Camará dos Deputado em seísão 

do 27 de março de 1682; Journal Officiel, 1882, p. 112. 
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Relativamente aos salsichões e aos pasteis 
sabe-se pelas clássicas observações de Kerner, 
Lecanu, d'Ollivier d'Angers, etc., que estes pro-
ductos tem sido a causa d'accidentés graves ás 
vezes mortaes aos quaes os toxicologistas não 
tem podido determinar a origem. 

Comtudo não teem hesitado em crear um 
nome especial para este pretendido principio 
activo, que os methodos mais rigorosos da chimica 
analytica não teem podido isolar éo Allantotoxi-
con. 

A temperatura necessária para matar a 
trichina enkystada não é a mesma para os diffe-
rentesauctores, uns querem que seja de 70."outros 
de 75.'' alguns querem que essa temperatura seja 
de 80 ou 100 gráos. 

Admittindo 80 ou mesmo 100 gráos, teremos 
a certeza de não comer carne que seja submet-
tida a semelhante temperatura? 

Uma cousa é fazer a experiência n'um la
boratório sobre uma parcella de carne delicada
mente introduzida n'um tubo de ensaio contendo 
uma quantidade de agua determinada, outra 
cousa émandar submetter á cocção n'uma cozinha 
nas condições .ordinárias um presunto ou um 
lombo de porco. 

Qual ó a cozinha em que se encontre um 
thermometro? Qual é a cozinheira que se obriga 
a seguir a ascensão da columna mercurial? 

Para os grandes bocados é impossivel dar 
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importância alguma pratica á influenciada tem
peratura; para tranquillisai', se aconselha a sub-
mettel-os á cocção durante muitas horas até 
que tenham perdido toda a côr de rosa. 

Como se poderá saber qual o tempo realmen
te consagrado â cocção d'um lombo ou d'iim 
presunto? 

A este respeito se tem publicado diversas 
experiências destinadas a mostrar qual o tempo 
necessário para elevar a carne de porco a uma 
temperatura susceptível de matar as trichinae. 

Convém sobre tudo mencionar as experiên
cias de M. M. C. Girard e Pabst, as quaes esta
belecem ser necessárias dez horas para que a 
temperatura d'um presunto se eleve a 85 
gráos. 

«O thermometro attingiu, 70 gráos decorri-
«das 6 horas e meia d'ebulliçao da agua, 85 gráos 
«passadas 10 horas. Alguns alumnos dolaborato-
«rio queriam comer o presunto. M. Girard só lhe 
«permittiu que o fizessem depois d'uma nova 
«cocção de quatro horas.» 

Segundo os observadores mais competentes 
são necessárias quatorze horas de cocção, prática 
que os francezes quizeram adoptar em toda a 
França para não prejudicar os interesses d'al-
guns importadores. 

Relativamente ás indicações fornecidas pela 
côr da peça ou pela nuance do sueco, basta lem
brar que M. Depaul nitidamente notou que um 
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presunto levado á temperatura de 75 gráos pode 
apresentar ainda côr de rosa muito viva. ( ' ) 

Além d'isso não se terá jamais a certeza de 
qne a temperatura central e a peripherica se en
contrem n'uma relação constante, esta desigual 
cocção das différentes partes provocará perigos 
gravíssimos por se julgar que o agente thermico 
é susceptivel de eliminar toda a sua acção nociva. 

Assim se explicam essas anecdotas tão pro
váveis como instructives pelas quaes se vê que 
algumas pessoas tendo feito parte do mesmo 
banquete comendo da mesma carne contaminada 
apresentaram manifestações muito différentes; 
alguns convivas foram ligeiramente attingidos 
voltando passado muito pouco tempo ao estado 
normal, emquanto que outros apresentaram sym-
ptomas muito graves, succumbindo ás vezes um 
ou outro d'entre elles. 

Procurando saber quaes as circumstancias 
que determinaram a infecção se apurou que os 
primeiros ingeriram aparte peripherica emquan
to que os segundos comeram a parte central do 
boccado pouco cozido. 

Nos enganaríamos completamente se ima
ginássemos que o perigo resultante da desigual 

(I) Depaul in Bulletin du l'Académie de MédLMne, 1881. 
(2j Em Vienna muitas nessoaa furam sttingidas de trichinose por terem 

feito uso de carne que tinliam submettido á cocção durante tempo que lhe 
pttrecia offerecer garantia 6ufficiente. 
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cocção das diversas partes d'uma mesma peça 
possa ser limitada só para os grandes fragmen
tos; existe igualmente para os pequenos bocca-
dos e pode mesmo esse perigo se manifestar por 
este modo muito mais facilmente do que se jul
garia. 

As experiências de M. Colin offerecem de
baixo d'esté ponto de vista grande interesse a 
julgar pelos factos seguintes. 

«Uma costelleta de porco infectada pela 
«trichina foi preparada como se tivesse de fazer 
«parte d'uma refeição, depois foi dada ainda 
«quente a um cão novo, essa costelleta se apre* 
«sentava bem tostada á superfície mas estava um 
«pouco sangrenta no centro. 

«P'eita a autopsia decorridas 24 horas depois 
«da refeição, viu que o intestino do cão apresen-
«tava trichinas que se agitavam com extrema 
«vivacidade no meio do muco e das matérias 
«alimentares. Uma outra costelleta foi preparada 
«do mesmo modo; alguns fragmentos das partes 
«superhciaes bem assados, foram ingeridos por 
«um pardal, feita a autopsia não encontrei pas-
«sadas 24 horas nenhuma trichina intestinal. 

«Alguns fragmentos das partes sangrentas 
«foram ingeridos por um segundo pardal, que 
«apresentou um grande numero de trichinas com 
«movimentos muitos activos em toda a extensão 
«do intestino. 

«Um bocado de lombo de 250 grammas foi 
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«assado uniformemente n'uma grelha durante 
«dez minutos a ponto de tomar uma côr escura 
«exteriormente e apresentar-se branca sem pon-
«tos vermelhos no interior parecendo estar bem 
«cozido, todavia o pardal que recebeu um frag-
«mento da parte central, deixou vêr ainda nu-
«merosas trichinas em perfeito estado no intes-
«tino. Encontrei doze n'uma gotta de chymo to-
«mada no duodeno, dezeseis n'uma segunda got-
«ta tomada um pouco mais longe.» ('-) 

As experiências de M. Rodet accentuam 
ainda mais estas reservas relativas a acção do 
agente thermico. «Muitas vezes temos mergu-
«lhado durante algum tempo na agua a 70 ou 
«80 gráos fibrillas musculares contendo trichi-
«nas, e á sahida da agua as encontramos ainda 
«em perfeito estado.» 

Os sábios allemães não tem cessado de se 
insurgir com razão contra as theorias d'aquelles 
que se esforçam em demonstrar que a trichina é 
perfeitamente destruída pela cocção. Lembram 
que se no seu paiz a carne de porco é muitas vezes 
comida crua ou quasi crua; ha preparações que 
sendo submettidas a cocção não deixam por isso 
de ser causa de frequentes epidemias. 

Uma das preparações mais vulgares é o 
«fromage de cochon.» O magarefe o compõe de 

(1) Colin, Sur les Trichine» (Bulletin de Académie de Médecine, p . 
Ui-Uh, 1881.) 
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todos os restos de carne de porco de que se não 
pôde libertar por outro meio, misturando-lhe or
dinariamente uma pouca de carne de vitella ou 
de boi. 

ï u d o é submettido á cocção durante duas 
horas sendo em seguida picado, juntando-lhe de
pois d'esta operação différentes especiarias. Este 
preparado é submettido á cocção durante três 
quartos d'hora a uma hora. Depois o submette á 
compressão por espaço de duas horas expondo-o 
á fumigação a frio durante cinco a sete dias. 

Ora, n'uma só localidade, em Heltstaedt, 
esta preparação, submettida duas vezes á acção 
do calor, determinou quatorze epidemias de tri
chinose ! 

Em muitas outras epidemias observadas no 
território allemão se estabeleceu que os doentes 
tinham feito uso da carne que julgaram ter sido 
convenientemente submettida a acção do calor; 
lembrarei que durante a epidemia de Poseu 
(1863) sete pessoas attingidas pela trichina ti
nham ingerido carne que tinha sido submettida 
á cocção por espaço de hora e meia. 

Em (1881-1882), Lokner observou em 
Vienna casos de trichinose, succedendo a inges
tão de carne que se julgava ter soffrido sufi
cientemente a acção do calor. 

Os medicos americanos declararam que na 
maior parte dos casos é impossível matar as tri-
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chinas submettendo a carne contaminada á 
acção da agua em ebullição ou á assação. 

E' necessário lembrar que a cocção para ser 
realmente efficaz deve ser levada além dos limi
tes habituaes: a menos que se não tomem pre
cauções por tal modo minuciosas que possam ser 
consideradas como excepcionaes, a menos tam
bém que se não exerça vigilância deveras rigoro
sa, a maior parte das vezes impossivel de realisar. 

A carne trichinada não attinge nas nossas 
cozinhas e sobre tudo no humilde lar do pobre 
temperatura sufficiente para que astrichinas ahi 
existentes sejam mortas. 

Considerando insufficiente a cocção ordiná
ria, insistindo além d'isso no grande perigo que 
pôde resultar do uso de certas carnes (salsichões, 
diversos presuntos, etc.) consumidos sem terem 
sido submettidos a cocção alguma, alguns expe
rimentadores julgaram poder matar sempre as 
trichinas submettendo as peças suspeitas a uma 
refrigeração considerável. 

Tem-se a este respeito feito experiências que 
tem provocado na Sociedade central d'Agricul
tura (França) interessantes discussões. 

Segundo as opiniões de M. M. Dumas, Milne 
Edwards e Chevreul, o assumpto reclama que 
novas experiências se façam a tal respeito. 

Os auctores allemães tem tentado aniquilar 
as trichinas pela refrigeração. 

Escutemos a este respeito Leuckai't: ïUma 
õ 



— 66 — 

«porção de carne foi exposta ao ar livre durante 
«três dias d'nm inverno rigorosíssimo (cerca de 
«20 a25 gráos centígrados.) 

«Totalmente congelada, foi ministrada a 
«um coelho averiguandose que não tinha per

«dido a acção nociva. 
«Este facto não é único: Rupprecht, Fiedler, 

«eKuhn nos fornecem observações análogas. Kuhn 
«notou que a carne conservada n'uma geleira 
«durante um mez se conservava ainda cheia de 
«trichinas em perfeito estado, somente passados 
«dois mezes é que se tornou inoflfensiva. Benecke 
«lembra também que uma temperatura de20." 
«R. (cerca de 25.° C.) não mata sempre as tri

« chin as.» ( l ) 
E' pois com justa razão que um relatório 

apresentado á camará dos deputados em sesscão 
de 11 de Março de 1882 por M. Achard repro

vava o processo de desinfecção proposto ao go

verno francez que consistia em submetter as car

nes salgadas suspeitas a uma temperatura de—35 
gráos. 

«As trichinas não resistem a essa baixa 
«temperatura, mas é certo que na prática esse 
«processo apresentaria dificuldades quasi insup

«peraveis.Mas ainda que fosse realisavel este pro. 
«cesso não poderia ser empregado porque d'elle 

(i) Bene.ska, Die TrUhinen, 1879, p . l i . 

■t 
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«resultaria infelizmente a destruição de carne á 
«qual fosse applicado. Sabe-se que toda a carne 
«gelada e bruscamente degelada não se conserva. » 

As trichinas resistem aos agentes mais di
versos assim como o tem mostrado as experiên
cias de Virchow e d'Owen ; a putrefacção da car
ne que as contém, aimmersãona agua, no alcool, 
no acido chromico, etc., tem sido geralmente in. 
sufficientes para destruir os helminthos; mas o 
que importa sobretudo pôr em evidencia é a ex
trema difficuldade com que luctamos quando 
procuramos auiquilal-os pela cocção. 

Diz a este respeito Corail que «jamais os 
«commerciantes ou os cozinheiros de casas bur-
«guezassubmettem a carne ácocção, durante tem-
«po necessário para que as trichinas que ahi exis-
«tem sejam mortas.» 

O obreiro que não pode submetter a carne 
á cocção de muitas horas, expõe-se por conse
quência constantemente á infecção. 

O caso é d'alta importância para a alimen
tação publica em geral e particularmente para a 
alimentação das classes obreiras. 

As carnes salgadas de proveniência ameri
cana não são de modo algum indispensáveis para 
a alimentação das classes obreiras. 

Em França desde que foi prohibida a intro-
ducçâo de semelhantes productos, o preço da 
carne de porco indigena tem baixado constan
temente, o consumidor não tem perdido a facul-

i 
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rîade de consumir carne de porco como d'antes 
e a prodiicçào autochthone é sufficiente para as 
necessidades da população offerecendo-lhe ali
mento não só mais são, mas muito mais reparador 
do que as preparações americanas. 

Àdmittindo que os productos estrangeiros, 
muitas vezes contaminados, encontram por causa 
do seu preço módico fácil disseminação nos cen
tros manufactureiros; se poderá esperar que n'es-
se meio seja destruido pela cocção o gérmen 
nocivo? 

Basta lembrar-nos em que condições se faz 
n'esses centros o consumo da carne suspeita. 

Chegada a hora de jantar os operários pro
curam immediatamente as tabernas mais próxi
mas da officina e como o tempo disponivel é 
muito curto todos querem ser servidos ao mesmo 
tempo. Não se pôde impor ao taberneiro que sub-
metta a carne á cocção de cinco ou seis horas ou 
que a prepare antecipadamente. Este pequeno 
negociante attende ao seu negocio como o fazem 
osrepresentantesdo alto trafico, dando geralmen
te muito pouco valor ás disposições que o obri
gassem a triplicar ou a quadruplicar a quanti
dade normal d'esse producto. 

O consumidor se recusará quasi sempre ac-
ceitar qualquer porção de carne preparada secun
dum artem. Por isso é conveniente vigiar rigoro
samente o estado da carne destinada á alimenta
ção publica. 
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As carnes salgadas suspeitas requerem vigi
lância inteiramente especial, em virtude da acção 
da salmoura subtrahir até certo ponto as trichi-
nas á influencia do agente thermico, sendo preci
so para as attingir n'essas condições uma 
temperatura muito superior á que é necessária 
para destruir as que se encontram nas carnes 
frescas. O helmintho se encontra ahi no estado de 
vida'latente soffrendo um principio de dissecação. 

N?estas condições estes pequenos seres po
dem resistir a temperaturas superiores a 110 
gráos emquanto que no estado normal a sua 
morte pôde ser determinada por uma temperatura 
de 75 a 80 gráos. 

Finalmente terminando diremos que, não 
offerecendo a alimentação dos suinos em certos 
paizes garantia alguma de valor, deixando as 
praticas industriaes muitas vezes intactas as 
trichinas, sendo além d'isso a coesão raras vezes 
levada a ponto de as attingir, só uma medida 
prophylactica pode offerecer algum valor: é ne
cessário antes de expor á venda as carnes sus
peitas, submettel-as a um exame capaz de elimi
nar toda a parte que esteja contaminada. 

Infelizmente não se pôde fixar para a carne 
trichinada caracter algum microscópico, havendo 
carne que apezar dá sua boa apparencia pode 
estar infectada de innumeras trichinas comple
tamente intactas. 

Relativamente aos núcleos esbranquiçados 
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que algumas vezes ella apresenta, são muito 
pouco frequentes, observando-se na carne cujos 
kystos teem soffrido a degeneraçã,o cretácea. 

E pois o exame microscópico indispensável; 
deve ser rigorosamente praticado e confiado esse 
exame a pessoal experimentado capaz de exercer 
vigilância constante e precisa. Só elle hade im
pedir a trichina de se divulgar no nosso paiz, só 
elle nos perrnittirá evitar a triste sorte da Alie-
manha onde a trichinose existe no estado endé
mico, onde para tal fim foi organisado urn ver
dadeiro exercito de micrographos, elevando-se 
o numero d'estes peritos a 18.000. 

A inspecção da carne de porco entre nós 
poderia ser feita como na Allemanha, ou por 
peritos nomeados pelas auctoridades ou pelas 
associações d'industriaes. 

E visto que fallei em observações microscó
picas direi alguma cousa sobre a maneira corno 
se fazem as observações no Laboratório Munici
pal de Paris. O processo empregado para procurar 
as trichinas é o seguinte; por meio d'ura trocate 
de Middeldorph tira-se um fragmento de musculo 
proximo dos tendões corta-se com uma tesoura 
no sentido das fibras, submette-se depois a pre
paração n'uma lamecula de vidro, collocando a 
placa na platina d'um microscópio que augmente 
70 diâmetros vêr-se-ha a trichina muito nitida
mente; com tudo é preferível para mais rapida
mente a distinguir das fibras estriadas empregar 
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um microscópio que dê um augmente» de 140 
diâmetros. 

Ainda pela seguinte experiência podemos 
vêr se os parasitas estão ou não mortos; faz-se 
um corte na carne trichinada, emprega-se em 
lugar do alcool agua destillada e procura-se uma 
trichina bem visivel. Colloca-se então a prepara
ção sobre a platina de Renviér e se lhe eleva a 
temperatura a 40 gráos. 

Notam-se então no fim d'algum tempo des
locamentos de trichina, estes movimentos se 
accentuam cada vez mais á medida que vamos 
elevando a temperatura até que por fim o ani
mal morre. 

Para terminar diremos que a medida pro-
phylactiea por excellencia seria prohibir a im
portação de carne de porco de qualquer prove
niência. E diremos com o D.r Rance, quando as 
questões de ordem económica se acham em con-
flicto com as questões de salubridade publica 
devem ter estas ultimas o predomínio. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia.—Admitlo a existência dos canaes deriva
tivos de Sucquet. 

Physiologia.—A intervenção da vontade não é ne
cessária para a funcção regular dos centros respiratórios. 

Tisiteria Medica.—Prefiro o chlorobromo no trata
mento do enjoo marítimo. 

A n a t o m i a Patbologica.—A erysipela é uma af-
fecção microbiana. 

P a t h o l o g i a geral.—O hypnotismo só se produz 
entre os indivíduos predispostos. 

P a t h o l o g i a interna.—O melhor modo de trata
mento do typho exanthematico é a balneação. 

P a t h o l o g i a externa.—O melhor tratamento dos 
kislos mucosos é a desseção ou a extirpação. 

Operações.—Na amputação da coxa pelo terço supe
rior prefiro o processo de Farabeuf. 

Partos.—A virgindade anatómica pôde existir depois 
do parto. 

Hygiene.—A cocção da carne de porco trichinada em 
tempo sufficiente é um bom meio prophylactico. 

PÔDE IMPRiniR-SE. 

W, ae J£imctj 
director. 

VISTO. 

Qs//o>decio. 



ERRATAS 

Pa.3. Linhas Onde fie lê. Deve !ôr-se 

6 2 expedidas expendidas 
28 28 fouctions fonctions 
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