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Coagido pela lei a apresentar como 
prova ultima do meu aproveitamento 
escolar, este trabalho, não quero dis-
pensar-me de levantar um enérgico e 
justo protesto contra tão absurda como 
inutil disposição. Não se pôde exigir, 
a quem como eu, por razões de varia 
ordem, necessita concluir o seu curso, 
no minimo espaço de tempo, a apre
sentação d'um trabalho com prurido 
d'originalidade. O que vae seguir-se, 
não é mais que um resumo das noções 
colhidas nos livros da especialidade, 
que necessitei consultar. A escolha 
do assumpto, primeira difficuldade 
em que se esbarra, obedeceu á possi
bilidade de ir fazer clinica no Ultra
mar. Desejaria bem poder ajuntar al
gumas observações pessoaes, colhidas 
na clinica hospitalar, mas durante o 
anno lectivo findo, nenhum caso de 
paludismo apareceu nas enfermarias 
da Escola. 



ETIOLOGIA 

Condições geraes oti individfoaes 
favoráveis ao desenvolvimento 
do paliidismo. 

Para o desenvolvimento da endemia n'uma lo
calidade, duas condições ha que são indispensá
veis : temperatura exterior bastante elevada, pelo 
menos durante uma parte do anno, e a existência 
de aguas estagnadas. Comprehende-se bem que 
assim seja. 

A temperatura baixa não permitte o desenvol
vimento do anopheles, e sobretudo o hematozoa-
rio não pôde evolucionar no seu hospede. Não 
havendo aguas estagnadas, os anopheles não se 
podem reproduzir, porque a sua vida no estado 
larvar e de nymphas, é exclusivamente aquática. 

i 
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D'uma maneira geral, podemos dizer que a 
endemia augmenta de frequência e gravidade, á 
medida que descemos dos poios para o equador, 
mas não basta o calor para provocar a appariçâo 
do paludismo, e por isso ha n'estas regiões, zonas 
tropicáes, que são poupadas. A acção das estações, 
prova evidentemente a acção do calor, no des
envolvimento do agente pathogenico do palu
dismo. Assim, nas regiões quentes e temperadas, 
é durante a estação quente, que se produzem 
todos os casos novos de paludismo; durante o 
inverno, não se observam senão as recahidas. 

Nas regiões tropicáes o limite é menos nitido, 
em todo o caso, existe sempre um período de sa
lubridade relativa. Durante os dois primeiros tri
mestres do anno, só se observam as recahidas, no 
terceiro, época das chuvas e trovoadas, as febres 
augmentam de frequência, mas é durante as pri
meiras séccas do 4.o trimestre, que activando a 
evaporação do solo, ellas tomam o máximo de 
intensidade. 

Os pântanos constituem o meio propicio para 
o desenvolvimento do paludismo. Assim é que 
muitas regiões teem sido saneadas, fazendo des
aparecer os pântanos, drenando e cultivando 
o solo, construindo diques ao longo dos cursos 
d'agua, afim de impedir a formação de pântanos 
nas suas margens. É durante o verão, que os 
pântanos seccam em parte, tornando-se extrema
mente perigosos, ou quando se procede ao seu 
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esgottamento, sem tomar precauções necessárias. 
Em alguns paizes o litoral é insalubre, porque o 
mar, trazendo constantemente sobre a praia, de-
trictos de toda a ordem, sobretudo areia e saibro, 
construe verdadeiros diques, a que Beaumont deu 
o nome de cordão litoral; as aguas das chuvas, 
em vez de correrem para o mar, são detidas pelo 
cordão litoral, formando verdadeiros pântanos, se 
o sub-solo é impermiavel. Outras vezes sâo os 
rios, que arrastando detrictos variados vão con
struir barras ou deltas pantanosos. 

As aguas estagnadas salgadas, quando são ex
ploradas regularmente, não são insalubres, mas 
quando abandonadas, são indubitavelmente uma 
causa de insalubridade. Isto tem sido verificado 
todas as vezes que, n'uma dada região rica em 
salinas, e que d'ellas tirava a sua principal fonte 
de riqueza, sem que o paludismo tivesse grande 
extensão ë gravidade, mas uma vez abandonadas, 
a endemia augmenta va consideravelmente. A ex
plicação é fácil. 

Os canaes que traziam e deviam levar a agua, 
enchem-se de lodo, as aguas doces e salgadas 
misturam-se, e durante os calores do verão, a 
vasa é exposta sobre um grande numero de pon
tos. Os fossos que cercam as salinas, quando mal 
construidos, são uma causa de insalubridade. Os 
pântanos mixtos, isto é, aquelles que sâo formados 
por aguas doces e salgadas, são particularmente 
favoráveis ao desenvolvimento do paludismo. As 
aguas estagnadas, quando têm em toda a sua ex
tensão uma profundidade sufficiente, não são in-
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salubres, sâo-no somente as partes, que alterna
damente estão submersas e secas. Não é porém 
absolutamente necessária a existência de pânta
nos typos, bastam as planícies baixas, mal dre
nadas, ou mantidas em estado constante de hu
midade, por uma toalha d'agua subterrânea abun
dante e superficial, terras mal irrigadas, ribeiras, 
canaes ou fossos mal construídos, e secando du
rante o verão. Assim, nos campos romanos, os 
pântanos propriamente ditos são raros, mas a 
camada d'agua subterrânea encontra-se a pe
quena profundidade, e o escoamento d'ellas faz-se 
difficilmente, mercê do pequeno declive do solo, e 
da impermeabilidade dos terrenos subjacentes. 
Os arrozaes favorecem o desenvolvimento do 
paludismo, mui principalmente quando a agua 
necessária para a cultura do arroz, é estagnada; 
se ella circula nos canaes, a insalubridade é me
nor. Os vimes e amieiros, para cuja cultura se 
empregam terrenos inundados, próximos de cur
sos d'agua, prestam-se bem ao desenvolvimento 
da endemia. Succède o mesmo ás aguas nas quaes 
o linho e o cânhamo são lançados até soffrerem 
a fermentação, que permite separar o liber das 
outras partes da planta, aos fossos das praças de 
guerra, que são alternativamente inundados e se
cos. Os pântanos que se formam ao longo dos 
cursos d'agua, quer na época das secas, quer nas 
inundações, são uma causa de insalubridade bem 
conhecida. 

As chuvas abundantes, as inundações, augmen-
tam n'uma grande proporção amassa d'aguas es-
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tagnadas, e favorecem por conseguinte, a eclosão 
do paludismo, que n'estas condições, toma geral
mente, a forma de epidemias graves. Tem-se no
tado que os annos chuvosos, são particularmente 
insalubres, o que está de acordo com a doutrina 
actualmente seguida. Durante os annos de seca, 
os pântanos que servem para a eclosão das lar
vas dos mosquitos, desaparecem em grande parte, 
os anopheles são raros, e portanto as probabili
dades de propagação diminuem. As chuvas são 
abundantes, as collecções d'agua estagnada au
gmentant os pântanos multiplicam-se, principal
mente sobre as margens, no momento do decres-
cimento das aguas; os anopheles pullulam em 
virtude d'estas condições tão favoráveis ao seu 
desenvolvimento, e propagam as febres para fora 
mesmo, das zonas onde a endemia é habitual. A 
influencia das inundações é bem conhecida. É no 
momento em que as aguas baixam, e deixam o 
solo húmido a nú, que as febres se produzem, se 
estamos na estação quente. Emquanto as aguas 
cobrem o solo, não ha perigo; é uma noção im
portante sob o ponto de vista prophylactico. 

As irrigações, que são indispensáveis á cultura 
nos paizes quentes, onde as chuvas são raras, são 
um perigo, sobretudo se se formam depósitos de 
agua estagnada. Não é necessário que os depó
sitos d'agua estagnada sejam abundantes, os fos
sos cujo declive é insignificante, ou que estão 
obstruidos com plantas aquáticas, as infiltrações 
que se formam em volta das nascentes não capta
das, as fontes, os poços, as escavações que os in-
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digenas fíizem em volta das casas em construcçâo, 
para tirarem terra, as cisternas, os depósitos 
d'agua das chuvas, nas concavidades naturaes ou 
artificiaes dos rochedos, nos utensílios domésti
cos lançados fora por inúteis, caixas de conser
vas, etc nos entalhes feitos pelos indígenas nos 
troncos das palmeiras, para subirem a colher os 
fructos, em certas flores ou folhas das plantas 
tropicáes, podem desenvolver-se as larvas dos 
anopheles. 

Solo 

O solo actua sobre a endemia palustre, prin
cipalmente em razão da sua permeabilidade. Se 
o solo é permeável, se o declive é sufficiente, 
para que as aguas possam correr rapidamente, 
não ha pântanos, se pelo contrario, existem ca
madas impermeáveis superficiaes, principalmente 
camadas de argila, se o solo é plano ou baixo, 
situado ao nivel do mar, ou abaixo d'esté nivel, 
como succède nos campos romanos, e em grande 
parte da Hollanda, o escoamento das aguas das 
chuvas é difficil, a toalha d'agua subterrânea 
afflora em diversos pontos, o solo torna-se pan
tanoso e por isso muito próprio para o desenvol
vimento da endemia palustre. As variações do 
nivel das aguas subterrâneas, exercem uma acção 
notável sobre a endemia. Os trabalhos de terra
plenagem, de arroteamento, são muitas vezes, em 
paizes palustres, origem d'uma recrudescência da 
endemia. Grandes escavações do solo teem dado 
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logar algumas vezes a pequenas epidemias de 
febres palustres, fora dos focos endémicos. 

Explica-se que os trabalhadores empregados, 
em paizes palustres, no rompimento de estradas 
ou caminhos de ferro, na construcçâo de pontes 
ou diques, drenagens ou exgottamentos de pânta
nos, se infectem n'uma grande percentagem. Estes 
homens que se entregam a um trabalho muito 
extenuante, vivem em geral em más condições 
hygienicas; passam as noites nas proximidades 
do local do trabalho, mal abrigados, onde são vi
sitados pelos anopheles, e como entre elles se 
encontram já, alguns attingidos de paludismo, os 
mosquitos infectam-se facilmente, e propagam a 
doença. 

Os trabalhos de terraplenagem favorecem a 
formação de aguas estagnadas, e por conseguinte 
a pullulaçâo dos anopheles. Se n'estes trabalhos, 
mesmo em paizes palustres, se tomam precauções 
minuciosas, para subtrahir os trabalhadores ás 
picadas dos insectos, constata-se que as febres 
nâo se desenvolvem. 

CQlfùra — l/egefação 
A influencia da cultura do solo e da vegeta

ção, mais ou menos abundante, que o cobre, parece 
ao principio difficil de interpretar. O paludismo 
reina nas planícies áridas e nâo cultivadas, mas 
por outro lado, a doença não é menos grave nas 
regiões de vegetação exuberante. Para o solo 
ser cultivado, é necessário prepara-lo, assegurando 
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o escoamento das aguas das chuvas, drenando o 
solo sendo preciso. A arborisação régularisa o 
escoamento das aguas pluviaes, impede que os 
cursos d'agua se transformem em torrentes, cu
jos crescimentos rápidos, trazem as inundações. 
As nascentes são captadas, os pântanos extinctos, 
e as condições favoráveis ao desenvolvimento, 
desaparecem cada vez mais. A cultura intensiva 
do solo, tem como consequência o enriquecimento 
da região, por conseguinte o bem estar da popu
lação augmenta, e nós veremos mais adiante, como 
a miséria e as más condições hygienicas augmen
tant a gravidade da endemia. O abandono da 
cultura do solo, produz effeitos inversos, e citare
mos como exemplo, a insalubridade do campo ro
mano a seguir â invasão dos bárbaros, o qual 
no tempo de Augusto, era rico, populoso e bem 
cultivado. 

A cultura do solo tem em geral effeitos salu
tares, algumas ha porém, que necessitando de ir
rigações abundantes, podem ter uma influencia 
nefasta. .Os arrozaes que se desenvolvem em • 
aguas estagnadas, favorecem a eclosão da ende
mia. Os jardins nas regiões quentes, que necessi
tam d'uma abundante irrigação, tornam-se uma 
causa de insalubridade. A vegetação luxuriante 
sustenta a humidade do solo, os culicidios en
contram facilmente n'este, ou mesmo em certas 
plantas, agua estagnada em quantidade sufficiente 
para se reproduzirem, e as arvores bastante co
padas, entre as quaes o ar circula difficilmente, 
fornece-lhes excellente abrigo. 
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Nas regiões palustres, os jardins que cercam 
as casas são tanto mais perigosos, quanto mais 
abundantemente forem irrigados. Resumindo, a 
cultura do solo produz effeitos favoráveis, quando 
se opõe ao desenvolvimento dos anopheles, ef
feitos desfavoráveis quando ella o facilita. 

flimtidç 
Lind diz — o meio de nos subtrahirmos ás 

doenças nos paizes quentes, é viver em pontos 
elevados, onde o ar seja temperado; isto pôde 
conseguir-se, em quasi todas as partes do mundo. 

Nas colinas, montanhas, altos planaltos, a tem
peratura é mais baixa que nas planícies, as aguas 
têm uma excoante fácil e rápida, e raras vezes 
se formam pântanos; por outro lado, as regiões 
de altitude são em geral bem ventiladas, e os 
mosquitos procuram as localidades baixas, bem 
abrigadas, e mal ventiladas. 

A altitude nâo é um obstáculo á extensão do 
paludismo, com tanto que nâo allie condições des
favoráveis ao desenvolvimento dos anopheles, e 
do H. malarise nos culicidios: temperatura muito 
baixa, ausência d'aguas estagnadas, ventilação 
enérgica. Estas condições nem sempre se encon
tram nas regiões tropicáes, mesmo com altitudes 
de 1.000 a 1.200 m. 
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Ueníos 

Desde longa data se tem notado que as regiões 
bera ventiladas, são em geral salubres, emquanto 
que aquellas que estão situadas em baixas de 
terreno, onde o ar circula mal, são insalubres. 
Esta acção benéfica dos ventos, explica-se pelo 
facto dos culicidios fugirem das regiões bem ven
tiladas, e pullularem nos pontos em que a atmos-
phera está tranquilla. Julgou-se que os ventos 
podiam transportar e dessiminar o agente do pa
ludismo. Factos numerosos demonstram, que o 
transporte pelos ventos, ó difficil, podendo reali-
zar-se em limites muito restrictos. N'uma mesma 
povoação, existem muitas vezes, a algumas cente
nas de metros uns dos outros, bairros salubres e in
salubres. Na proximidade de pântanos, dos mais 
perigosos, podem-se encontrar localidades salu
bres, embora o ar que passou sobre os pântanos, 
banhe constantemente essas localidades. Nas re
giões as mais quentes, e as mais insalubres do 
globo, os marinheiros estão ao abrigo do palu
dismo, dentro dos navios, embora estes estejam 
ancorados, a curta distancia da costa. Hoje, a 
questão do transporte, do agente do paludismo, 
resume-se em saber a que distancia da residência 
habitual, os ventos podem arrastar os anopheles. 
Estes, escondem-se logo, que o vento se levanta. 
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Condições individdaes — Edade 

O paludismo é uma doença de todas as edades, 
mas as creanças e os indivíduos novos, teem uma 
predisposição especial para a contrahirem. Esta 
conclusão tem sido verificada e fortalecida, pelo 
exame de numerosas estatísticas feitas nas mais 
afastadas regiões do globo, onde o paludismo 
grassa. A infecção é tanto mais commuai, quanto 
mais novas são as creanças. As creanças negras 
soffrem quasi todas de febres, e teem o baço vo
lumoso. 

Factos citados por numerosas individualida
des medicas, parecem demonstrar que o palu
dismo pôde aparecer nos recemnascidos, quando 
a mãe está infectada. 

Chiarleoni tira da sua observação as se
guintes conclusões: O gérmen do paludismo pôde 
attingir o feto, e mata-lo quando a mãe se não 
submette á medicação quinica. As creanças nas
cidas a termo, e cujas mães soffreram durante a 
gravidez, accessos de febres, mas fizeram o trata
mento especifico, apresentarão pelo contrario na 
maioria dos casos, um desenvolvimento normal, e 
bôa saúde. 

S. Sereni conclue que a transmissão do palu
dismo da mãe ao feto, atravez d'uma placenta 
normal, deve ser extremamente rara, se por ven
tura existe. 

Não nos repugna a nós admittir a infecção 
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intra-uterina, fundados no seguinte: Straus e 
Chamberland provaram que os micróbios do car
búnculo symptomatico, da cholera das galinhas, 
da scepticemia, e mesmo da bacteridia carbun-
culosa, podiam passar da mãe ao feto. Existem 
observações indiscutíveis de infecção typhoide 
intra-uterina. Mamourski, publicou uma obser
vação de febre recorrente intra-uterina, o san
gue do foeto continha grande numero de spirilos. 
É pois admissível a infecção paludica intra-ute
rina, principalmente se ha lesões placentarias. 

W. Felkin, admitte a transmissão do palu
dismo pelo pae, estando a mãe indemne. Ha as 
seguintes objecções a formular: Não seria a mãe 
portadora de paludismo em estado latente? ou 
não seria uma alcoólica, e os accidentes observa
dos no filho, não se explicarão melhor pelo al
coolismo da mãe, que pelas febres de que o pae 
soffria? 

Alguns autores teem admittido a transmissão 
da febre intermittente atravez do leite. As ana
lyses feitas a leites de mulheres impaludadas, com 
o fim de pesquizar o hematozoario, tem dado re
sultados negativos. Comprehende-se que o leite 
d'uma impaludada, seja prejudicial á creança, e 
provoque accidentes mais ou menos graves, mas 
a transmissão do gérmen, não está provada. 

É o homem que de ordinário está encarregado 
da cultura do solo, e d'um grande numero de tra-
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balhos, que o collocam em condições favoráveis 
á infecção, d'ahi o ser mais frequentemente ata
cado que a mulher. 

Os mosquitos 
São insectos pertencentes á ordem dos dipté-

ros, caracterisada por: um par d'azas membra-
nosas, boca com disposição especial, para sugar, 
e metamorphoses completas. 

Constituem certamente, um dos maiores fla
gelos da humanidade. Inoculam ao homem a fi-
lariose, a febre amarela e o paludismo, sendo 
esta doença, a que causa maior mortalidade no 
globo. As principaes famílias são as seguintes: 

Trompa recta . 

Palpas longas no macho, 
curtas na fêmea . . Culicidios 

Palpas longas no macho 
e na fêmea . . . . Anophelidios 

Palpas curtas no macho 
e na fêmea . . . . Aenidios 

Trompa recurvada Megarhinidios 

Ao medico interessam as duas primeiras fa
mílias, porque todos os anophelidios são capazes 
de transmittir o paludismo, e dos culicidios o gé
nero culex, que sendo o mais espalhado, pôde como 
todo o mosquito transmittir a fllariose, e o género 
stegomya, que transmitte a febre amarela. Por 
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comodidade, incluiremos todos os anophelidios, no 
antigo género anopheles, como se n&o existissem 
os géneros novos. Antes de entrar na descripção 
dos caracteres próprios, ás duas grandes classes: 
os culex e os anopheles, vamos indicar os cara
cteres que são communs ás duas espécies. 

O mosquito adulto compõe-se de três partes 
principaes: a cabeça, o thórax e o abdomen. 

A cabeça—Tem dois grandes olhos ovaes e 
lateraes, facetados. Da parte anterior e mediana 
da cabeça parte a trompa, haste rétilinia, cujo 
uso é différente no macho e na fêmea. Na maior 
parte das espécies de mosquitos, a fêmea só, pôde 
perfurar a pelle do homem e d'outros seres, de
vido a certas peças bocaes visíveis ao micros
cópio. De cada lado da trompa, e quasi encostada 
a esta, encontra-se uma palpa labial, cujo com
primento varia, segundo as espécies e sexos. Um 
pouco para fora e para cima sobre a cabeça, im-
plantam-se as antenas: direita e esquerda. Estes 
órgãos cuja funcçao não é bem conhecida, pois 
alguns observadores attribuem-lhes o sentido do 
tacto, outros o ouvido, a vista e até o olfato, são 
nas fêmeas formados por 14 segmentos e nos 
machos por 15. Na raiz de cada segmento inse
rem-se sedas, curtas e raras nas fêmeas, longas 
e numerosas nos machos. Diminuem de compri
mento da extremidade proximal para a distai, o 
que permite distinguir facilmente o macho da 
fêmea. As antenas barbadas dos machos, asseme-
lham-se a uma pequena pluma. 
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Thórax — É formado pela soldadura de três 
anneis: o protothorax, que dá inserção ao primeiro 
pár de patas, o mesothorax onde se prende o se
gundo pár e as azas, e o metathorax, onde se 
prende o terceiro par e os balanceiros. Estes, re
presentam as azas posteriores atrofiadas, dos ou
tros insectos, são órgãos ricos em nervos, e des
tinados ao equilibrio do vôo. As patas em numero 
de três pares, compõem-se cada uma: da coxa, 
perna ou tibia, e tarso, este formado por cinco se
gmentos, dos quaes o primeiro ou metatarso, é 
quasi tão comprido como os quatro restantes 
reunidos. A ultima articulação, ou segmento, ter
mina por duas garras. As patas do anopheles são 
muito mais compridas que as do culex. As azas 
têm uma grande importância para a classificação 
das différentes espécies e variedades de culex e 
anopheles. São delgadas e transparentes, atra
vessadas em todo o seu comprimento por nervu
ras longitudinaes que se anastomosam entre si, 
por meio de nervuras transversaes ou obliquas. 
D'esta disposição, resulta uma rede circumscre-
vendo espaços chamados células ou aréolas. 

0 abdomen—Sendo a parte mais longa do corpo, 
é formado por nove anéis, que diminuem de ta
manho de diante para traz. 

Tíibo digestivo 
A trompa compoe-se d'uma bainha (lábio in

ferior ou labium) na qual estão contidas: as man-
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dibulas, as maxilas, o labrum e a hypopharinge. 
Os bordos do labio inferior voltados para cima, 
são contíguos sem estarem soldados, permitindo 
a saida das outras peças. A bainha é guarnecida 
por escamas e pelos, e termina por uma ligeira 
dilatação ou oliva. 0 tubo digestivo quasi recto, 
compõe-se das partes seguintes: esophago que 
reúne a pharinge ao estômago, parte mais larga 
do aparelho digestivo, o intestino, que termina 
no anus por um recto cónico, e muito curto. No 
ponto onde começa o intestino, vêem abrir-se os 
tubos de Malpighi, que são em numero de cinco, 
e terminam em caecum na outra extremidade. 

A parede do tubo digestivo é constituída por 
um epitelio cylindrico, formando pequenas pregas, 
e por fibras musculares longitudinaes e transver-
saes. Entre a parede do tubo digestivo e o es
queleto externo, encontra-se a cavidade geral ou 
cœloma. 

As glândulas salivares, compostas cada uma 
de três lobos, estão situadas na parte antero
inferior do thórax por baixo do oesophage O canal 
deferente de cada glândula, atravessa o pescoço 
e vae unir-se ao canal deferente da outra, o ca
nal deferente comum, chega á base da trompa. 
Todas as vezes que um mosquito pica, injéta sob 
a pelle, antes de sugar o sangue, uma gotta do 
produeto segregado pelas glândulas. Concebe-se 
que os sporozoitos que se encontram em abun
dância nas. glândulas dos anopheles infectados 
pelo hematozoario, sejam facilmente inoculados 
ao mesmo tempo. Tanto os culex como os ano-
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pheles depositam os ovos á superficie das aguas 
estagnadas. Os ovos dos culex são alongados, 
ovaes; cada fêmea põe 150 a 300 ovos, soldados 
uns aos outros por uma substancia gelatinosa, 
formando uma pequena massa oval que fluctua. 
Os dos anopheles são postos isoladamente á su
perficie da agua, ou em séries irregulares. No 
nosso clima, dois ou três dias depois da postura 
nascem as larvas, nos paizes inter-tropicães, bas
tam vinte e quatro horas. As larvas dos culex 
distinguem-se facilmente das dos anopheles. As 
do culex reconhecem-se facilmente, a distancia, 
pela attitude que tomam na agua. Ficum suspen
sas verticalmente á superficie, por um prolonga
mento do 8.0 annel abdominal, que faz um angulo 
de 60.o aproximadamente com o 9.° annel, e no 
qual se abrem os dois tubos tracheaes. O com
primento é egual a metade do abdomen. 

A larva não pôde permanecer muito tempo 
no fundo da agua, necessita voltar frequentes 
vezes á superficie para respirar. 

No anopheles, o siphão respiratório não existe, 
ou é rudimentar, e por isso, quando a larva res
pira, colloca-se horisontalmente á superficie da 
agua, para estar em communicaçâo com a atmos-
phera. As larvas dos culex, vivem de preferencia 
nas aguas mais ou menos pútridas. Só raramente 
se desenvolvem nos pântanos permanentes, isto 
é, nas aguas pantanosas não pútridas, mantidas 
em maior pureza por animaes inferiores, prin
cipalmente os protozoários. Não se desenvolvem 
pois nas aguas claras das fontes, ribeiros, onde 

2 
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exista uma vegetação abundante. Teem preferen
cia pelas pequenas coleções accidentaes d'agua, 
desprovidas de vegetação verde, e pouco ricas 
em bactérias. As dos anopheles desenvolvem-se 
sempre nos pântanos permanentes, claros, cuja 
pureza é sustentada por protozoários e animaes 
inferiores. A explicação da diversidade d'habitat 
parece consistir no seguinte: á superficie das 
aguas pútridas, fórma-se uma película composta 
de bactérias e animaes inferiores, ora as larvas 
do culex, podem atravessar esta película graças 
ao siphâo respiratório, mas as larvas do ano
pheles, que sâo desprovidas d'esté apêndice, visto 
que os dois tubos tracheaes, se abrem directa
mente na face dorsal do abdomen, nâo a podem 
atravessar, e morrem por asphixia. As larvas dos 
culex são omnívoras, as dos anopheles alimentam-
se d'algas. 

Ao fim de certo tempo, as larvas transfor-
mam-se em nymphas. O período é muito variável, e, 
depende do clima, da temperatura e da maior ou 
menor abundância da alimentação. Na Europa é 
de 20 a 22 dias de verão, em condiçSes favoráveis. 

A nympha tem a forma d'um ponto de inter
rogação, respira por meio de dois tubos que se 
abrem na parte antero-superior do corpo, e vivem 
á superficie da agua. Em 3 ou 4 dias as nymphas 
transformam-se em insectos perfeitos. O envolu-
cro fende-se longitudinalmente na parte superior, 
deixando sair successivamente, a cabeça, o tórax, 
o abdomen, e por ultimo as patas. É o momento 
critico para o insecto, pois que a metamorphose 
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não se pôde fazer, sem que a agua esteja tran
quila; o mosquito conserva-se immovel á super
fície, emquanto os seus tegumentos secam su
ficientemente, para poder voar. As nymphas nao 
se alimentam. 

.Na evolução d'um mosquito, distinguem-se seis 
phases: uma para o ovo, quatro para a larva, e 
uma para a nympha. A sua duração varia con
sideravelmente, segundo: 

I —O género e a espécie. Os anopheles desen-
volvem-se mais lentamente que os culex. 

II —O clima. É mais rápida na Africa que na 
Europa. 

III —A temperatura. O desenvolvimento das 
larvas, cessa abaixo de 12o centígrados. Na Eu
ropa, á temperatura de 25 a 27° centígrados, são 
precisos 25 a 27 dias, para que o ovo do anophe
les chegue ao estado de insecto perfeito. Três ou 
quatro dias, podem bastar na Africa, segundo 
Ross. 

IV—A quantidade de alimentação. Quando é 
abundante, e a temperatura ultrapassa 25o, o 
culex pôde desenvolver-se n'uma semana. Os 
mosquitos multiplicam-se d'uma forma extraordi
nária. O culex põe d'uma vez uma média de 300 
ovos, e a fêmea que hiberna, pôde dár 7 gerações. 
Admitindo que metade dos ovos dão fêmeas, são 
150 para a primeira geração, numero, que na 
sétima, será elevado a um milhar de milhões. O 
anopheles Claviger, poe de cada vez 150 ovos, 
pouco mais ou menos, e pôde dár origem a qua
tro gerações por anno. Admitindo que metade dos 
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ovos dão origem a 75 fêmeas, o total ao fim da 
quarta geração será de 31 milhões e meio. 

CosíUrnes dos mosquitos 
Os mosquitos, qualquer que seja o género a 

que pertençam, conservam-se ao abrigo do sol, 
do vento e da chuva. Durante o dia ficam im-
moveis sobre as plantas, proximo dos pântanos 
que lhe serviram de berço. Certas espécies aban
donam os pontos em que nasceram, e vâo procu
rar abrigo nas casas e estábulos, nos comparti
mentos mais escuros, abrigados da luz e das 
correntes d'ar. Os anopheles penetram nas habi
tações, pelas portas e janellas, abertas na direcção 
dos pântanos onde nasceram, e assim se explica, 
que alguns compartimentos d'uma casa, são con
siderados insalubres, emquanto que outros o não 
são; que na mesma povoação, haja casas impalu-
dadas, ao lado d'outras salubres, mas com diffé
rente orientação. Fugindo da luz, não deixam os 
seus esconderijos senão ao escurecer, para pro
curarem o alimento. Repousam pelo meio da 
noite para recomeçarem os voos, se bem que 
durante menos tempo, ao nascer do dia. É pois 
de noite, quando o sol desce no horisonte, que 
mais expostos estamos ás picadas infectantes do 
anopheles. Os mosquitos são atrahidos pela luz 
artificial, mas não retidos, como sucede com mui
tos outros insectos, de forma que elles podem á 
vontade picar. O modo de alimentação dos mos
quitos é différente nos machos e nas fêmeas, em-
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quanto que os primeiros, se nutrem exclusiva
mente de sucos vegetaes, na maioria das espécies» 
as fêmeas alimentam-se de sangue. Quando a fê
mea encontrou uma vitima, depois de lhe ter per
furado a pelle com a trompa, começa a sugar o 
sangue com avidez. Se se continua a observar, 
tendo o cuidado de a conservar prisioneira n'um 
tubo de ensaio, cuja abertura é aplicada contra 
a pelle, constata-se que ao fim de um ou dois mi
nutos, o abdomen está já notavelmente distendido. 
Continua comtudo a sua refeição; e se é ura ano
pheles, não tarda a evacuar pelo anus uma certa 
quantidade de serosidade, contendo alguns glóbu
los vermelhos; nas mesmas circumstancias, o cu-
lex não rejeita senão um liquido claro. O abdomen 
durante este tempo, torna-se vermelho e trans
parente, mas não se distende" nunca consideravel
mente; a refeição é em geral digerida em 24 horas. 

As coisas passam-se differentemente, quando 
o mosquito está em liberdade. Observados de 
manhã no compartimento em que passaram a 
noite, constata-se que o seu abdomen está enor
memente distendido, e que o conteúdo é opaco e 
negro. A digestão não se faz dentro de 24 horas, 
mas sim ao fim de dois ou três dias. Qual a razão 
d'isto? Talvez o animal tenha por diversas vezes 
sugado o sangue, no decorrer da noite. A maioria 
dos mosquitos, que á tarde entram n'uma habita
ção, desaparecem de manhã pelas portas ou ja-
nellas que ficaram mal fechadas. 

Encontram-se alguns procurando com cuidado, 
quer no teto, quer nos pontos mais escuros, e a 
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maior parte são fêmeas cheias de sangue, que fi
caram incapazes de largos voos, pelo augmente 
excessivo de peso. Os poucos machos que as 
acompanham, fazem-no para assegurarem a fe
cundação, e feita esta, deixam o compartimento 
para reaparecerem á noite. De forma que durante 
o dia, não ficam nos compartimentos senão as 
fêmeas cheias de sangue e fecundadas. Ao fim 
de dois ou três dias, contanto que a chuva ou o 
vento não retenham os mosquitos encerrados, as 
fêmeas fecundadas deixam o logar onde satisfi
zeram os seus apetites sanguinários, e dirigem-se 
para os pântanos a fim de porem os ovos. A pos
tura faz-se quasi sempre de noite. Segundo Ross, 
os culex punham geralmente os ovos á superficie 
de pequenas colecções d'agua, formadas durante 
as chuvas, em recipientes proximo das habitações. 
Os anopheles, ao contrario, procuram pântanos 
permanentes, formados nas depressões de ter
reno. As condições necessárias para uma postura 
são as seguintes: I. Uma refeição sanguínea. 
II. Agua para colocar os ovos, calma e não pú
trida. III. Obscuridade completa. IV. A agua 
do mar é imprópria e toda a que contenha mais 
de 2 % de chloreto de sódio. V. Temperatura 
superior a 10» centígrados. VI. Basta uma fe
cundação para várias posturas. 

Os mosquitos precisam d'um certo grau de 
humidade, e d'entre elles, os anopheles são mais 
sensíveis, talvez pela menor espessura do exoes-
queleto, e pela ausência de escamas no abdomen. 
Chegados os primeiros frios do outono, os machos 
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desaparecem e morrem, depois de terem fecun
dado uma ultima vez as fêmeas. Estas refugiam-se 
nas caves e lojas, onde passarão o inverno, im-
moveis e sem tomar alimento. Chegada a prima
vera, deixam o seu esconderijo e procuram uma 
victima a quem possam tirar sangue. Feita a di
gestão d'esté, põem os ovos e em geral morrem. 

As condições necessárias para a infecção do 
anopheles são três, e foram emittidas por Ross. 
I. A alimentação sanguínea, é absolutamente ne
cessária para assegurar o desenvolvimento dos 
óvulos fecundados. II. Se os óvulos não estão 
fecundados, o sangue não é util ao insecto, e pro
vavelmente é evacuado sem ser digerido. III. 
A digestão do sangue parece necessária para 
assegurar a vitalidade dos zigotos. Resumindo: 
a fecundação, é necessária para assegurar a in
fecção do mosquito. 

Parasitologia 
Examinando o sangue de indivíduos com dif

férentes formas de paludismo, constatam-se dif-
ferenças morphologicas do parasita, e em parti
cular nos corpos em rosacea. E esta a razão, 
porque alguns auctores, admittem vários hemato-
zoarios, correspondendo cada um, ás principaes 
formas de paludismo. A inoculação n'um indiviT 
duo são, d'uma forma determinada de paludismo, 
provoca sempre n'este ultimo, o aparecimento da 
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mesma forma febril. É um argumento de valor. 
Outros tratadistas pensam, que existe um único 
parasita, e que as variadas formas clinicas, que 
podem aparecer, resultam somente do terreno 
orgânico. Em França, Laverau e Metchnikoff, sao 
os defensores da unidade especifica do agente. 
0 primeiro, fundamentando-se em factos clínicos, 
taes como a observação de accessos de terçã, 
ou quarta, em indivíduos que contrahiram o palu
dismo nos paizes tropicaes, e que depois do seu 
regresso a França tiveram recahidas. Parece 
comtudo que cada vez mais se vão inclinando 
para os pluralistas, visto que tendo a principio 
admittido duas variedades: magna para as for
mas dos paizes temperados, e parva para as for
mas dos paizes quentes, admittem hoje três: a 
variedade magna, da febre terça benigna, a quar-
tana da quarta, e a parva, das formas graves dos 
paizes quentes. 

Estas três variedades, correspondem na ver
dade ás três espécies admittidas pelos auctores 
italianos, a saber: Plasmodium malariœ da quarta, 
Plasmodium vivax da terçS benigna, e o Plasmo
dium falciparum da terça maligna e da quoti
diana. Alguns auctores constituem com o P. fal
ciparum, um género á parte, sob o nome Laverania 
malariœ, em virtude das differenças importantes 
que tem com os outros dois, e porque dâ somente 
corpos em crescente. Vamos descrever successi-
vamente as três espécies, geralmente admittidas, 
tomando como typo a Laverania malariœ, que 6 
a forma mais complexa, e sobre a qual insistire-
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mos mais. Antes porém apresentarei um quadro 
resumindo a classificação feita por alguns para-
sitologistas: 
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Lauerania malariae 
Cyclo endogenico ou asexuado (Schizogonia) 

— Examinando antes d'um accesso, o sangue 
d'um paludico, não submettido ainda ao trata
mento quinico, contém uma quantidade variável 
de pequenos corpos arredondados, ou amiboides, 
dentro dos glóbulos rubros. No interior, e muitas 
vezes na peripheria, distingue-se um núcleo volu
moso e vacuolar, encerrando um kariosoma excên
trico. Tem activos movimentos amiboides, crescem 
á custa da hemaglobina, e são conhecidos pelo 
nome de corpos amiboides. Nem toda a hemoglobina 
é assemilada, sendo os residuos depositados no 
protoplasma do parasita, sob a forma de grãos de 
melanina, que no caso presente, são finos, pouco 
abundantes e moveis. Á medida que os parasitas 
augmentam, os seus movimentos tornam-se cada 
vez mais lentos, até terminarem, observando-se 
então só alguns movimentos browonianos, que pro
vocam uma ligeira translação das partículas de 
pigmento. O parasita em pouco tempo toma a 
forma arredondada, é o corpo espherico. O gló
bulo parasitado, está irregular e de côr escura. 
N'este estado o núcleo está geralmente no centro, 
e o pigmento espalhado pela peripheria. Á medida 
que o accesso se vae aproximando, veem-se um 
certo numero de corpos esphericos, nos quaes os 
grãos pigmentados se reúnem no centro, n'um 
agregado único, emquanto que o núcleo se divide 
em 8 a 12 núcleos secundários, que se dirigem 
para a periferia. O parasita toma então a forma 
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conhecida por corpo em rosacea, ou corpo segmen
tado. O protoplasma divide-se por sua vez, re
sultando uma serie de pequenos corpúsculos ou 
merozoitos, que nâo conteera pigmento, e em breve 
se libertarão pela ruptura do glóbulo sanguíneo. 
Cada um d'estes merozoitos poderá penetrar n'um 
glóbulo são, começando o mesmo cyclo. Sâo pois 
estes elementos os agentes de disseminação do 
parasita no organismo, ou da auto-infecçâo. N'esta 
espécie, as formas schizogonicas, ou corpos em 
rosacea, não se encontram apenas no sangue pe-
ripherico, mas produzem-se normalmente no in
terior do baço. 

Entre os parasitas que derivam dos merozoi
tos, encontram-se alguns que se desenvolvem 
marginalmente, respeitando a parte central do 
glóbulo rubro, mais delgada, adquirindo assim a 
forma de crescente, tendo o seu lado convexo 
perfeitamente moldado sobre a circumferencia 
do glóbulo. Estas formas em crescente, são consi
deradas como a forma adulta do laverania mala
rial, e também a mais característica. Existem 
duas espécies de corpos em crescente: uns mais 
pequenos e mais alongados, com o pigmento 
condensado no centro, em volta do núcleo; os 
outros mais volumosos e mais curtos, têm o seu 
pigmento disperso por toda a massa protoplas-
matica. Os primeiros representam o elemento 
fêmea ou macrogameta, os segundos representam 
o elemento macho ou microgametocyto. Exami
nando ao microscópio uma gotta de sangue fresco, 
veem-se os corpos em crescente transformarem-se 
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primeiro em corpos ovóides, e depois em corpos 
esphericos. Mas emquanto que os macrogametas 
ficam no estado de corpos esphericos, os micro-
gametocytos ao fim de lõ a 20 minutos, transfor-
mam-se em corpos flagelados. Para isso, o núcleo 
divide-se em quatro núcleos secundários, que se 
dirigem para a peripheria, e sanem da massa 
protoplasmatica, perpendicularmente á superficie, 
alongando-se em filamentos extremamente del
gados e moveis. Depois de se agitarem durante 
algum tempo, destacam-se ficando livres no san
gue, movendo-se rapidamente no meio dos gló
bulos. 

Cyclo exogenio ou sexuado (Sporogonia) — 
Passa-se completamente no corpo do mosquito. 
Quando um anopheles pica um individuo impa-
ludado, ao mesmo tempo que suga o sangue, 
absorve um certo numero de corpos em cres
cente. Vimos já o que se passava no sangue, ex
posto algum tempo ao ar, pois as mesmas trans
formações se dâo no estômago do mosquito. Pouco 
tempo depois da picada, no conteúdo do estômago 
do anopheles, encontram-se macrogametas com 
pigmento central, e macrogametas nadando no 
liquido, mas d'esta vez, pôde assistir-se d fecun
dação d'alguns macrogametas pelos flagelos, que 
penetram no seu interior, e fundem a sua massa 
chromatica com o núcleo. Quinze a 20 minutos 
depois da fecundação, o macrogamsta emitte um 
prolongamento cónico, que se alonga gradual
mente dando origem ao zygoto. A extremidade 
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anterior do zygoto é adelgaçada e hyalina, em-
quanto que todo o pigmento do macrogameta se 
condensa para a extremidade posterior dilatada. 
O zygoto penetra então na parede do estômago, 
e vae localisar-se na camada muscular. Passadas 
cerca de 36 horas, depois da absorpçâo do sangue 
pelo mosquito, podem lá encontrar-se, sob a forma 
de pequenos corpos esphericos de 6 micras de 
diâmetro, e contendo grãos de melanina. N'este 
meio muito propicio para o seu desenvolvimento 
o parasita augmenta, enkista-se, e de 6 micras 
passa a 60 ou 80 de diâmetro. Ao fim de oito ou 
quinze dias, conforme a estação, tem-se formado 
uma serie de espheras pigmentadas que fazem 
hernia na cavidade geral do mosquito, em volta 
do estômago. Durante este tempo o conteúdo, 
núcleo e protoplasma, dividem-se em numerosas 
espheras, em redor das quaes se desenvolvem os 
sporozoitos. Estes sâo delgados, fuziformes, nu-
cleados e com cerca de 16 micras de comprimento. 
As espherulas desaparecem gradualmente, e o 
numero de sporozoitos tendo augmentado cada 
vez mais, a capsula do kisto acaba por se rom
per, e os sporozoitos são lançados na cavidade 
geral do mosquito. Ora n'estes animaes, o cora
ção é constituido por um longo tubo dorsal, divi
dido n'um certo numero de ventrículos, que com-
municam todos entre si, e cada um, com a cavi
dade geral, por dois orifícios lateraes. A cada 
diastole, os sporozoitos sâo aspirados com o li
quido da cavidade geral, lançados na aorta e 
por esta levados ás glândulas salivares, que sâo 
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o primeiro órgão irrigado. As glândulas salivares 
abrem-se na extremidade da trompa, o que per-
mitte ao mosquito inocular na picadura uma gotta 
de saliva, talvez para tornar o sangue incoagu-
lavel ou para anesthesiar a vitima. Ha pois spo-
rozoites livres nos canaes excretores, de forma 
que o mosquito, ao inocular uma gotta da saliva, 
inocula ao mesmo tempo, alguns sporozoitos no 
sangue. Estes penetram nos glóbulos rubros, ar-
redondam-se e constituem novos hematozoarios 
que vão multiplicar-se no sangue por schizogonia. 
A sporagonia tem pois por fim permittir ao pa
rasita a multiplicação no meio exterior, para 
poder infectar novas victimas; é um meio de 
disseminação do gérmen. 

Em resumo, o mosquito infecta o homem, que 
por sua vez infecta o mosquito. O parasita tem 
pois duas vidas distinctas: uma a temperatura 
constante, no corpo do homem, outra a tempe
ratura variável, e menos elevada, no corpo do 
mosquito. Pôde pois considerar-se o paludismo 
como uma doença primittiva do mosquito, e acci-
dentalmente aclimatada no homem. 

Periodicidade da febre—O accesso febril coin
cide com a formação dos corpos em rosacea, e a 
libertação dos merozoitos no sangue. O periodo 
intermediário entre dois accessos, corresponderá 
á duração do cyclo schizogonico do parasita, e 
n'este caso será de 28 a 48 horas, segunda se 
tratar d'uma quotidiana, ou d'uma terçã maligna. 
Segundo Blanchard, a febre seria o resultado 
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d'uma intoxicação. Os hematozoarios destroem 
os glóbulos rubros, que em grande parte asse-
milam. 

A parte não absorvida, não podendo ser eli
minada, accumula-se nos parasitas sobre a forma 
de melanina e de toxinas, e só no momento em 
que os glóbulos se rompem, para pôr em liber
dade os merozoitos, é que toxinas e pigmentos 
sâo lançadas no sangue. Estas toxinas, nâo seriam 
mais que productos d'excreçâo dos parasitas, e 
como no mesmo momento, são lançados na cor
rente circulatória, pela ruptura dos glóbulos ru
bros parasitados, ha uma intoxicação periodica 
e aguda do sangue, que se traduz pelo accesso 
febril. Nâo ha provas experimentaes d'esta hypo
thèse, mas ella seduz-nos e satisfaz. 

Phase latente—Depois de cada accesso febril, 
quer espontaneamente, quer sob a acção do qui
nino, os symptomas clínicos melhoram gradual
mente, ao mesmo tempo que o hematozoario des
aparece da circulação geral, passando ao estado 
de vida latente. Não se conhece a razão d'isto, 
mas é provável que se vá localisar n'algum ór
gão profundo, como o baço. No accesso seguinte, 
o parasita reaparece no sangue. Pittaluga cons
tatou, que no laverania malariœ, se produzia uma 
verdadeira parthénogenèse de certos corpos em 
crescente, fêmeas, acantonadas no organismo. O 
núcleo d'estes macrogametas, divide-se em dois, 
e o mesmo succède ao protoplasma, resultando 
d'isso dois novos organismos. Emquanto porém, 
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um d'elles conserva os caracteres, de crescente 
fêmea, o outro soffre a reprodução schizogonica, 
e dá um corpo em rosacea, cujos merozoitos in
fectando novos glóbulos, provocam a recidiva. 

Plasmodium vivais 
Este parasita é o agente da febre terçã beni

gna, dos climas temperados. Desde o principio é 
sempre muito mais volumoso que o precedente, 
e os seus movimentos amiboides, são também 
muito activos. Adquire dimensões consideráveis, 
e tornado corpo espherico, é sempre maior que 
um glóbulo rubro normal. O glóbulo parasitado, 
augmenta consideravelmente de volume, ao mes
mo tempo que a sua côr, se torna cada vez mais 
pálida, satura-se de pequenas granulações ver
melhas, chamadas grãos de Schufmer, que são 
absolutamente características, d'esta variedade 
de paludismo. Os corpos em rosacea, dão a maioria 
das vezes 15 a 20 merozoitos, o que lhe dá mais 
a forma d'uma amora que d'uma margarida. A 
schizogonia faz-se em 48 horas, d'onde o typo 
terçâo que apresenta os accessos, e realiza-se 
no sangue peripherico, sendo por isso muito mais 
fácil de constatar. Os corpos flagelados, são muito 
mais volumosos, e não existem corpos em crescente. 
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Plasmodium malaria» 

Este parasita, emquanto novo, assemelha-se 
muito ao precedente, mas é dotado de movimen
tos muito lentos, e é raras vezes amiboide. O corpo 
espherico, é sempre mais pequeno que um glóbulo 
normal, por isso o glóbulo parasitado, não muda 
de dimensões, podendo até ser mais pequeno que 
um glóbulo são, sendo a sua côr a mesma. O 
corpo espherico occupa a maior parte do globo 
parasitado. Os grãos de pigmento, são muito maio
res, e muito menos moveis que os do plasmodium 
vivax. O corpo em rosacea, apresenta geralmente 
6 a 8 merozoitos, e tem a forma d'uma mar
garida. A schizogonia realiza-se em 72 horas, 
d'onde o typo quartâo, e também no sangue peri-
pherico. Os corpos em flagelo, são intermediários 
entre os das espécies precedentes, e nada teem 
de característico. Não ha corpos em crescente. 

Resumindo : 

3 
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Incubação-Formas clinicas 
Segundo experiências de inoculação, flxou-se 

em 6 dias, o período minimo da incubação da 
doença, mas até hoje não ha elementos sufficien-
temente seguros para marcar o máximo, tanto 
mais que o hematozoario pôde ficar latente.em 
indivíduos, que nunca apresentaram symptomas 
de paludismo, e n'aquelles que por mais d'uma 
vez d'elle teem soffrido. Por isso succède, que 
indivíduos tendo vivido em regiões insalubres, 
nunca apresentassem o menor symptoma de pa
ludismo, senão vários mezes depois de terem 
deixado essas regiões, por outras absolutamente 
salubres. 

O paludismo tem variadas manifestações cli
nicas e na apparencia muito dissemelhantes, mas 
ha caracteres fundamentaes, que se encontram 
em todos os casos; são: 

l.o As alterações do sangue —Se fosse sem
pre fácil de constatar a existência do agente pa-
thogenico no sangue, fora dos accessos febris, 
seria este o caracter mais importante da infecção'. 
A presença de leucocytes melaniferos, não seria 
de pouca importância. O paludismo, é uma das 
doenças que produzem mais constante e rapida
mente a anemia. Bastam alguns accessos febris, 
mesmo intermitentes, para que os signaes de 
anemia surjam. Pelle e mucosas descoradas, as 
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escleroticas são d'um branco azulado, ás vezes 
um pouco amarellas. A côr terrosa da pelle, mais 
accentuada na face que no tronco, e mais pro
nunciada nos indivíduos vivendo ao ar livre e 
expostos ao ardor do sol, é um dos principaes 
symptomas do paludismo. Nas formas graves 
(perniciosas) é característica a côr cinzento-es-
cura generalisada, attribuida á presença de gran
de .quantidade de elementos pigmentados nos pe
quenos vasos da derme. As analyses do sangue, 
indicam que ha uma grande desglobulisaçâo, po
dendo o numero das hematias descer a um milhão 
por mm.*, e ás vezes ainda mais. Succède isto 
nas formas graves, mas um accesso de febre 
basta para diminuir d'um quarto o numero nor
mal das hematias. 

Ha, pois, uma destruição intensa de glóbulos 
vermelhos, e aquelles que conseguem escapar á 
completa destruição, perdem um terço ou metade 
da sua hemoglobina. A leucocytose fica normal, 
excepção feita para as formas recentes e graves, 
nas quaes augmenta a maior parte das vezes. 
Nos cacheticos ha pelo contrario uma diminuição. 

2.0 Hipersplenia — O baço está sempre au-
gmentado de volume nos paludicos, sendo um 
bom signal do paludismo, se bem que a hyper-
splenia se possa observar em muitas outras doen
ças. É pouco acentuada nas febres recentes, mas 
vae augmentando progressivamente com as re-
cahidas, attingindo o máximo nos cacheticos. 
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Formas clinicas 

Febre intermitente —Esta forma benigna do 
paludismo quando é regular, está eomprehendida 
em qualquer dos typos seguintes: 

Quotidiano — caracterisado por accessos diá
rios. 

Terção — caracterisado por accessos de 
dois em dois dias. 

Quartão —caracterisado por accessos de 
três em três dias. 

Teem-se descripto muitos outros typos de fe
bre: dupla quotidiana (2 accessos por dia), dupla 
terçã (resultante da coexistência de 2 terçãs), 
dupla quarta (resultante da coexistência de 2 
quartas), terçã dupla (2 accessos de 2 em 2 dias)> 
quarta dupla, febres quinta, sexta, etc., e até 
mensal. Estes typos podem considerar-se como 
artiflciaes, pois resultam da supressão d'um certo 
numero de accessos nas febres quotidianas, terçã 
ou quarta. Os typos com maiores intermitencias 
(terçã, quarta), predominam nos paizes tempera
dos, ao passo que nas regiões quentes do globo, 
a quotidiana é a mais commuai das intermitentes. 
Sobre o typo febril influe muito também, a anti
guidade da infecção. Assim, no primeiro ataque, 
as febres são, na maioria dos casos, contínuas 
ou quotidianas, sobretudo nos paizes quentes, 
emquanto que nas recahidas aparecem os typos 
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terçao ou quartao. No decorrer d'uma febre de 
qualquer typo, os accessos podem aparecer sem
pre á mesma hora, ou adiantarem-se ou atraza-
rem-se em relação ao accesso antecedente; diz-se 
então que a febre é antecipada ou retardada. Por 
este motivo uma terça pôde transformar-se pro
gressivamente n'uma quotidiana. Variadas eir-
cumstancias podem provocar os accessos: o frio, 
o sol, a fadiga, todos os excessos seja qual for a 
sua natureza. O repouso tem pelo contrario uma 
acção inversa, bastando algumas vezes para que 
a febre desapareça. Os accessos teem os mesmos 
caracteres, qualquer que seja o typo febril. Com-
prehendem três períodos: o de arrepio, o de calor 
e o de suores. O arrepio marca o principio do 
accesso, e o doente tem uma intensa sensação 
de frio, os dentes batem, as extremidades e a 
face estão extremamente pálidas ou cyanosadas, 
a pelle toma um aspecto característico designado 
pelo nome de carne de gallinha, a temperatura 
das extremidades está muitas vezes abaixo da 
normal no principio do arrepio, ao passo que a 
temperatura central é elevada. A sensação do 
frio é essencialmente subjectiva. O pulso é pe
queno e acelerado, o baço geralmente doloroso, 
e ás vezes nauseas e vómitos. 

Ao fim d'algum tempo (2 horas por exemplo), 
a sensação de frio vae gradualmente sendo sub
stituída pela de calor, que vae augmentando len
tamente. O doente descobre-se, tem sede intensa, 
pelle secca, e o thermometro pôde marcar 40o ou 
mais. Face congestionada, pulso forte e acele-
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rado, cephalalgia frontal intensa e ás vezes um 
pouco de delírio. 

Este estado mantem-se cerca de 2 a 5 horas 
ou mais, no fim d'elle, a pelle está um pouco 
húmida, cobrindo-se a seguir de suores. O doente 
tem uma sensação de bem-estar, a temperatura 
baixa rapidamente, o pulso é amplo e normal. O 
accesso intermitente nem sempre é classicamente 
typico. O arrepio pôde faltar, principalmente nos 
paizes quentes, e durante a estaç&o calmosa. Os 
suores podem também faltar, mas o periodo de 
calor é sempre constante. 

A duração dos accessos é muito variável; po
dendo estabelecer-se 3 typos: curtos (4 a 8 horas), 
médios (8 a 12 horas), prolongados (12 a 24 e ás 
vezes 36 a 40 horas). Em todas as manifestações 
de paludismo ha hypotensâo. Observam-se ás 
vezes sopros anemicos na base do coração e nos 
vasos do pescoço, erupções, herpes, urticaria, 
purpura, epistaxis, perturbações nervosas e gas-
tro-intestinaes, e congestão do fígado. 

Depois d'um accesso de febre intermitente ha 
em geral polyuria sem azoturia proporcional, 
a quantidade de saes é elevada e a densidade 
quasi normal. A polyuria que vem durante os 
accessos, explica-se pelo augmente de pressão 
sanguínea que se nota no arrepio. As oxydações 
activas, e a desnutrição intensa durante os paro-
xysmos febris, explicam o augmente d'ureia e saes. 

O ferro augmenta em virtude da destruição 
das hematias. A toxicidade urinaria está augmen-
tada a seguir ao accesso. 
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Febre contínua palustre — Quando a febre não 
tem paroxysmos distinctos, separados por inter-
vallos d'apyrexia, e a temperatura fica durante 
muitos dias acima da normal, diz-se que é contínua. 

Este typo febril, quasi desconhecido no centro 
da Europa, torna-se mais frequente á medida que 
caminhamos para o sul; na Italia e na Grécia 
observa-se já frequentemente. E a forma predo
minante na índia e nas regiões baixas da ilha de 
8. Thomé. As suas causas principaes parecem ser: 
o calor exterior, augmentando a gravidade da 
infecção no homem, ao mesmo tempo que activa 
o desenvolvimento do hematozoario no mosquito, 
e a reacção intensa que produz, principalmente 
nos inclividuos vigorosos e sanguíneos, atacados 
pela primeira vez de paludismo. Observa-se 
quasi exclusivamente nos indivíduos recemche-
gados ás localidades palustres, e até então inde
mnes. As fadigas, os excessos alcoólicos, a ex
posição ao sol, a falta de tratamento, são os 
principaes factores que contribuem para a trans
formação d'uma intermitente n'uma contínua. 

A contínua principia d'ordinario bastante brus
camente, sem arrepio inicial, ou pelo menos pouco 
intenso. Cephalalgia frontal intensa, ás vezes do
res lombares. Pelle secca e muito quente, o ther-
mometro pôde ultrapassar 40o. A defervescencia 
é rápida, faz-se em 12, 24 ou 48 horas. No período 
d'estado, a língua está branca, saburrosa ou ver
melha na ponta, sede intensa e anorexia completa, 
diarreia, mais frequentemente constipação, e ven
tre flácido. 
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Baço augmentado de volume algumas vezes, 
epistaxis abundantes, frequentes e difficeis de pa
rar. Se a febre persiste, o estado geral agrava-se 
gradualmente, e os symptomas nervosos teem 
uma grande analogia com os da febre typhoide. 

Como nas intermitentes as alterações do san
gue são constantes, encontrando-se nos dois casos 
os mesmos elementos parasitários. 

Nas contínuas e nas quotidianas de primeira 
invasão, predominam as pequenas hemamibas, 
tendo sido encontrados algumas vezes corpos em 
crescente. A duração da contínua varia, segundo 
a febre é abandonada, ou tratada energicamente 
pelo quinino. Abandonada a si mesmo, a febre 
agrava-se até á morte, ou produz-se uma defer-
vescencia e transforma-se n'uma intermitente. A 
convalescença é rápida, os doentes ainda que 
anemicos e enfraquecidos, querem comer e levan-
tar-se, mas se se nâo prolonga o tratamento não 
tardam as recahidas, sob a forma de intermitentes. 

Cachexia palustre — Aparece a maior parte das 
vezes a seguir a uma série de recahidas de febre 
intermitente. Se ella se manifesta rapidamente a 
seguir a alguns accessos graves, temos a cache
xia aguda, se pelo contrario aparece com lentidão 
sem o cortejo ordinário das manifestações agu
das, é a cachexia d'emblée. 

Esta ultima forma observa-se geralmente nos 
indígenas dos paizes palustres. O cachetico pa
lustre é anemico, magro, envelheceu antes da 
idade; o emagrecimento dos membros contrasta 
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com o desenvolvimento do abdomen; côr terrosa 
da pelle, intumescência da face, apathia. Os 
symptomas cardiaes da cachexia palustre são a 
anemia e a hypersplenia. a) Anemia, alterações 
do sangue — Pelle pallida, terrosa, nos individuos 
expostos ao sol, nos outros, a pelle é côr de 
cera. As mucosas estão descoradas, as scleroticas 
branco-azuladas. Com frequência existe œdema 
nos membros inferiores, podendo também invadir 
a face, os membros superiores, e transformar-se 
em anasarca, com derrames de serosidade no pe-
ritoneu, no pericárdio e nas pleuras, independen
temente de qualquer cirrose do fígado ou nephrite. 
Os oedemas dos cacheticos em geral não se acom
panham d'albuminuria. Grande tendência ás he
morragias, e observa-se a purpura nos membros 
inferiores n'alguns casos. O numero de leucocytos 
e hematias está reduzido. Os corpos em crescente 
aparecem frequentemente n'estes doentes. A tem
peratura pôde ser abaixo da normal (36o), pulso 
lento durante o repouso, mas aceléra-se ao menor 
movimento, b) Hypersplenia — Baço muito au-
gmentado de volume, duro, fibroso, em geral 
indolor, excepto durante os paroxysmos febris, ou
tras vezes doloroso espontaneamente e á pressão. 
Maissuriauz notou nos palustres um sopro splenico 
intermitente, exactamente syncrono do pulso. O 
figado na maioria dos casos está também augmen-
tado de volume, outras vezes ha atrophia (cirrose 
atrophica). Do aparelho gastro-intestinal o sym-
ptoma mais constante é a anorexia, aparecem 
depois os vómitos, a constipação e mais raras 
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vezes a diarreia. A nephrite aguda ou chronica 
é uma complicação bastante frequente. A anemia 
grave que acompanha a cachexia palustre, expli
ca as perturbações nervosas. Lassidão, fraqueza 
acentuada nos membros inferiores, fadiga ex
trema, tremor dos membros superiores; de pé 
aparecem vertigens, tonturas; ao menor esforço, 
oppressão e palpitações do coração. O cachetico 
palustre é indolente, apathico, indifférente ao que 
o cerca, preguiça intelectual. As perturbações 
nervosas são mais acentuadas nos indivíduos ata
cados de cachexia aguda, c) Terminação — A 
cachexia palustre pôde curar quando não está 
muito inveterada, os doentes são bem tratados, e 
principalmente quando podem afastar-se dos focos 
palustres. Quando estas condições não serealisam, 
a cachexia persiste e as complicações aparecem. 
Entre estas as que são mais para recear são: as 
pneumonias, as cirroses do fígado, e as nephrites. 

A morte pôde também ser a consequência 
d'um accesso pernicioso ou d'uma syncope. 

Febres perniciosas ou accessos perniciosos — 
Sob este nome designam-se os accidentes graves, 
que podem matar rapidamente, e resultam da in
fecção palustre. Raros nos paizes temperados, são 
frequentes nos focos palustres dos paizes tropi-
cáes, mas só na estação quente, o que evidencia 
a acção especial do calor. 

Os accessos perniciosos não aparecem subita
mente em indivíduos até então indemnes de palu
dismo, mas sim nos paludicos com recahidas ou 
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recidivas, e mais frequentemente nos cacheticos. 
São particularmente para recear nos indivíduos 
isolados, ou que não podem recorrer ao medico 
desde o principio dos accidentes. Entre as cau
sas occasionaes salientam-se : a insolação e o al
coolismo. 

As predisposições individuaes permittem com-
prehender muitas vezes, a razão porque o accesso 
pernicioso tomou esta ou aquella forma. O al
coólico está predisposto aos accessos delirantes, 
o epiléptico aos accessos convulsivos. 

Os accessos perniciosos podem revestir formas 
variadas: typhoide, delirante, comatosa, algida, 
cholerica, biliosa com hemoglobinuria, gastral-
gica, etc. Menciona-las-hei com uma descripção 
muito resumida e pela ordem de frequência. 

Em todos os accessos perniciosos, a tempera
tura ultrapassa 39°, pelo menos no principio. 

A C C E S S O P E R N I C I O S O C O M E S T A D O T Y P H O Ï D E — 

Pelle muito quente, temperatura oscilando entre 
40 e 41«, pulso forte e frequente, stupôr e ás vezes 
subdelirio, adynamia profunda, lingua secca, den
tes e lábios fuliginosos, constipação ou diarreia, 
frequentemente incontinência urino-fecal, ventre 
flácido, matidez spelenica augmentada, pressão 
dolorosa do lado esquerdo abaixo das falsas cos-
tellas. 

Este estado aparece como complicação, quer 
das contínuas, quer das intermitentes. 

ACCESSO DELIRANTE — Pôde produzir-se inde-
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pendentemente do estado typhoide. Principia ou 
não por arrepio, cephalalgia intensa, pelle ardente, 
temperatura entre 40 e 41o, semblante animado, 
agitação e loquacidade, palavras sem nexo. Es
pontaneamente, ou sob a acção do quinino, os 
accidentes podem dissipar-se, mas ás vezes re-
produzem-se, e o delido chega ao coma e á morte. 

ACCESSO COMATOSO, SOPOROSO — Os accessos 
perniciosos com delírio e estado typhoide, termi
nam muitas vezes pelo coma e pela morte. Outras 
vezes sobrevêm rapidamente sem serem precedi
dos de qualquer symptoma que chame a attençâo. 
Pelle muito quente, temperatura cerca de 40o, 
pulso accelerado, forte, o doente parece dormir 
profundamente, a face congestionada nos impalu-
dados recentes, pálida nos inveterados, membros 
em resolução completa, sensibilidade geral nulla 
ou muito diminuída, pupillas em geral dilatadas, 
pouco sensíveis á luz, frequente incontinência 
urino-fecal. Os accessos soporosos são formas ate
nuadas dos comatosos; o doente parece estar sob 
a acção do ópio. 

ACCESSO ALGIDO —É um dos mais insidiosos e 
dos mais graves. 0 doente está tranquillo, não 
soffre nem se queixa, a razão é lúcida, ha so
mente fraqueza e indolência muito grande; traços 
physionomicos pouco intensos, olhos encovados, 
lábios descorados ou cyanoticos; fronte cober
ta de suor frio. No ultimo período: pelle das 
extremidades fria e coberta de suor viscoso, 
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pulso frequente, filiforme até se tornar insensível. 
A temperatura do tronco é pouco elevada ou 
mesmo inferior á normal, no fim dos accessos al-
gidos graves, mas ao principio, ha sempre ele
vação de temperatura. Lingua fria e húmida, 
ruídos do coração e respiratórios accelerados, 
ventre retrahido, indolor, ou doloroso somente na 
região splenica. 

ACCESSO DiAPHORETico — Muito insidioso tam
bém, apresenta comtudo menor gravidade que o 
precedente. E no fim do accesso febril que se 
produzem sempre os accidentes perniciosos dia-
phoreticos. O accesso parece terminado, mas os 
suores produzem-se mais abundantemente que é 
de costume, o doente nâo experimenta o bem-es-
tar habitual que se segue aos accessos; as extre
midades estão frias, pulso filiforme e a morte 
pôde ser a sua terminação se se não intervém 
activamente. 

ACCESSOS CHOLEEIFOEMES — Sâo caracterisa-
dos principalmente por uma diarreia serosa abun
dante, e vómitos que sobreveem durante o estado 
de arrepio ou calôr, d'um paroxismo febril. Algu
mas vezes ha caimbras na barriga das pernas, 
mas as fezes não tomam o aspecto riziforme do 
cholera verdadeiro. Se a diarreia e os vómitos 
não cedem expontaneamente, ou á medicação 
empregada, o doente morre em estado algido. 
Estes accessos raros na Africa são frequentes na 
Cochinchina. 
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ACCESSO BiLioso — Quando simples é uma das 
formas menos graves dos accessos perniciosos. 

ACCESSO GASTRALGICO, CARDIALGICO—Dôr epi-
gastrica muito viva, vómitos incessantes e peno
sos, terminando em geral por hematemese. Pulso 
pequeno e frequente. A morte produz-se em algi
dez. 

ACCESSO DYSPNEICO—Anciedade extrema, su
focação, inspirações curtas e aceleradas, pulso pe
queno e frequente, pelle em geral muito quente. 
Nâo ha pontada splenica ou pleural que explique 
a oppressão. 

A C C E S S O C O N V U L S I V O O U E P I L E P T I F O R M S — É 

uma forma rara no adulto e frequente na creança. 
O prognostico é n'esta ultima, menos grave. Perda 
da razão, convulsões generalisadas, frio, ausên
cia de pulso; este estado é substituido por calor, 
stupôr ligeiro, lingua vermelha e secca, pelle 
quente, pulso duro e frequente. 

ACCESSO SYNCOPAL —A morte súbita em indiví
duos muito anemiados pelo paludismo não deve 
ser considerada como accesso pernicioso, é um 
accidente semelhante ao que succède nos typhó-
sos. 

BILIOSA HEMOGLOBiNURiCA—N'este grupo en
tram as formas biliosas, as mais graves. As suas le
sões nâo differem das do paludismo habitual, é a 
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destruição globular massiça e brusca que causa to
das as desordens. Apesar dos detrictos globulares 
serem eliminados com a bilis, quer nos vómitos 
quer nas fezes, o fígado é insufficiente, e o rim é 
chamado em seu auxilio para eliminar a hemo
globina libertada no sangue. Ha hemoglobinémia 
com hemoglobinuria. A urina desde o principio 
do accesso tem uma côr vermelha, a principio 
clara, depois cada vez mais carregada, aclarando 
gradualmente depois do accesso. Anuncia-se por 
mal-estar geral, prostração, anorexia e côr sub-
icterica das conjunctivas. Ascensão thermica rá
pida, dores vivas nas regiões lombares e epigas-
tricas, nauseas e vómitos biliosos, fezes pouco 
frequentes e abundantes. 

O prognostico é sempre grave, mas ao lado 
do typo ordinário, que deixa algumas esperanças 
de cura, ha uma forma sidérante, que mata em 3 
ou 4 dias, uma forma uremica mais demorada, 
mas também fatal. No diagnostico devemos ter 
sempre em vista a febre amarella, a hemoglobi
nuria quinica, posta em duvida por alguns au
tores, mas principalmente a bilharziose. 

Quando a morte vem durante a crise hemo-
globinurica os rins apresentam as lesões seguin
tes: augmento de volume e de peso, ecchymo
ses sub-capsulares, hemorragias intersticiaes na 
substancia cortical. Os tubuli estão muitas vezes 
cheios d'hematias, o que prova que a destruição 
globular se faz nos rins ou na bexiga e não nos 
vasos. 

Na biliosa hemoglobinurica teem sido encon-
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trados os pequenos parasitas da forma chamada 
tropical, na maioria dos casos, mas também algu
mas vezes as grandes formas amiboides. Entre 
as causas occasionaes citam-se as fadigas e a 
surmenage, e predisponentes, o arthritismo. A hé
molyse é attribuida á má qualidade das hema-
tias, á retensão biliar, ás toxinas libertadas dos 
parasitas mortos pelo quinino. Frequente na zona 
tropical, encontra-se na Grécia e mais raramente 
na Italia. 

FEBRES LARVADAS—Sâo manifestações insidio
sas do paludismo, que em vez de se manifestar pe
las suas formas clinicas ordinárias, toma o as
pecto d'outra doença. As mais frequentes sâo: 
nevralgias e cephalalgias, zona, urticaria e ou
tras erupções cutâneas, hemorragias (epistaxis, 
enterorragias, hematemeses, melcena, purpura), 
tic doloroso da face, torticolis, contraturas, pa-
ralysias, convulsões, insomnia, vertigens, angina 
de peito, diarreia, dyspepsia, signaes de périto
nite aguda, e tc . . . . 
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Complicações e doenças 
interçorreníes 

Complicações do lado do baço 
Perisplenite — As dores provocadas pela peri-

splenite são ás vezes bastantes vivas, para por 
si só constituírem uma complicação. Além d'isso, 
a inflamação da capsula pôde propagar-se aos 
órgãos visinhos, provocando péritonites localisa-
das ou generalisadas. 

Hypersplenia—Nos cacheticos palustres o baço 
pelo seu augmento de volume, pelo seu peso, 
compressão ou tracções exercidas sobre as vís
ceras próximas, é muitas vezes uma causa de 
impotência funccional e de dores. Pelo seu vo
lume exagerado, pôde chegar a desviar o coração 
e mesmo a comprimi-lo. 

Baço movei —Nos indivíduos cujo baço hyper-
trophiado é movei, flutuante, ha dores mais ou 
menos intensas, principalmente durante a marcha 
ou qualquer exercicio violento, dores que obri
gam o doente á inacção. A tracção e a compres
são sobre os outros órgãos, produzem accidentes 
variados, como sejam: vómitos, symptomas d'oclu-
são intestinal, etc. A ectopia do baço observa-se 
de preferencia na mulher, é favorecida pelo 
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peso, que muitas vezes passa d'uni kilo, e pelo 
relaxamento das paredes abdominaes, consecu
tivo á gravidez. O diagnostico é geralmente fácil. 
A palpação sente-se um tumor alongado, mais ou 
menos movei. A confusão com o rim movei não 
é muito provável, atendendo a que o rim é me
nos volumoso que o baço palustre, e que uma 
vez deslocado o baço, desaparece a zona de ma-
tidez splenica normal. Acontece algumas vezes, 
que o polo inferior do baço se aloja na pequena 
bacia, então é possivel a confusão com um tu
mor do ovário ou do utero. N'este caso, ainda o 
desaparecimento da zona normal de matidez sple
nica, é um signal importante, que nos deve fazer 
suspeitar d'uma ectopia do baço. 

Torsão do pedículo do baço flutuante—O baço 
deslocado tem grande tendência a voltar-se. O 
diaphragma comprimindo para diante e para baixo 
a extremidade superior da viscera, mantida pelo 
pediculo, inserido na sua parte média, pôde 
produzir graves accidentes. Constatam-se bem 
cedo os signaes d'uma péritonite aguda, pre
cedida d'uma dôr viva no abdomen. O diagnos
tico muito fácil quando o doente é conhecido como 
portador d'uni baço flutuante, torna-se muito dif-
ficil, quando o doente nos é apresentado com 
todos os signáes de péritonite. Ás vezes os acci
dentes passam com o decúbito dorsal ou expon-
taneamente, sendo em alguns casos necessária 
uma intervenção cirúrgica. 
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Ruptura do baço — Se bem que rara, é d'uma 
extrema gravidade. Raras vezes se rompe, nas 
formas agudas de paludismo, embora a distensão 
da capsula seja forte, e a polpa splenica, uma 
verdadeira borra. Produzem-se em regra em an
tigos paludicos com splenomegalia, com adheren-
cias aos órgãos visinhos, especialmente ao dia
phragma, e com a capsula de espessura normal 
em alguns pontos, emquanto que n'outros, se no
tam placas de perisplenite. O baço assim encer
rado n'um envolucro pouco elástico e de resis
tência desegual, pôde soffrer uma rasgadura sob 
a influencia d'uma recahida de sezonismo. As 
rupturas localisam-se especialmente na extremi
dade superior, ou sobre a face externa. Dão ori
gem a hemorragias intensas intraperitoniaes, 
muitas vezes fulminantes, mas na maioria dos 
casos a morte sobrevem como consequência d'uma 
péritonite aguda. As violências exteriores, as 
quedas, as tracções exercidas pelo diaphragma 
adhérente, funcionam em geral como causas de
terminantes das rupturas. A laparotomia com 
splenectomia tem dado algum resultado. Algumas 
vezes as adherencias do baço aos órgãos visinhos, 
impedem que o sangue se espalhe pela cavidade 
peritonial constituindo derrames enkistados, que 
podem suppurar e fazer supor a existência de 
abcessos do baço. 

Abcessos do baço — Bastante raros nos palu
dicos. A titulo de curiosidade indicarei os casos 
que conheço pela leitura. 
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Mallet apresentou duas observações, E. Collin 
très, Doué, Villemin e Boutfeu publicaram, cada 
um sua observação. Fassina, na sua these, reuniu 
nove casos dos quaes dois eram novos. 

A. Laveran descreve um, Galloway publicou 
quatro casos em paludicos. Os abcessos do baço 
revelam-se ordinariamente por uma pontada na 
região splenica, febre intermitente irregular, e que 
não cede ao quinino. Baço volumoso, sensível á 
pressão. Quando o abcesso é grande e situado 
na face externa, constata-se, ás vezes, a existên
cia de flutuação. Pôde abrir-se quer no pulmão, 
quer na pleura esquerda, quer nos órgãos abdomi-
naes, como sejam: o estômago, o colon, o perito-
neu, e t c . . . . 

Gangrena do baço — E. Collin cita dois casos 
de gangrena parcial do baço em antigos febri
citantes. 

Complicações do lado do fígado 
Hepatites — A hepatite chronica é uma com

plicação frequente da cachexia palustre. A prin
cipio ha uma congestão inflamatória com au
gmente de volume do fígado, terminando muitas 
vezes pela resolução, quando o doente está em 
boas condições, quer hygienicas, quer de trata
mento, mas pôde chegar á hepatite chronica. A 
forma mais vulgar é a cirrhose atrophica, em todo 
o caso, A. Laveran, cita duas observações pessoaes 
de cirrhoses hypertrophicas. As hepatites chroni-
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cas nos paludicos, manifestam-se pelos seus sym-
ptomas habituaes. Acontece, porém, em alguns 
casos o paludismo curar, emquanto que a hepatite 
provocada, se agrava cada vez mais, levando á 
morte. 

Abcessos do figado — Sao raros nos paludicos, 
e alguns autores vão filia-los nas complicações 
dysentericas. Tomaselli, comtudo, admitte que 
possa existir uma relação intima entre o palu
dismo e a hepatite supurada. 

Ascite — A cirrhose atrophica do fígado, d'ori-
gem palustre, acompanha-se de ordinário, como 
nas cirrhoses d'outra natureza, d'um derrame as-
citico, que necessita muitas vezes, de punções 
repetidas, e que se reproduz com grande tenaci
dade. A ascite pôde também ser a consequência 
da perisplenite. Quando ha anasarca, com ou sem 
albuminuria, ha ascite, mas é o oedema do tecido 
conjunctivo sub-cutaneo, que chama principal
mente a atenção, não se encontrando tal œdema 
na face e nos membros superiores, se a ascite é 
independente da anasarca e da albuminuria. 

Complicações do lado do aparelho geniío-
Urinário 

Nephrites —Albuminuria — A nephrite aguda 
ou chronica é uma complicação bastante frequente 
do paludismo. A nephrite tem todos os signaes da 
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nephrite epithelial (albuminuria, anasarca, com 
generalisação rápida), da nephrite intersticial ou 
da nephrite mixta, parecendo ser esta a forma 
mais frequente. 

Brun crê na existência d'uma albuminuria 
transitória ligada ao paludismo, quer seguindo-se 
aos accessos agudos, quer coincidindo com os ou
tros signaes da cachexia no paludismo chrónico, e 
podendo ser curada ou melhorada pelo quinino. 

A albuminuria só raras vezes aparece durante 
a febre, é no dia seguinte ou seguintes que se 
observa, e a sua quantidade parece estar em re
lação com a gravidade dos accessos. O tempo de
corrido entre a infecção e o aparecimento dos 
primeiros signaes de nephrite, varia entre um mez 
a quatro annos. A nephrite parece mais commum 
nos climas frios, taes como a Crimeia e margens 
do Báltico, podendo suspeitar-se que em muitos 
casos, a etiologia seja um pouco mais complexa. 

Hematuria —Hemoglobinuria —Longe das re
giões onde é frequente a biliosa hemoglobinurica, 
não é vulgar vêr o paludismo complicar-se de 
hematuria ou de hemoglobinuria. Os saes de qui
nino podem provocar nos paludicos a hemoglobi
nuria, sendo pois necessário quando esta com
plicação aparece, averiguar a sua etiologia, visto 
que pôde ser uma consequência da infecção pa
lustre ou da medicação quinica. 

Orchite — A orchite de origem palustre creio 
que até hoje não está sufficiente demonstrada, 
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porque para isso é necessário constatar a pre
sença d'hematozoarios do paludismo no momento 
da aparição da orchite, e julgo que ainda o não 
foi. 

Os casos apresentados por alguns medicos 
prestam-se a várias considerações, e parece-me 
que nâo resistem a uma critica apertada. Assim 
é necessário investigar bem a origem da orchite 
para não incriminarmos o paludismo, quando real
mente se trata ou d'uma orchite blenorragica, 
tuberculosa, consecutiva ao trasorelho, á mas
turbação, a traumatismos, ao reumatismo (Duffley), 
á hysteria (Widal), devidas a localisações testi
culares da filaria, tanto mais que paludismo e fi-
lariose são endémicas na mesma região do globo. 

Complicações do lado do aparelho digestivo 
e anelos 

As mais frequentes são: vómitos acompa-
nhando-se algumas vezes de dores gástricas vio
lentas e gastrorragias, a dyspepsia e a dysenteria. 
A dyspepsia é muito vulgar nos cacheticos. A 
dysenteria nenhuma relação etiológica tem com 
o paludismo, são doenças différentes, quanto á 
causa, mas coexistindo frequentemente no mesmo 
individuo, porque são doenças geralmente endé
micas nas mesmas regiões. 
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Corqpliçaçõçs do lado do aparelho respira
tório 

Pneumonia aguda—Produz-se no periodo agudo 
do paludismo, nos indivíduos enfraquecidos ou 
ameniados pelas febres. Nos indivíduos impalu-
dados, mas vigorosos ainda, segue a evolução 
clássica: febre intensa, pontada, expetoraçâo 
ferruginosa característica; os signaes physicos: 
matidez, sopro tubar, ralas crepitantes, etc sâo 
nítidos. A maior gravidade d'esta pneumonia está 
na grande tendência que manifesta em chegar ao 
periodo de hepatisação cinzenta. 

Quando ella se produz nos cacheticos, ou 
n'aquelles que sem o serem, ainda estão muito 
anemicos ou enfraquecidos por vários accessos 
febris, apresenta caracteres um pouco particu
lares, e que foram bem estudados por Cattaloup. 

O arrepio inicial, a pontada e a expetoraçâo 
característica, podem faltar. Só o exame physico 
do thórax dá elementos para o diagnostico: ma
tidez, sopro pouco intenso, menos nitido que o 
sopro tubar, da pneumonia aguda lobar franca, 
ralas crepitantes ou sub-crepitantes. Como se vê 
é o quadro symptomatico das pneumonias dos 
velhos. A cachexia palustre e a cachexia senil, 
exercem a mesma influencia na evolução da pneu
monia. Para alguns observadores, a pneumonia 
não é somente uma complicação, produzindo-se 
no paludismo como em qualquer outra doença, 
ella poderia desenvolver-se sob a acção direta 
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do paludismo. E assim, admitem uma pneumonia 
palustre intermitente, uma febre remitente pneu
mónica e uma febre perniciosa pneumónica. 

Estas entidades mórbidas são muito duvidosas 
porquanto a pesquiza do hematozoario no sangue, 
durante a evolução da doença em caqueticos pa
lustres, tem sido negativa. Mais, Bacelli, Bigmani, 
d'Ascoli, encontraram constantemente pneumoco-
cas nos escarros dos paludicos pneumonicos. 

Pneumonia chronica — ou cirrose pulmonar é 
frequente nos cacheticos palustres. De evolução 
lenta, apresenta symptomas semelhantes aos da 
tuberculose pulmonar : dilatações bronchicas si
mulando cavernas, hemoptyses e febre étnica. 

No diagnostico diferencial é necessário não 
esquecer os antecedentes mórbidos, o estado ge
ral, o exame dos escarros e do sangue, e a ex
ploração do baço. 

Bronchite, asthma — São consideradas por al
guns observadores como acidentes larvados do 
paludismo. É de crer, porém, que não sejam ma
nifestações diretas do paludismo, mas sim com
plicações nas quaes elle desempenharia somente 
o papel de causa predisponente, enfraquecendo 
o organismo. 

Pleurisia — É uma complicação rara. Ray
mond julga comum nos paludicos, com spleno-
megalia, a pleurisia esquerda da base. Ordina
riamente secas, revelam-se pelos atritos plu-
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raes na base esquerda, dores no hypocondrie» 
esquerdo. 

Não serão estas dores, a consequência da pe-
risplenite, tão frequente nos paludicos? 

Complicações do lado do coração, vasos san
guíneos e Iyrnphafiços 

Endocardite — Duroziez e E. Lancereaux atri
buem ao paludismo varias endocardites por elles 
observadas, descrevendo até alguns casos de en
docardite ulcerosa e végétante de origem palus
tre, cujo ponto de predileção seriam as válvulas 
da aorta. Dutroulau e A. Laveran sustentam opi
nião contraria. 

Dilatação do coração, hypertrophia — A dilata
ção aguda do coração tem sido notada por vários 
observadores no decorrer de febres palustres, 
assignalando algumas lesões do miocárdio. A auto
psia de individuos vitimados pela cachexia palus
tre, revela n'um grande numero de casos, uma leve 
hypertrophia do coração, que deve relacionar-se 
com as lesões inflamatórias das vísceras abdo-
minaes, especialmente com a esclerose dos rins. 

Aortite, aneurismas d'aorta. Angina de peito— 
Huchard admite as aortites chronicas de origem 
palustre, e por conseguinte os aneurismas da 
aorta, os apertos e as insufficiencias. 

Quando as lesões se localisam ás coronárias, 



60 

a sua consequência é a angina de peito. Lauce-
reaux admitiu também a endarterite palustre. A 
aortite principiaria pela tunica externa do vaso 
produzindo algumas vezes, uma acção irritante 
no plexo cardíaco, d'onde resultariam os acci
dentes d'angina de peito. Parece, porém, que 
nas regiões onde o paludismo grassa com a ma
xima intensidade, não ha maior frequência d'an-
ginas de peito e aneurismas d'aorta, que nas re
giões salubres. 

Endarterite oblitérante - Como as causas d'esta 
doença sâo ainda pouco conhecidas, e ella tem 
sido observada em indivíduos, que não apresen
tavam antecedentes palustres, é de crer que o 
paludismo não desempenhe mais, que o papel de 
causa predisponente. 

Phlébite—Adenites —Alguns observadores in
cluem a phlébite no numero das complicações 
do paludismo, embora nenhuma observação haja 
concludente e indiscutível. As adenites e os lym
phomas atribuídos ao paludismo, está demonstrado 
hoje, que não sâo mais que manifestações de try
panosomiases ou de filariose. 

Complicações do lado do sisferna nervoso e 
órgãos dos sentidos 

Nevralgias—A nevralgia com forma intermi
tente, sem febre, constitue uma forma larvada do 
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paludismo, a maior parte das vezes, é porém uma 
complicação da febre intermitente. As nevralgias 
do quinto pár, principalmente as dos ramos supra 
e infra-orbitarios, são as mais frequentes, seguin-
do-se-lhes depois as do nervo occipital, intercos-
taes e sciaticos. O paludismo, funciona umas ve
zes como causa predisponente, determinando uma 
anemia rápida e profunda, outras vezes somente 
faz voltar as nevralgias que anteriormente exis
tiam. 

Névrites. Polynévrites—N'estes últimos annos 
têm sido publicadas muitas observações de né
vrites e polynévrites d'origem palustre. O frio 
húmido, funciona ás vezes como causa ocasional 
d'estes accidentes, e o paludismo entra só como 
causa predisponente. 

Paralysias d'origem medullar ou cerebral. Apha
sia—Ha na litteratura medica, elementos mais 
que sufficientes, para mostrar que o paludismo 
se pôde complicar de paralysias d'origem me
dullar ou cerebral. A aphasia motriz pura, foi 
observada muitas vezes como complicação das 
febres palustres. Bachou, relata um caso de febre 
palustre grave, com paralysia incompleta do 3.» 
e 7.° pares cranianos do lado direito. A paralysia 
e as outras perturbações mórbidas, desaparece
ram rápida e simultaneamente, sob a influencia 
da medicação quinica. As paralysias d'origem 
palustre, são persistentes ou transitórias, e o 
mesmo succède com a aphasia. Boisseau, Vincent, 
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Ávila, Echeverria, publicaram exemplos interes
santes de paralysias palustres transitórias: apha
sia e paralysia dos flexores da mão direita, apha
sia com ou sem hemiplegia direita, perturbações 
da visão e do ouvido, paraplegia e anesthesia 
parcial, etc. N'um febril intermitente, constata-se 
varias vezes, que durante o accesso se produz 
uma paralysia parcial ou aphasia, que se dissipa 
a seguir ao accesso; mais, que sob a influencia da 
quina, as perturbações nervosas desaparecem 
rápida e simultaneamente, com a febre. Quando 
as paralysias sobrevindas brusca ou progressi
vamente são persistentes, o diagnostico causal é 
mais difficil. Não é razoável ligar ao paludismo, 
todas as paralysias que apareçam em paludi-
cos. Ha hemiplegias devidas a hemorragias ou 
amolecimento cerebral, sem nenhuma relação 
com o paludismo, ha as paralysias toxicas: satur
ninas, alcoólicas ou arsenicaes. Os antecedentes, 
e em especial os commemorativos, teem aqui uma 
grande importância. Se a aparição dos accidentes 
coincidiu com os accessos graves de febre inter
mitente, ha muitas probabilidades para incrimi
nar o paludismo; se, pelo contrario, o apareci
mento da paralysia, se dá n'um individuo que ha 
muito tempo não tem febres, devemos afastar em 
geral, a ideia d'utna complicação palustre. A. 
Torti e Angelini, observaram erri cacheticos pa
lustres, a esclorose em placas disseminada, ou 
pelo menos perturbações nervosas, semelhantes 
ás que caracterisam esta doença. Os accidentes 
desapareceram, sob a influencia da medicação 
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quinica, ao mesmo tempo que os hematozoarios 
desapareceram do sangue. Pensam os autores 
citados, que as perturbações nervosas observa
das, são devidas a embolias parasitarias. Segundo 
Marion, a paralysia vesical, observa-se algumas 
vezes no paludismo agudo. 

Hysteria. Neurasthenia. Convulsões—O palu
dismo produzindo a anemia, provoca manifesta
ções nervosas em indivíduos predispostos, talvez 
pelos seus antecedentes pessoaes ou hereditários, 
e não funciona n'este caso senão como causa pre
disponente. A hysteria nos paludicos não apresenta 
nada de particular. Ducamp comtudo cita uma 
observação pessoal, em que as crises nervosas, 
semelhavam o tremor do período de arrepio do 
acesso palustre. Em Madagascar tem-se obser
vado uma chóreomania que tomou algumas ve
zes o caráter epidemico, e que é conhecida por 
Ramanenjana. A doença coincide algumas vezes 
com ataques de paludismo, mas deriva princi
palmente da hysteria. Aparece frequentemente 
nas creanças durante os acessos febris, mas 
observa-se quasi exclusivamente nas mulheres. 

Psycoses—A seguir a infeções graves de pa
ludismo têm sido observados, delírios melan-
cholicos, excitações maníacas, allucinações do 
ouvido e vista, ideias de suicídio, fugas incon
scientes, etc , mas estes acidentes são passa
geiros. 

As perturbações psychicas que aparecem na 
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anemia e na cachexia palustres observam-se so
mente em indivíduos predispostos (alcoólicos, de
generados hereditários). As recahidas de febres 
intermitentes produzidas n'estas condições não 
trazem em geral, agravamento das perturbações 
mentaes. Boinet e Rey, observaram em paludicos 
antigos, estados cerebro-espinaes análogos á pa-
ralysia geral, e curando rapidamente pelo qui
nino. As perturbações psychicas d'origem palus
tre, assemelham-se muito ás do alcoolismo, no-
tando-se entre os symptomas communs a amne
sia, o delírio e as fugas. Para que o paludismo 
produza perturbações mentaes, graves e persis
tentes, é preciso, diz Maurel, que o terreno es
teja bellamente preparado (degenerados heredi
tários, alcoólicos, syphiliticos), tendo o alcoolismo 
e o absintismo, o papel mais preponderante. 

Asphyxia local e gangrena symetrica das extre
midades—Maurice Raynaud, Calmette, Moursou 
teem publicado observações, nas quaes a asphyxia 
local das extremidades, é attribuida ao paludismo. 
Ou se mostra no momento dos accessos e des
aparece com elles, ou persiste depois da cura 
d'estes, e toma uma forma mais grave, chegando 
á gangrena symetrica. Será o paludismo a ver
dadeira causa, ou entrará apenas como causa 
predisponente? A segunda opinião parece-me a 
mais razoável, porque o frio desempenha sem 
duvida um papel primacial na etiologia da as
phyxia local das extremidades, com a maior ou 
menor irritabilidade medular; o paludismo favo-
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receria a producçâo da doença, augmentando a 
sensibilidade ao frio, e a acção reflexa da me
dulla sobre os vaso-motores. 

Perturbações oculares—Como complicações do 
paludismo, têm sido descriptas: conjunctivites, 
keratites, isquemia e hyperemia dos vasos da re
tina, a névrite óptica, a retinite e amblyopias. A 
nevralgia supra-orbitaria acompanha-se sempre 
da hyperemia e epiphora da conjuctiva, algumas 
vezes com uma ligeira tumefação da pálpebra 
superior; esta conjunctivite é intermitente, paro-
xystica como a nevralgia, e desaparece sob o tra
tamento quinado. 

A herpes commum na febre intermitente, lo-
calisa-se algumas vezes na cornea. Além das ke
ratites produzidas pela herpes, podem observar-
se nos cacheticos palustres, keratites mais ou 
menos graves. Kraishy publicou 4 casos de ca
tarata, em creanças de cinco a deseseis annos 
com cachexia palustre. Maurice Raynaud e Mour-
son, notaram em paludicos com asphyxia local 
das extremidades, amblyopia que atribuiram á 
isquemia dos vasos retinianos. Esta isquemia com 
amblyopia transitória, curada pelo quinino, ex
plicate pela obstrucçâo temporária dos vasos 
pelos hematozoarios. Penoff, Sulzer, Germaix, ci
taram casos de hyperemia optica d'origem pa
lustre. As hemorragias da retina não são raras, 
e produzem-se, a maior parte das vezes, nos 
grossos vasos, ou na região ciliar: quando se lo
calisant no nervo óptico ou ao nivel da mancha 
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amarella, podem ter, como consequência, a ce
gueira persistente. 

A neuro-retinite d'origem palustre, tem sido 
descripta por Hammond, Galezovosk, Poncet e 
Sulzer. A papila túrgida, œdematisada, cinzenta, 
os contornos indecisos, as veias tortuosas, as ar
térias filiformes. A névrite acompanha muitas 
vezes a hemorragia, e a atrophia optica é a sua 
consequência. A amblyopia e a amaurose (sine 
materia), teem sido consideradas como compli
cações do paludismo, por Moraud, Raynaud, etc. 

Gangrenas — Ha bastantes exemplos de gan
grenas, sobrevindas em febris ou cacheticos pa
lustres. Convém dividi-las em gangrenas associa
das ou secundarias, e palustres propriamente 
ditas. As primeiras sâo as mais numerosas, e o 
paludismo na sua etiologia, não funciona senão 
como causa predisponente, enfraquecendo o or
ganismo. Podem então aparecer-nos cacheticos 
palustres, anginas ou estomatites gangrenosas, 
escaras de decúbito, gangrena do pulmão, gan
grenas consecutivas a traumatismos ou congela
ções, etc. As gangrenas palustres, propriamente 
ditas, sâo raras. Moty descreve dois casos de 
gangrena cutanea por placas disseminadas, e 
atribue-as á aceumulaçâo dos leucocytes melani-
feros nos vasos pequenos. 

Hemorragias—A purpura, as hemorragias gas-
tro-intestinaes, a metrorragia, teem sido obser
vadas. As epistaxis são communs nas febres pa-
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lustres e geralmente não teem importância. P. 
Moscato descreve as osteoperiostites d'origem pa-
lustre. Troussaint e Hugel observaram em palu-
dicos, uma trophonevrose osseiflcante das extre
midades. P. Moscato e Marsh falam de arthrites 
palustres, e Manellidio e Benerjee observaram a 
associação do reumatismo ao paludisme 

Doenças iníçrçorreníes 
Paludismo e dysenteria— Pelo facto da dysen-

teria aparecer em regiões em que o paludismo é 
endémico, succède frequentemente implantarem-
se ao mesmo tempo n'uni individuo. Esta coinci
dência fez com que a dysenteria fosse tomada 
como uma manifestação do paludismo. Actual
mente, sabemos pela anatomia pathologica que 
as duas entidades mórbidas são perfeitamente 
distinctas, tendo lesões anatómicas características 
e sem relação entre si. A bacteriologia mostra-
nos os agentes da dysenteria, que nada têm com 
os do paludismo. Estas duas doenças são absolu
tamente distinctas quanto á etiologia, pathogenia 
e anatomia pathologica, mas podem coexistir no 
mesmo individuo nos paizes quentes, exercendo 
uma sobre a outra uma influencia incontestável. 

Paludismo e febre typhoïde — Podem coexistir 
estas duas entidades mórbidas bem distinctas, que 
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provêem de causas différentes, e não se podem 
transformar uma na outra. O paludismo dimi
nuindo a resistência orgânica, desempenha o pa
pel de causa predisponente em relação á febre 
typhoide, como em relação ás outras infecções. 
O paludismo fica em geral no estado latente, nos 
indivíduos que contrahem a febre typhoide. No 
mesmo grupo devemos incluir as febres produ
zidas pela associação do hematozoario e do coli-
bacillo. 

Paludismo e variola — Os hematozoarios des
aparecem do sangue durante a febre d'invasao 
da varíola. O prognostico deve ser muito reser
vado, porque n'um impaludado a variola toma 
uma gravidade especial. São frequentes os abces
sos múltiplos e as arthrites supuradas, principal
mente as das articulações sterno-claviculares, e 
a forma hemorrágica. 

Paludismo e streptococcia —Erysipela —O pa
rasita do paludismo não provoca nunca supura
ções, mas associa-se a outros, principalmente ao 
streptococco. A erysipela é uma complicação fre
quente da cachexia palustre. 

Paludismo e tuberculose— Boudin julgava que 
a causa das febres palustres tornava o organismo 
refractário á tuberculose. Esta doutrina baseava-
se na relativa raridade da tuberculose nos paizes 
quentes, mas isto está longe da verdade. 

Marchiafava e Ferraresi têm encontrado em 
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Roma, com frequência, a tuberculose miliar nos 
paludicos, e explicam esta frequência: 1.° pela 
debilitaçâo profunda que é consequência do palu
dismo; 2.0 pela irritação que o pigmento produz 
nos pequenos vasos. 

Paludismo e cancro — Lõffler affirmou o anta
gonismo entre o paludismo e o cancro. Pelas 
observações de Prochnik, de Zaïmis e Cardamatis 
esta affirmação não é verdadeira; o ultimo autor 
diz comtudo que na Grécia o cancro é em geral 
mais frequente nas localidades não palustres. 

Paludismo e béribéri — Esta ultima doença foi 
considerada como uma forma da cachexia palus
tre. Não fallando nas differenças que existem sob 
o ponto de vista de desenvolvimento, de sympto-
mas, d'anatomia pathologica e de tratamento, 
basta lembrar que não se encontra o hemato-
zoario do paludismo no sangue dos béribéricos 
puros. 

Paludismo sob o ponto de vista cirúrgico —Os 
traumatismos acordam quasi sempre o paludismo 
existente no estado latente, e a febre vem então 
complicar os accidentes; além d'isto as feridas 
estão sujeitas a complicações mais graves. 

As feridas dos cacheticos teem mau aspecto, 
cicatrisam mal ; a ulceração, o phagedenismo, as 
hemorragias, a gangrena são frequentes. Delpech 
e Bouisson faliam nas hemorragias intermitentes, 
nos operados, que cedem ao uso do quinino. 
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Antes de operar um paludico deve-se cortar 
a febre. A consolidação das fraturas nos paludi-
cos é lenta e ás vezes difficil. 

Paludismo e gravidez—A gravidez não dá 
immunidade nem constitue causa predisponente 
para o paludismo, mas algumas vezes toma for
mas graves na mulher em gestação. O aborto e 
o parto prematuro são frequentes nas mulheres 
paludicas. Nas mulheres cacheticas a atonia do 
utero prolonga o trabalho, o que compromette a 
vida do fœto; as hemorragias post partum são 
para recear. O parto sendo um traumatismo grave 
provoca muitas vezes recahidas. 

flnaíoERia paíhologiça 
Como já dissemos o hematozoario nutre-se de 

hematias: é a alteração d'estas que constitue a 
primeira e fundamental lesão do paludismo. A 
hemoglobina é dividida e alterada, e sao as 
transformações que ella soffre que nos explicam 
a melanemia. 

A parte que não é assimilada deposita-se nos 
parenchymas, é o pigmento amarello; a outra assi
milada e elaborada, constitue o pigmento me-
lanico. Esta hypothèse é a mais lógica, se bem 
que não esteja completamente demonstrada. Assim 
encontramos o pigmento melanico nos hemato-
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zoarios adultos que tiveram tempo para alterar 
a hemoglobina, e falta nas formas novas ; os leu
cocytes que destruíram parasitas, carregam-se 
com o pigmento d'estes, tornam-se melaniferos ; 
leucocytos melaniferos e parasitas pigmentados 
sâo tâo numerosos nos casos graves, que podem 
obstruir os capillares dos diversos orgaos : fígado, 
cortex cerebral, etc. . . . ; o pigmento deposita-se 
nos orgaos hematopoiéticos (baço, medulla óssea). 

O pigmento melanico é próprio do paludismo, 
e por isso a melanemia tem um valor grande no 
diagnostico. A sua intensidade é proporcional á 
intensidade da infecção. A presença do pigmento 
nos vasos da derme anemiada, dá a côr terrosa 
aos doentes. Os dois pigmentos differenciam-se 
pelos caracteres seguintes: 

Pigmento melanico 
Próprio do paludismo (princi

palmente agudo). 
Côr negra avermelhada. 
Disposto em pequenos grâ

nulos. 
Reacções chimicas dos saes 

de ferro negativas. 
Localisação extra-celular, in-

tra-vascular. 

Pigmento amarellado 

Commum com cirrhoses, dia
betes bronzeada, etc. 

Côr amarellada. 
Em agglomerados. 

Reacções positivas. 

Localisação intra-celular (cé
lulas glandulares). 

Estas differenças nâo excluem uma origem 
commum dos dois pigmentos. O pigmento me
lanico absorvido pelos leucocytos é sem duvida 
destruído no baço. O pigmento amarello é elimi
nado principalmente pelo fígado; os accessos 
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febris são sempre acompanhados de hypercholia 
pigmentar. Segundo Marchiafava e Bignami en-
contram-se as seguintes modificações nos órgãos: 

PalíidisERo agiido 

Cérebro — Hemorragias punctiformes das me
ninges e da substancia branca. O endothelio dos 
capillares pôde estar pigmentado, conter parasi
tas ou ter uma degenerescência gordurosa. 

Pulmões — Grandes mononucleares pigmenta
dos nos capillares, e em especial nas veias ; 
phagocytose frequente. Algumas vezes infecção 
agonica pelo pneumocóco. 

Baço — Trabéculas distendidas pelas hematias 
infectadas, grandes mononucleares pigmentados 
abundantes. 

Os glumerulos de Malpighi não estão pigmen
tados. 

Fígado — O endothelio dos capillares está pi
gmentado e entumecido. Encontra-se pigmento 
nas cellulas de Kupfer. As cellulas do fígado con-
teem hemosiderina e não melalina. A pigmenta
ção é sobretudo intensa em volta das veias cen-
traes. 

Rim — A pigmentação é pouco acentuada. 
Pôde haver alteração no epithelio sem a presença 
de parasitas. 
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Medulla óssea—Encontram-se parasitas, mela
nina livre, e grandes manonucleares. As formas 
em crescente, raras nos outros órgãos, aparecem 
n'este. Nos casos de paludismo chronico a medulla 
amarella torna-se vermelha. 

Estômago e intestinos — Nas formas cholerica 
ou hemorrágica, os hematozoarios podem abun
dar nos capillares e villosidades. 

Paltidisrrço çhroniço 

Baço — Hypertrophia. A dilatação dos espaços 
lacunares combina-se com um espessamento do 
reticulum. O pigmento tende a depositar-se no 
tecido conjunctivo em volta dos folliculos. Os 
septos do baço espessam-se. 

Fígado — O pigmento encontra-se á peripheria 
dos lóbulos, e sob a forma de blocos, no tecido 
conjunctivo peri-vascular. Os capillares muito 
dilatados, e o seu epithelio contém pigmento. 
Atrophia das cellulas hepáticas e dos seus núcleos. 

Medulla óssea—A dos ossos longos é d'ordi-
nario vermelha, devido ao grande desenvolvi
mento do tecido hematoblastico. Os normoblastos 
são communs. O pigmento desaparece rapida
mente da medulla óssea. 
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Pathogenia 

Os accidentes e alterações anatómicas pro
duzidas pelo hematozoario podem ser attribuidas 
ás causas seguintes: 

l.o, destruição das hematias ; 2.o, irritação 
dos centros cerebro-espinaes ; 3.°, obstrucçâo 
temporária ou definitiva dos capillares sanguí
neos; 4.o, inflamação das vísceras, principal
mente do fígado e do baço. 

Destruição das hematias—A anemia palustre 
produz-se com grande rapidez; bastam alguns 
accessos graves para fazer empalidecer os doen
tes. Alguns chegam á cachexia sem terem tido 
febre, constituindo a anemia, o symptoma princi
pal, e por assim dizer o único da infecção. As 
alterações do sangue, explicam a facilidade com 
que se produzem oedemas, hemorragias, epistaxis 
e hemoglobinuria. Para as hemorragias visceraes 
que não são raras, uma outra causa intervém, a 
thrombose dos pequenos vasos. 

Irritação dos centros cerebro-espinaes—Os he-
matozoarios que existem em grande numero no 
sangue, no momento dos accessos, e que se loca-
lisam com preferencia nos capillares dos centros 
cerebro-espinaes, devem exercer sobre estes cen
tros uma acção irritante. O arrepio, ás vezes tão 
violento, que marca o principio do accesso, é es-
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sencialmente um phenomeno nervoso. A cepha
lalgia, a rachiolgia, as nevralgias, o delirio, as 
convulsões, são manifestações da irritação dos 
centros nervosos. Não podemos pois duvidar d'ella, 
resta somente averiguar se o hematozoario actua 
directamente, ou por intermédio de substancias 
mais ou menos toxicas por elle segregadas. As 
investigações feitas no sentido de evidenciar a 
existência d'uma toxina febrigenia no sangue dos 
paludicos, tem dado resultados negativos. 

Obstrucção temporária ou definitiva dos capil
lars sanguíneos —Jâ Frerichs attribuia á accu-
mulaçâo de pigmento nos capillares sanguíneos 
do cérebro, um papel importante na pathogenia 
d'alguns accidentes perniciosos, mas ignorava-se 
como o quinino podia actuar sobre as thrombo
ses pigmentares. Hoje sabemos que a obstrucção 
é feita não por poeiras inertes, mas pelos para
sitas, e este facto explica-nos a acção do quinino 
sobre esta. Nos indivíduos mortos d'accessos co
matosos, é fácil vêr, nos cortes histológicos do 
cérebro, que os capillares estão obstruídos por 
parasitas. O exame do fundo do olho, pelo ophtal-
moscopio, pôde mostrar a obstrucção, que se tra
duz por uma amblyopia temporária ou persis
tente. As thromboses passageiras, explicam as 
paralysias e as aphasias transitórias que ás vezes 
se encontram. 

Quando as thromboses cerebraes não se dis
sipam com os accessos febris, dão origem a focos 
de amolecimento cerebral, ou a paralysias per-
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sistentes, se estão localisados na zona motriz. A 
accumulação dos elementos pigmentares nos pe
quenos vasos, explica a frequência das hemorra
gias. Nos rins, os elementos pigmentares são re
tidos pelo glomerulo de Malpighi, produzindo um 
embaraço á circulação, isto explica a albuminu
ria transitória que aparece ás vezes. 

Congestões, inflamações visceraes.—O hema-
tozoario não produz supurações, mas não ha 
duvida que provoca congestões inflamatórias e 
inflamações chronicas. Gs órgãos congestionados 
voltam ao seu estado normal, logo que a febre 
desaparece. A la longue, a irritação provocada 
pelo parasita, e pelas congestões repetidas, dá 
origem a phlegmasias visceraes chronicas. As le
sões d'inflamaçao chronica, uma vez constituídas, 
podem persistir e agravar-se, mesmo, depois da 
cura do paludismo. Observam-se cirroses do fí
gado e nephrites d'origem palustre, nos indiví
duos que não têm ha muito tempo, accessos de 
febre intermitente, e no sangue dos quaes não 
existe o hematozoario. A cirrose hypertrophica 
do baço, persiste, muito tempo depois da cura do 
paludismo. 

Intermitência dos accessos e causas que deter
minam o typo febril — A intermitência não é um 
caracter constante da febre palustre. Nos paizes 
quentes, e principalmente na índia, a forma con
tínua é tão frequente como a intermitente. No 
mesmo individuo o typo febril é variável. A inter-
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mitencia nâo é exclusiva dos accidentes d'origem 
palustre. Encontra-se na tuberculose, em que os 
paroxismos são vespertinos e resistem ao quinino, 
em algumas affecções do fígado, em traumatismos 
do baço de indivíduos nâo paludicos, no cancro 
do baço, e mesmo em algumas nevralgias e né
vrites traumáticas. 

Segundo Metchnikoff a phagocytose é uma 
das principaes causas da intermitência dos ac
cidentes palustres. A actividade dos leucocytes 
augmenta com a febre, e a maior destruição de 
hematozoarios, a seguir ao accesso, pôde contri
buir para produzir a intermitência. A determina
ção do typo febril depende das condições de cul
tura do hematozoario no homem e no mosquito, 
e das reacções mais ou menos intensas do orga
nismo humano. 

Papel do baço—Para alguns autores taes como: 
Fodor, Lubarsch, Wyssokwitsch, o baço favorece 
a conservação de germens pathogenicos, pelo 
menos d'alguns, no organismo; para Bezançon a 
funcçâo principal do baço consiste em fabricar 
leucocytes; segundo Courmon e Duffau, o baço 
é util ou nocivo á defesa do organismo, segundo 
a infecção; para Blumreich e Jacoby, a extir
pação atenua a gravidade das infecções e é indif
férente nas intoxicações. Nos paludicos, os trau
matismos e a massagem do baço, produzem re-
cahidas. A douche fria em jacto sobre a região 
splenica traz o aparecimento da febre. Parece 
pois evidente que, em todos estes casos são lança-
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dos no sangue os parasitas que estavam em vida 
latente no baço. 

Tizzoni e Massopust constataram que os splen-
ectomisados não estavam ao abrigo do palu
dismo, mas as recidivas ou recahidas de febre, 
eram ligeiras, e cediam facilmente ao uso do 
quinino. Se o baço tivesse um papel de protecção 
contra o hematozoario, a infecção deveria, depois 
da ablação d'esté órgão, augmentar de gravidade, 
o que nâo parece. 

Jonnesco que fez um grande numero de ex
tirpações do baço em paludicos, constatou que a 
operação era muito favorável sobre a marcha da 
doença, chegando a propor a extirpação do baço 
como tratamento preventivo de cachexia palus
tre. A splenectomia não pondo ao abrigo da febre 
palustre mostra que, se o hematozoario prefere 
o baço, pôde também íixar-se sobre outros órgãos, 
figado ou medulla óssea. 

Podemos pois concluir que o baço não tem 
um papel especial de defesa, no paludismo. 

Diagnostico 
Os principaes elementos de diagnostico são: 

a constatação do parasita ou de leucocytos me-
laniferos no sangue, não deixa duvidas, a curva 
thermica, a proveniência do doente, a palidez 
terrosa do doente, a hypersplenia, as erupções 
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cutâneas, principalmente a herpes facial, os ef-
feitos da medicação quinica. 

A hypersplenia encontra-se também nas doen
ças seguintes: febre typhoïde, septicemia e na 
maioria das doenças infecciosas, na leucemia spe-
lenica, na splenomegalia primitiva, nas cirroses 
do fígado, etc. 

Diagnostico differencial — a) No embaraço gás
trico febril — a temperatura é menos alta, a hy
persplenia não existe, todos os symptomas cedem 
a um emeto-cathartico, e não teem tendência a 
reproduzir-se. 

b) Na febre de Malta ou mediterrânea — não 
se encontra o hematozoario no sangue, mas no 
baço existe o Micrococus melitensis. 

c) Na febre typhoide — continuidade do mo
vimento febril, existência das manchas róseas 
lenticulares, reacção de Widal, só o exame do 
sangue e das fezes pôde tirar as duvidas. 

d) No typho exanthematico — a epidemicidade 
da doença e a erupção exanthemo-petechial. 

e) Na febre recorrente — existência no sangue 
do spirillo d'Obermeyer, no tick fever — existên
cia no sangue de spirillos, semelhantes aos 
d'Obermeyer. Muitas outras doenças podem ori
ginar erros de diagnostico, a falta de tempo e 
espaço não nos permitte, porém, passa-las a to
das em revista. 
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Prognostico 
O paludismo é uma infecção benigna, e o seu 

prognostico depende de quatro condições: 1.°, 
virulência do agente, traduzida pela violência 
dos ataques, e sua frequência; 2.°, resistência 
individual: os alcoólicos, brighticos, os dyspepti-
cos, estão expostos á cachexia; 3.°, o meio: oc-
cupações, situação social, falta d'hygiène e tra
tamento; 4.o, tratamento: o paludico que toma 
o quinino quando é preciso, e nas doses conve
nientes, tem todas as probabilidades de cura. 

Tratamento 
Apesar dos numerosos medicamentos com que 

se tem tentado curar o paludismo, um só existe 
que com razão é considerado como especifico de 
tal doença : é o quinino. Esta substancia é um 
dos alcalóides extrahidos da quina, porisso o tra
tamento do paludismo se resume quasi á historia 
da quina e seus derivados, ao estudo das suas 
propriedades e manifestações therapeuticas. A 
quina é a casca do tronco e ramos das Cinchonas, 
plantas pertencentes á família das Rubiaceas e 
originarias da America do Sul (Peru e Bolivia). 
Ha no comercio três espécies de quina: — cin
zenta, amarela e vermelha. A quina cinzenta 
provém da casca dos pequenos ramos, a ama-
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rela dos ramos médios, e a vermelha dos ramos 
mais grossos. De todas ellas a mais rica em qui
nino é a amarella. As cinchonas mais impor
tantes sâo a succirubra e a culisaya, ambas cul
tivadas já, na ilha de S. Thomé e na de S. Antão 
(Cabo Verde). Extrahem-se da quina vários alca
lóides: o quinino, a cinchonina, a quinidina, a 
cinchonidina, etc. De todos elles o mais eficaz 
e que devemos preferir sempre, é o quinino. 
Tem por formula C20H24Az303 e apresenta-se sob 
o aspecto d'uma substancia branca, amorpha 
quando é anhydra, pouco solúvel na agua Çjm 

d'agua fria e 7250 d'agda fervente). Em virtude 
da sua fraca solubilidade na agua, é pouco usado, 
substituindo-se pelos seus saes. Sendo um alcali 
diacido, nas combinações com os ácidos pôde dár 
saes neutros e saes básicos. Podemos classificar 
os saes de quinino segunde a quantidade de al
calóide que conteem, e segundo o grau de solu
bilidade. 

Segundo a quantidade d'alcaloide 
100 partos de chlorhydrate bá

sico 81,71 
100 partes de chlorhydrato 

noutro' '. . . 81,61 
100 partes do lactato básico . 78,26 

100 partes do bromhydrato bá
sico 76,60 

100 partos do sulfato básico . 74,31 

100 partos do sulíovinato bá
sico 72,16 

100 partes do lactato neutro . 62,30 

100 partos de bromhydrato nou
tro 60,67 

100 partes do sulfato neutro . 59,12 

100 partes do sulfovinato nou
tro 56,25 

6 

Segundo a sua solubilidade 
1 parte do chlorhydrato neutro sol. 

om 0,66 d'agua. 
1 parto de sulfovinato noutro sol. 

om 0,70 d'agua. 
1 parte do lactato noutro sol. om 

2,00 d'ag-ua. 
1 parte do sulfovinato básico sol. em 

3,30 d'agua. 
1 parte do bromhydrato neutro sol. 

om 6,33 d'agua. 
1 parte do sulfato noutro sol. em 

0,00 d'agua. 
1 parto do lactato básico sol. em 

10,29 d'agua. 
1 parte do chlorhydrato básico sol. 

em 21,40 d'agua. 
1 parte de bromhydrato básico sol. 

om 45,02 d'agua. 
1 parto de sulfato básico sol. em 

581,00 d'ag-ua. 
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Da leitura (Testes quadros conclue-se que os 
saes básicos, sao os mais ricos em quinino e os 
menos solúveis, e inversamente para os saes neu
tros, que sendo os mais pobres em alcalóide, sâo 
os mais solúveis. O sulfovinato e o bromhydrato 
sao pouco estáveis. O salicylate é pouco solúvel, 
(Vitóo d'agua a 20) e 100 partes encerram 70,12 
de quinino. O chlorhydro-sulfato de quinino é 
muito solúvel, usando-se por isso em injecções 
hypodermicas. 

Modos dç administração do quinino 
Antigamente dava-se o pó da quina o que 

causava sérios inconvenientes, pois era necessá
rio fazer ingerir aos doentes fortes doses para 
cortar as febres. Os vómitos apareciam muitas 
vezes, e como a absorpçâo dos princípios ativos 
era lenta, a medicação era ineficaz nas formas 
graves do paludismo, que precisam uma medica
ção rápida e intensiva. Actualmente as coisas 
melhoraram. 

Nos casos de febres intermitentes simples pres
creveremos o quinino por via estomacal, salvo 
quando os doentes o nao suportam bem por esta 
via ou teem vómitos. Sendo assim, nas formas 
graves que necessitam uma intervenção rápida, 
lançaremos mão do methodo hypodermico. O qui
nino póde-se receitar em solução, em cachets, em 
pilulas, em comprimidos. 

As creanças engolem dificilmente as soluções 
de quinino, sendo necessário mascarar-lhes o 
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gosto amargo de qualquer maneira. O xarope de 
casca de laranja é usado para esse fim. Petzold 
aconselha dar o quinino no mel depois de o dissol
ver n'um pouco d'agua acidulada. Crequy acon
selha a formula seguinte : 

Agua destilada 40 grammas 
Extracto d'alcaçuz 3 » 
Bichlorhydrato do quinino . . . Or,30 

Borde, aconselha um gramma de sulfato de 
quinino, misturado com oito grammas de azeite; 
20 gottas d'esta mistura (contêm 0gr,05 de qui
nino) (sal), lançadas em meia colher de leite frio 
e assucarado. Para evitar a sensação de queima
dura no epigastro, que alguns doentes experi
mentam tendo ingerido quinino, Liégeois aconse
lha fraccionar a dose, duas ou três vezes, com 
meia hora de intervalo, associando-lhe metade 
de antipyrina. 

Roch de Génova prefere ministrar o quinino 
ás creanças, sob a formula seguinte: 

Sulfato de quinino 0sr,05 ou 0ar,10 
Manteiga de cacau 0ar,15 ou 0«r,30 

para uma pilula n'uma colher de leite quente. 

A via rectal, só a devemos usar em ultimo 
extremo, porque nunca podemos garantir que o 
clister será expulso, somente depois de se ter 
feito a absorpção do medicamento. Nas creanças, 
pôde prestar-nos alguns serviços, em virtude da 
grande difíiculdade que ha, em lhes fazer ingerir 
o quinino. Para os adultos, usaremos a dose lgr,50 
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a 2 grammas de chlorhydrate de quinino, em 
120 grammas d'agua morna. É conveniente acres
centar algumas gottas de tintura d'opio, e fa
zer antes da aplicação medicamentosa, um abun
dante clister morno, para esvasiar o recto. Nas 
creanças com menos d'um anno, J. Simon em
prega o clorhydrosulfato de quinino, em clister 
ou em supositórios, na dose de 0gr,10 a 0gr,15 e 
0gr,15 a 0gr,20 de um a dois annos. É contra in
dicação formal d'esté methodo, o aparecimento 
ou existência de diarreia. 

O methodo endermico, que consistia em fazer 
absorver o quinino pela pelle, desprovida da sua 
epiderme, está posto de parte, porque além do 
medicamento se absorver difncilmente por esta 
via, é doloroso e provoca uma inflamação muito 
intensa. 

As injecções hypodermicas são o methodo de 
escolha, principalmente quando se deseja fazer 
uma medicação rápida e intensiva. O chlorhydrate 
neutro, em virtude da sua grande solubilidade e 
estabilidade, é o sal mais empregado para as in
jecções hypodermicas. A solução do bichlorhy-
drato é limpida, de consistência quasi xaroposa, 
tomando ao fim de pouco tempo uma coloração es
cura, parece que sem se alterar. É muito acida ao 
papel de tornezol, mas não é cáustica. Segundo 
A. Laveran, o seu emprego não provoca escaras, 
mas sim dores vivas no momento da injecção, as 
quaes podem persistir durante varias horas. 

Triulzi mostrou que a antipyrina augmentava 
consideravelmente a solubilidade do chlorhydrate 
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básico: um gramma d'esté sal, dissolve-se em 
dois grammas d'agua destilada a 25<J OU 30 , ten-
do-lhe acrescentado 0gr;40 a 0gr,50 de antipyrina. 

Mono-chlorhydrato de quinino. . . 3 grammas 
Antipyrina 2 » 
Agua destilada 6 » 

Um centimetro cubico d'esta solução, contém 
0gr;30 de sal. Estas injecções são menos dolorosas 
que as de bichlorhydrato. A urethana, carbamato 
d'ethylo, e que tem por formula C3H7Az02, tem 
como a antipyrina, a propriedade de favorecer 
a dissolução dos saes de quinino. G. Gaglio, apre
senta a formula seguinte: 

Mono-chlorhydrato de quinino. . . 3 grammas 
Urethana . 3 » 
Agua destilada 5 » 

fazer dissolver, aquecendo ligeiramente. 
Um centimetro cubico, tem, aproximadamente, 

0gr,30 de sal. Acção local pouco irritante e absor-
pção rápida. A falta do chlorhydrato básico para 
injecções, podemos servir-nos do sulfato, tornado 
solúvel por meio da agua de Rabel ou do acido 
tartrico. 

Sulfato de quinino 1 gramma 
Agua destilada 10 grammas 
Agua de Eabel 1 gramma 

ou 
Acido tartrico Os',50 
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O formiato de quinino em injecções provoca 
menos dores que qualquer dos outros saes. Gla-
tard d'Oran emprega nas creanças de peito uma 
solução de bichlorhydrato em soro physiologico 
a Vao- As injecções são feitas nos flancos e face 
externa das coxas, e são bem suportadas. 

E necessário ter o máximo cuidado com a 
asepsia e antisepsia, porque as injecções de saes 
de quinino, sendo irritantes provocam com mais 
facilidade accidentes : dores vivas, nódulos, abces
sos, gangrenas, e algumas vezes tem succedido 
aparecer o tétano, depois d'uma injecção de qui
nino. 

A pelle deve sêr lavada com alcool e tocada 
com tintura d'iodo no ponto onde se hade espetar 
a agulha. Feita a injecção collocar-se-ha sobre a 
picada um pouco de collodio. A agulha deve ser 
espetada no tecido conjunctivo sub-cutaneo ou no 
tecido muscular. As injecções feitas na derme 
dão muitas vezes origem a escaras. As injecções 
intra-musculares são menos dolorosas que as in
jecções sub-cutaneas, e não provocam gangrena. 

Bacelli préconisa as injecções intra-venosas 
de saes de quinino, na dose de 0gr,40 a 0gr,60 de 
chlorhydrato de quinino, servindo-se da formula 
seguinte : 

Chlorhydrato de quinino . . . . 1 gramma 
Chloreto de sódio 0»r,75 
Agua destillada 10 grammas 

Este methodo, sendo de technica mais difícil, 
e podendo dar accidentes locaes ou geraes de 
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certa gravidade, deve ser escolhido nos acessos 
perniciosos os mais graves, quando se receia 
que o methodo hypodermico não introduza no 
sangue, com a rapidez necessária, os saes de qui
nino: nos acessos choleriformes com algidez por 
exemplo. 

As doses estabelecidas acima são bem tolera
das na maioria dos casos, succède porém que al
gumas vezes, os doentes se queixam de zumbidos 
nos ouvidos, e vertigens fortes e persistentes. N'es
te caso Aubert aconselha que se junte meio mil-
ligramma d'atropina a cada dose de quinino. 

A eliminação dos saes de quinino faz-se na sua 
maior parte pelos rins. É fácil verificar a sua 
presença na urina por meio de iodeto de potássio 
iodado, que unindo-se ao quinino, forma um preci
pitado amarello acastanhado. Aparece na urina 
15' a 17' depois da ingestão, 20' a 25' depois da 
introducção por via rectal, 10' a 15' depois da in
jecção sub-cutanea, 10' depois da injecção intra
venosa. A eliminação urinaria não se faz d'uma 
maneira absolutamente uniforme, mas segue uma 
marcha geral que é sempre a mesma. Manifesta-se 
rapidamente, no fim d'uma hora a reacção é 
nitida em quasi todas as urinas. Atinge o seu má
ximo, que se mantém, uma a três horas depois da 
aplicação, diminuindo em seguida bruscamente, 
para desaparecer d'um modo lento e irregular 
entre a 6.a e 17.» hora. Segundo Manquât, o má
ximo de effeito therapeutico do quinino nas febres 
palustres, não corresponde ao máximo de presença 
de medicamento util na economia, mas é mais 
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tardio e prolongado. A acção especifica do qui
nino, parece não resultar de qualquer modificação 
das grandes funcções, mas d'uma acção prejudi
cial directa ou indirecta sobre o parasita do pa
ludismo, visto que o seu máximo se manifesta, 
quando a maior parte do medicamento se eli
minou. 

— Em que momento, em que dose, e durante 
quanto tempo se deve fazer uso do quinino? 

Torti dava 8gr de pó de quina immediata-
mente antes do accesso febril. Sydenham pres
crevia a medicação o mais longe possível do 
acesso que devia vir, assim receitava 24 a 30gr 
de pó de quina para tomar de 4 em 4 horas em 
doses de 2gr,5() a partir do acesso. Nas febres in
termitentes simples, deve dar-se o quinino depois 
dos acessos, durante a apyrexia, porque é me
lhor suportado, não provoca vómitos e é mais 
facilmente absorvido n'estes momentos, além de 
que não podemos ter a pretensão de querer im
pedir o acesso na occasião, nem mesmo prevenil-o 
algumas horas antes dos arrepios. 

Nas febres graves, nas contínuas, não se es
perará pelas remissões, para instituir o trata
mento especifico, e, segundo Maillot, o quinino 
deve ser dado rapidamente e em doses fortes. 
Nos casos graves, devem fazer-se injecções hypo
dermics sem a preoccupação da temperatura. 
Os hematozoarios multiplicam-se no sangue, no 
principio do accesso febril, parece por isso indi
cado, fazer tomar o quinino antes d'esté, a fim 
de destruir as pequenas hemamibas, antes de 



89 

terem penetrado nas hematias. Estas considera
ções são theoricas, e na prática dos paizes quen
tes, não podem seguir-se á risca. Nas febres in
termitentes simples, bastam uma ou duas doses 
de quinino, para fazer parar a febre, mas ella 
reaparece ao fim d'uma semana, ordinariamente, 
sendo necessário para prevenir a recahida, con
tinuar o tratamento 5 ou 6 dias depois do ultimo 
accesso. A administração ininterrupta de quinino, 
durante duas ou três semanas, tem alguns incon
venientes, a saber: perturbações nervosas, zum
bido nos ouvidos, surdez, dyspepsia, além das 
razões económicas a que o medico precisa de 
attender. 

Não foi demonstrado até hoje, que o trata
mento quinico contínuo, seja mais efficaz que o 
descontínuo, aconselhado por A. Laveran. Dando 
algumas doses fortes de quinino, colhe-se melhor 
resultado, que prescrevendo pequenas doses diá
rias, e a explicação parece ser esta: um gramma 
de chlorhydrato de quinino, tomado d'uma só vez, 
vae n'um dado momento, tornar o sangue muito 
toxico para o hematozoario, o que não succede-
ria, se fosse dado em doses de vinte e cinco cen-
tigrammas por dia. O tratamento descontínuo, 
usado por Laveran, resume-se ao seguinte: 

No l.o, 2.0 e 3.o dia, Ogr,80 a 1 gramma de 
chlorhydrato de quinino por dia. 

No 4.o, 5.o, 6.o e 7.o dia, nada de quinino. 
' No 8.o, 9.o e lO.o dia, Ogr,60 a Ogr,80 por dia, 

de chlorhydrato de quinino. 
No ll.o, 12.o, 13.0 el4.o dia, nada de quinino. 
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No 15.o e 16." dia, Ogr,60 a Ogr,80 por dia, de 
chlorhydrate de quinino. 

No 17.o, 18.o, 19.o e 20.o dia, nada de quinino. 
No 21.o e 22.o dia, Ogr,6() a Ogr,80 de chlorhy

drate de quinino, por dia. 
Se a febre reaparece durante este tratamento 

é necessário prolonga-lo mais. Este methodo dos 
tratamentos successivos, tem a vantagem de tor
nar muito mais raras as recahidas. Quando um 
doente está atacado de paludismo, é conveniente 
trata-lo energicamente, logo desde o principio; 
quanto mais se esperar, maior é a anemia, mais 
difficeis são de destruir os parasitas, e mais se 
accentuam as alterações visceraes. Sob o ponto 
de vista therapeutico, tem pouca importância o 
typo febril, podendo ser instituído o mesmo tra
tamento, quer se trate das quotidianas, das ter
çãs ou das quartas. O tratamento das contínuas, 
diffère um pouco do que convém ás intermiten
tes; as doses de quinino, serão de lgr,50 a 2gr 

por dia, desde o principio até que a febre caia, 
seguindo então o tratamento indicado para as 
intermitentes. Se no decurso d'uma intermitente 
ou contínua, aparecerem: delírio, stupôr, tendên
cia á algidez, etc., ó necessário insistir sobre a 
medicação quinica. Nos accessos perniciosos, in-
jectar-se-ha um gramma de chlorhydrate de qui
nino, e se ao fim d'algumas horas não houver 
melhoria de situação, é necessário repetir a in
jecção. Nas creanças de quatro annos e com me
nos d'esta edade, podem prescrever-se Ogr,30 a 
0gr,40 de quinino por dia* em varias doses. 
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Nas ereanças de 2 a 4 annos — Ogr,20 a Ogr,3 
» » » l a 2 » — Ogrfio a Ogr,20. 
» » com menos d'um anno — 0gr,05 

a Ogr,10 um clister. 
Segundo Bomby as ereanças suportam bem 

o quinino. 
Quando o perigo não é grande, podem dar-se 

0gr,10 de quinino por anno de idade, mas se ha 
urgência, pôde dobrar-se a dose sem inconve
niente. 

Ha dois methodos de administração do qui
nino; o das doses fraccionadas, defendido por 
L. Ufer, e o das doses massiças, aconselhado por 
vários auetores, entre elles Arnaud. Não é pos-
sivel dár regras absolutas sobre este assumpto, 
mas a nossa acção deve ser guiada d'um lado, 
pela gravidade dos accidentes, d'outro lado pelo 
maior ou menor grau de susceptibilidade do 
doente para o quinino. 

Acção do quinino sobre o individuo são e no pa-
ludico — O quinino tem uma acção irritante sobre 
os tecidos, tanto que os operários que manipulam 
a casca da quina, e os saes de quinino, estão su
jeitos a pruridos e a erupções cutâneas. Quando 
os seus saes são collocados sobre a derme des
nudada, os doentes aceusam uma dôr viva, phle
gmasia intensa e ás vezes produz-se mesmo uma 
escara superficial. Já vimos os effeitos irritantes 
que podem resultar do uso das injecções hypo-
dermicas. A mucosa das vias digestivas, tolera 
bem o quinino em doses fortes e prolongadas, sem 
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o aparecimento de gastrites ou qualquer outra 
inflamação. 

O quinino não pertence d'uma maneira abso
luta, nem aos excitantes nem aos hypostheni-
santes, os seus effeitos variam segundo as doses. 
Em doses fracas, no homem são, e nos animaes, 
produz uma aceleração dos movimentos do cora
ção, e elevação da pressão sanguínea. Em dose 
forte, dá logar a uma diminuição dos movimentos 
cardíacos, precedida d'uma aceleração ; em dose 
toxica, determina a paragem do coração em 
diastole. 

Nos indivíduos atacados de paludismo agudo, 
e nos paludicos que não têm febre, e nos quaes 
as alterações do baço não são muito antigas, o 
quinino diminue o volume do baço, ao mesmo 
tempo que corta a febre. No homem, são as doses 
therapeuticas do quinino que atuam pouco sobre 
a temperatura, e na maior parte das doenças fe
bris, obteem-se só abaixamentos passageiros da 
temperatura. 

Briquet julgava que o quinino curava as febres 
atuando sobre o systema nervoso. Binz, antes da 
descoberta do agente pathogenico do paludismo» 
atribuiu uma acção parasiticida ao quinino. Na 
verdade, o quinino que pouca acção toxica tem 
sobre as algas e fungos, é extremamente toxico 
para os infuzorios. O hematozoario do paludismo 
que não é um fungo nem uma bacteria, como se 
julgou durante muito tempo, mas sim um proto
zoário, explica a efficacia do tratamento quinico 
nas febres palustres. Os parasitas desaparecem 
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rapidamente do sangue, nos doentes submetidos 
á acção do quinino, e foi isto uma das causas que 
protelou durante muito tempo a sua descoberta. 
As formas em crescente resistem mais ao quinino 
que os outros elementos parasitários. 

Gualdi e Martirano constataram que os corpos 
em crescente, provenientes do sangue de paludicos 
sob o tratamento especifico, podiam desenvolver-
se no tubo digestivo dos anopheles. Ziemann 
admite que o quinino atua sobre o protoplasma 
das hemamibas, havendo pois vantagem em admi
nistrar o quinino algumas horas antes do acesso 
afim de destruir as novas hemamibas que se pro
duzem n'esse momento, e que são as mais sensi-
veis ao quinino. Segundo Schelloug, o quinino 
mata as hemamibas indirectamente augmentando 
a fixidez da combinação do oxygenio com a he
moglobina, nâo podendo por isso os parasitas 
procurar o oxygenio necessário ao seu desenvol
vimento. King atribue a acção curativa do qui
nino á fluorescência d'esté medicamento, que 
emitiria raios violetes no sangue. 

flççidçnfçs devidos ao íiso dos saes dç qiii= 
nino 

Intolerância e intoxicação — Ha indivíduos que 
teem uma sensibilidade particular para o quinino. 
Zumbidos nos ouvidos, vertigens, delirio, vómi
tos, surdez, cegueira, acessos de dyspneia e d'or-



94 

thopneia, urticaria, congestão da face, hemorra
gias intestinaes, cólicas, erupção scarlatiniforme, 
œdema das mãos e dos pés, prurido, amaurose, 
obnubilação, anciedade precordial, fraqueza ge
ral, paralysia dos membros inferiores, queima
duras no estômago, fezes diarreicas, hemoglobi
nuria, todas estas manifestações de intolerância 
e intoxicação teem sido registados na literatura 
medica. 

Laveran apresenta dois casos de morte con
secutivos á ingestão, por engano, de 12gr de sul
fato de quinino, e faz salientar a acção toxica 
d'esté sal, especialmente sobre o coração. Os 
casos de intolerância quinica são felizmente bas
tante raros, tratando-se muitas vezes do uso de 
doses fortes. É por isso que não devemos exceder 
a dose de lg>" de quinino em 24 horas, e em doses 
refractadas, n'um individuo que nunca fez uso do 
medicamento. 

Nos accessos perniciosos, raras vezes é ne
cessário ultrapassar a dose diária de 3gr. É con
veniente saber-se que a quina pode provocar 
symptomas inquietantes, taes como: delirio, ver
tigens, embriaguez quinica, vómitos, etc., para 
os não confundirmos com os da febre, o que nos 
levaria a augmentar a dose do medicamento. 
Hayem, descreve o delirio quinico sob duas for
mas: l.a, uma forma activa, fulminante, com 
agitação, loquacidade e gritos; 2.a, uma forma 
calma, com stupôr e abatimento. O quinino é in
criminado também, de provocar a hemoglobinu
ria, mas o mechanismo é ainda actualmente bas-
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tante escuro, estando os auctores em desacordo 
sobre este assumpto. 

Uns admittem a existência d'um micróbio es
pecial, outros ligam-na a uma intoxicação quinica, 
servindo o paludismo de causa predisponente; 
outros relacionam-a com o paludismo, sendo este 
a causa preponderante. Segundo Vincent póde-se 
prevenir e curar a hemoglobinuria quinica, pres
crevendo aos doentes 4 a 6gr de chloreto de 
cálcio por via digestiva, ou 1 a 2gr em soro 
physiologico pela via hypodermica. Aubert, acon
selha o uso da formula seguinte, nos casos de 
perturbações anditivas intensas: 

Chlorhydro-sulfato de quinino . 40 centigranimas 
Sulfato d'atropina . . . . */j milligramma 

para um cachet. 

Propriedades ocytocicas do quinino—O quinino 
foi considerado como medicamento perigoso nas 
mulheres gravidas, especialmente nos 3 primei
ros mezes de gestação. Esta maneira de vêr, 
está actualmente posta de parte, e a maioria dos 
auctores. admittem, que uma mulher gravida e 
paludica, está mais exposta ao aborto se não faz 
uso do quinino, além de ser para temer, que em 
virtude da sua predisposição especial, a febre 
tome o caracter pernicioso. Pôde, pois, e deve 
usar-se o quinino, tendo n'este caso maior pru
dência com as doses. 

Sendo necessário durante a gravidez, dár 
doses fortes de quinino, Coromilas, aconselha, 
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que se lhe associe um narcótico, ópio ou mor-
phina. 

Accidentes consecutivos ás injecções hypoder-
micas de saes de quinino — Além da dôr mais ou 
menos intensa, da formação de nódulos no ponto 
injectado, que se reabsorvem com maior ou me
nor lentidão, mas que podem também abcedar, 
ou produzir uma escara seca, pôde aparecer o 
tétano e com notável frequência. H. Vincent 
mostrou que os saes de quinino tinham, empre
gados em injecções hipodermicas, uma acção 
manifestamente favorável ao bacillo de Nicolaïer, 
porque impedem a defesa leucocytaria. Não se 
deve, pois, lançar mão das injecções hypodermi-
cas, para administrar o quinino, em todo o im-
paludado com feridas ou excoriações mal cuida
das, podendo dár passagem ao bacillo de Nico
laïer. Por via digestiva o quinino não tem acção 
sobre o tétano. 

Medicação adjuvante, tratamento das complica
ções— Não ha duvida que o quinino é o remédio 
especifico do paludismo, mas em muitos casos, 
especialmente nos accessos perniciosos e na ca
chexia palustre, precisamos de lançar mão d'ou-
tros, a que chamaremos adjuvantes. Era d'uso e 
costume, começar o tratamento das febres palus
tres pelos vomitórios e évacuantes, quando havia 
embaraço gástrico. Actualmente, muitos autores, 
instituem logo o tratamento especifico com receio 
de que a febre tome o caracter pernicioso e 
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mate, e só depois de cortada a febre, combatem 
o embaraço gástrico, se por ventura nâo des
aparece por si mesmo. Durante o arrepio é con
veniente o uso de bebidas quentes e um pouco 
excitantes. Lind recommenda 15 a 20 gottas de 
tintura thebaica, uma poção durante o accesso. 

A antypirina diminue a cephalalgia e a ra-
chialgia. Se ha pontada na região splenica, uma 
picada de 1 centigramma de morphina bastará 
para acalma-la. 

Medicação adjuvante nos accessos perniciosos 
— Quinino em doses fortes por via hypodermica, 
combatendo em seguida os symptomas mais alar
mantes ou dolorosos. No estado typhoide e hyper-
thermico, banhos mornos ou frios. Nos accessos 
comatosos em indivíduos sanguíneos e vigorosos, 
com signaes de forte congestão encephalica, — 
sanguesugas nas apophyses mastoides, aplica
ções frias sobre a cabeça, revulsivos nas extre
midades, clisters purgativos, etc. 

No delírio dos palustres alcoólicos — 4gr de 
hydrato de chloral n'uma poção gommosa, ou 
o brometo de potássio. Nos accessos perniciosos 
algidos — fricções seccas ou excitantes sobre a 
pelle com um lenimento camphorado volatil, si-
napismos nos membros inferiores, bebidas quen
tes e excitantes, os estimulantes diffusiveis: o 
ether, a camphora, o acetato d'amoniaco em po
ções ou em injecções hypodermicas de 2 a 4gr 
d'ether ou de 0gr,50 a lgr de camphora. Quando 
ha vómitos: bebidas gazosas, gelo, uma picada 

7 
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de morphina no epigastro, e ópio internamente 
se ha diarreia. 

Na perniciosa cholerica cora estado algido 
está indicada a injecção intra-venosa de soro 
artificial. 

Na biliosa palustre — a ipéca e os calomela-
nos, devendo insistir principalmente na medica
ção quinica. 

Tratamento dos accessos biliosos hemoglobinu-
ricos—Nem todos os observadores põem de parte 
o quinino, alguns aconselham o seu uso no prin
cipio dos accessos, quando a febre é intensa, e 
ha hematozoarios no sangue, tendo cuidado com 
as doses, e vigiando o doente. 

É contra-indicaçâo, a queda da febre, a anuria. 
Quennec emprega para combater os vómitos, 

augmentar a diurese e diminuir a hemoglobinuria, 
a formula seguinte: 

Chloroformio 4 grammas 
Somma pulverisada q- s. 
Agua assucarada 250 grammas 

para tomar ás colheres. 

Substitue-se, depois de ter obtido resultado, 
o chloroformio pelo chloral. Ao mesmo tempo 
Quennec aconselha o quinino em pequenas doses, 
o sulfato de soda, os grandes clisters salgados 
frios, o gelo, o leite gelado. Berthier emprega 
lmmgr de ergotina em injecções hypodermicas na 
regiRo lombar, o tanino, o perchloreto de ferro, 
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as ventosas scarificadas na região lombar. P. 
Gouzien empregava soro a 7/000 em injecções hy-
podermicas massiças de 100 a 300gr por dia, e 
em clisters 4 a 6 de 200sr cada um em 24 horas. 
O mesmo auctor empregou com resultado, uma 
infusão de folhas recentemente seccas de Cassia 
Occidentalis (15g* de folhas para um litro d'agua 
assucarada e aromatisada com limão). Falíamos 
já no chloreto de cálcio indicado por H. Vincent. 

Medicação adjuvante na anemia e cachexia pa
lustres — No tratamento da anemia ha duas coisas 
a attender : impedir pela medicação especifica as 
recahidas, e combater a anemia e fraqueza geral. 

O ferro, por via gástrica ou hypodermica; o 
tartarato ferrico-potassico, que é bem tolerado 
pelo estômago e nao constipa, deve ser preferido 
por via gástrica, e o citrato de ferro em solução 
aquosa a 710, por via hypodermica. 

O arsénio, sob a forma de grânulos d'acido 
arsenioso (4 a 6 grânulos de lmmgr c a da u m p 0 r 
dia), de licor de Boudin (8 a 10cm» p 0 r dia), de 
Fowler (x a xx gottas por dia), de Pearson, de 
cacodylato de sódio em injecções, de arrhenal, etc. 

A noz vomica, v a xv gottas de tintura no 
adulto, no momento das refeições. 

A hydrotherapia usada com prudência é muito 
util. 

Mudança de clima, repatriamento —É este mui
tas vezes o único meio de curar o paludismo re
belde. Quando um doente tem muitos accessos de 
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febre, e sobretudo accessos perniciosos, e apre
senta signaes de cachexia, é urgente aconselhar 
a mudança de clima, mandando-o para uma lo
calidade sã, e sendo possível, para um paiz tem
perado. Impede-se d'esta forma a reinfecçâo, e 
pratíca-se a hygiene geral. 

Nos paizes quentes, o grande calor, suores 
abundantes, insomnias, o supplicio dos mosquitos, 
e a frequente dyspepsia, enfraquecem o orga
nismo, impedindo-o de reparar as suas forças. O 
repatriamento nâo deve ser brusco, sendo con
veniente que o doente passe primeiro pelos sa
natórios ou estações anti-palustres, e faça a via
gem de modo a chegar ao seu paiz, na estação 
mais próxima do clima dos paizes quentes. Esta 
mudança de clima nâo é mais que uma medica
ção adjuvante, tal como a medicação tónica e 
reconstituinte. Pôde aconselhar-se o tratamento 
hydro-mineral, recommendando o uso das aguas 
ferruginosas durante a convalescença. 

Tratamento das lesões do baço. Splenectomia— 
A modificação quinica, é a única, que consegue 
uma diminuição rápida do volume do baço, nas 
febres recentes. Os revulsivos (vesicatórios, pon
tas de fogo), aplicados na região splenica, empre-
gam-se quando ha dores que denunciam a peris-
plenite. Usam-se as douches frias em jacto, tendo 
o cuidado de prescrever o quinino, d'uma ma
neira preventiva, no principio d'esté tratamento, 
afim de evitar as recahidas. Tem-se empregado 
também: as aplicações locaes de gelo, as inje-
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cções intra-splenicas, de licôr de Fowler, ou 
d'uma solução phenica a 2/ioo> pulverisações 
d'ether com o aparelho de Richardson, e a ele
ctricidade. 

T. Lascarato (Grécia), préconisa a berberina 
segundo a formula: 

Chlorhydrate de berberina . . . . 1 grarnma 
Bisulfate» de quinino 08r,50 

em 4 cachets, para tomar de 1/i ou 1 hora de in
tervalo. F. Parona, recorreu ás injecções hypo-
dermicas iodo-iodetadas. Como se vê, varias me
dicações teem sido empregadas com mais ou 
menos resultado, nos casos de simples congestão 
do baço. Quando, porém, o órgão está profunda
mente alterado, fibroso, os meios médicos dão 
pouco ou nenhum resultado. É, pois, nos casos 
de baço fibroso, volumoso, e com accidentes ecto-
picos, que a splenectomia é a ultima esperança. 
Nos casos em que o baço está deslocado, o pedí
culo alonga-se, e d'ahi a maior facilidade em o 
ligar, do que quando está no seu logar. A hemor
ragia secundaria ou primitiva, é a causa mais 
frequente de morte nas splenectomias. O prognos
tico é tanto mais favorável, quanto o baço é me
nos volumoso, menos adhérente e o seu pedículo 
fôr mais longo. A splenectomia está indicada, 
quando o tumor provoca dores vivas, os meios 
médicos são impotentes, o estado geral é precário 
sem chegar á cachexia, nos casos de baço movei 
e ectopiado com accidentes devidos á torsão do 
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pedículo. A seguir á operação, ha augmente nu
mérico das hematias, hypotoxicidade urinaria e 
nunca hypertrophia ganglionar. Parece pois que 
a ablação do baço é util e relativamente benigna. 
A splenopexia, apresenta maiores difficuldades e 
perigos que a splenectomia, nos casos de baço 
movei. 

Nas rupturas do baço, temos de luctar com a 
hemorragia interna, por meio de aplicações de 
gelo, compressão do ventre, injecções d'ergotina 
e d'ether. Se o estado se agrava, faz-se a lapa
rotomia, e se nâo é possivel parar a hemorra
gia lançaremos mâo da splenectomia. Brault, la-
parotomisou dois cacheticos palustres attingidos 
de sclerose polyvisceral com ascite. Os resulta
dos foram excellentes: o baço e fígado hypertro-
phiados diminuíram de volume, e a ascite não se 
reproduziu durante a convalescença. O doente, 
ingeria 80gr diários de medulla óssea. O resul
tado foi semelhante ao obtido nas laparotomias, 
por péritonite tuberculosa, como se explica? 

Succedaneos do quinino —Teem sido propostos 
e experimentados innumeros medicamentos como 
curadores do paludismo. A falta de espaço e 
tempo, obriga-me a resumi-los o mais possivel: 

a) alcalóides da quina — cinchonina, cincho-
nidina, quinidina, quinoidina, euquinina, aristo-
quina, saloquina, alloquinina ou quinino sulfonado. 

b) arsenicaes — Methodo de Boudin — consiste 
no seguinte: l.o fazer vomitar o doente; 2.° 
dar o arsénio em muitas doses, sendo a ultima 



103 

2 h. pelo menos antes do accesso a combater; 
3.0 aproveitar a tolerância que existe no princi
pio para administrar as doses mais fortes, que se 
vão diminuindo á medida que a tolerância baixa; 
4.o tomar o remédio tanto nos dias d'apyrexia 
como de febre; 5.o continuar o tratamento em 
proporção com a antiguidade da doença; 6.o fa
zer uso d'uma alimentação substancial muito 
abundante e de vinhos generosos. 

Boudin empregava a solução seguinte, cha
mada licor do Boudin: 

Acido arsenioso 1 parte 
Agua e vinho branco (partes eguaes) . 1000 partes 

Dos compostos d'arsenio os mais empregados 
e também os melhor suportados são : arseniato 
de soda, o cocodylato de soda e o arrhenal ou 
metylarseniato disodico. 

c) vários — Enxofre, iodo, acido phenico, alú
men, chlorhydrato de phenocolla, azul de mety-
leno, noz vomica e strychnina, tintura d'eucaly-
pto, eucalyptol, tanino, tintura d'helianto, pam-
botano, calaya, cupreina e quinethylina, genciana 
e genciopicrina, etc. 

Serotherapia e opotherapia—Como o paludismo 
não confere immunidade nem é inoculavel aos 
animaes, parece que nada ha a esperar da sero
therapia. Alexeïeff e Critzmann empregaram sem 
resultado, além da repugnância manifestada pelos 
doentes, baço e medulla óssea de boi. Crespin 
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diz ter obtido bons resultados com os clisters de 
pó d'extracto hepático e de óleo de fígado de 
bacalhau. 

Em summa, apezar de tanto medicamento ex
perimentado no tratamento das febres palustres, 
nenhum ha que possa comparar-se ao quinino. 

Prophylaxis 
Estando hoje absolutamente demonstrado o 

papel dos anopheles na propagação do palu
dismo, d'ahi resulta que, para que esta doença 
se possa desenvolver n'uma dada região, é pre
ciso que haja anopheles, doentes, contendo 
o hematozoario no seu sangue, e temperatura 
exterior bastante elevada, para que a evolução 
completa do hematozoario no mosquito, se possa 
fazer. Esta ultima condição, tem uma grande 
importância prophylactica. Nos nossos climas 
temperados e mesmo nos climas mais quentes, 
os anopheles não são tão abundantes, nem se 
podem infectar, senão na estação quente. D'aqui 
resulta, haver uma estação salubre, durante a 
qual se podem pôr de parte todas as regras de 
propylaxia contra o paludismo. Theoricamente, 
poder-se-hia impedir a propagação do paludismo 
n'uma localidade, pondo em prática uma das 
medidas seguintes: 1.», destruir os mosquitos; 
2.0, proteger os habitantes contra a picada dos 
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mosquitos; 3.o, curar todos os indivíduos attin-
gidos de paludismo, para que os anopheles não 
possam infectar-se; 4.°, tornar os indivíduos 
sãos, refractários ao paludismo. A prática de
monstra porém, que cada um d'estes methodos 
empregados separadamente, é em geral insufri-
ciente, porque a sua aplicação rigorosa é a 
maioria das vezes, impossível. Por outro lado, 
sendo variáveis as condições em que a prophy-
laxia do paludismo, tem de se fazer, as medidas 
a adoptar, não podem ser as mesmas em todos 
os casos. E necessário combina-las segundo as 
circumstancias, as condições particulares ás lo
calidades e aos indivíduos que se querem prote
ger, e assim tal ou tal medida, tomará capital 
importância. Para que á prophylaxia seja racio
nal e aplicável, é necessário vulgarisar a maneira 
como o paludismo se propaga, e quaes são as 
medidas preservativas a adoptar. As associações 
ou ligas anti-paludicas, podem prestar grandes 
serviços, quer conseguindo reduzir o preço do 
quinino e vulgarisando a maneira de o empregar 
como meio preventivo e curativo do paludismo; 
quer organisando a prophylaxia anti-palustre em 
todos os serviços públicos, e chamando a atten-
çâo dos poderes constituídos e dos serviços compe
tentes, sobre a melhor maneira de sanear uma 
determinada região; quer vulgarisando os novos 
conhecimentos adquiridos sob a endemia, por 
meio de folhetos, artigos de jornaes, exposições, 
conferencias, obrigatoriedade de ensino d'estas 
noções nas escolas primarias, etc.; quer con-
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struindo em pontos insalubres, habitações gratui
tas com redes metálicas, etc. 

O estudo da prophylaxia deve ser encarado, 
sob o ponto de vista geral e sob o ponto de vista 
individual. Assim, teremos a prophylaxia geral, 
que se occupa da pesquiza e cura radical e sys
tematica de todos os casos de paludismo, e da 
destruição dos mosquitos, dos seus ovos, larvas 
e nymphas; & prophylaxia individual, que se oc
cupa dos meios capazes de porem o individuo ao 
abrigo de toda a infecção. 

Pesquiza e cura systematica, de todos os casos 
de paludismo—Na lucta contra as doenças infec
ciosas, a pesquiza de todo o caso suspeito ou certo 
de doença contagiosa, constitue a primeira e a 
mais indispensável das regras prophylacticas ; 
quanto mais rápida, precisa e completa ella fôr, 
mais efficazes serão as medidas adoptadas. Com 
o paludismo succède o mesmo. Para o paludismo, 
como para as outras doenças contagiosas, ha in
fecções ligeiras, latentes, que passam desperce
bidas e escapam ás medidas prophylacticas. São 
estas que geralmente dâo origem á propagação 
das doenças epidemicas. É necessário tratar e 
curar radicalmente todos os impaludados, que 
de sua livre vontade se apresentem ao trata
mento, seja qual fôr a epocha do anno; mas para 
obter alguns resultados, é preciso curar também 
todas as recidivas primaveris, e sobretudo pro
curar cuidadosamente todos os casos latentes, 
que possam existir no principio do anno. É esta 
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a maior difficuldade, porque exige um pessoal 
medico numeroso, e habilitado, no exame micros
cópico do sangue impaludado, e do lado da po
pulação, um certo grau de conhecimentos que lhe 
permitta comprehender a utilidade das medidas 
prophylacticas. 

A intervenção dos poderes públicos n'esta 
lucta, seria particularmente util. No nosso paiz 
e em quasi todos os da Europa, a prophylaxia 
paludica tem sido despresada; mas na Italia, em 
que esta endemo-epidemia reveste uma gravi
dade especial, causando á industria e á agricul
tura perdas enormes, e é um embaraço conside
rável e permanente á prosperidade nacional, a 
declaração obrigatória de todos os casos de palu
dismo, seria uma medida de grande alcance. Na 
Italia, Bacelli fez votar na camará dos deputados 
em 1900, as disposições legaes seguintes: 1.», 
divisão do paiz em zonas, sob o ponto de vista 
paludico; 2.°, distribuição gratuita do quinino, 
a todo o operário permanente ou de passagem 
n'uma zona impaludada, desde os primeiros sym-
ptomas da affecção; 3.o, creação de depósitos 
de quinino de primeira qualidade, em todas as 
cidades, villas e aldeias; 4.o, encarregando as 
instituições de beneficência ou os proprietários, 
da despeza resultante da aplicação d'esta me
dida; 5.°, obrigação para as administrações, de 
munir de mosquiteiros metálicos, as portas e ja-
nellas dos edifícios e repartições publicas e dos 
seus empregados; 6.°, obrigação para as com
panhias de caminhos de ferro, e para todos os 
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proprietários ruraes, de promover á evacuação 
das aguas estagnadas, e evitar tanto quanto pos
sível nos trabalhos do campo, a formação de fos
sos e pântanos. 

Destruição dos mosquitos — Suppressão das 
aguas estagnadas—Os mosquitos necessitam, para 
se reproduzirem, d'agua estagnada. A primeira 
medida a adoptar, será, pois, a extincçâo de to
dos os depósitos d'agua estagnada. Os pântanos 
salgados e as marinhas de sal, tornam-se insalu
bres logo que sejam abandonados. Para seccar 
um pântano, cavam-se os canaes d'escoamento 
das aguas para o mar ou rios próximos. Se porém 
o nivel d'estas é superior, é necessário recorrer 
a machinas d'esgoto, tão usadas na Hollanda. 
Quando o mar fica proximo e ha dunas, a areia 
d'estas, pôde servir para os aterrar. Póde-se re
correr á alluvião artificial, se ha um rio proximo 
cujas aguas sejam ricas em productos limosos; 
as alluviões que se depositam, enchem gradual
mente as depressões occupadas pelas aguas es
tagnadas. A desseccação de pântanos apresenta 
alguns perigos, e se é mal feita, pôde agravar 
temporariamente a endemia, porque a exposição 
ao ár, da vasa que constitue o fundo, tem uma 
acção mais perniciosa que a toalha liquida. É por 
isso, que não sendo possível exgottar completa
mente um pântano, é necessário por meio de di
ques manter a agua restante, sempre ao mesmo 
nivel, principalmente no verão. Se a vasa não 
pôde ser desinfectada (500 gr. de sulfato de ferro 
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e 1 kg. de cal, por metro cubico), provocar a 
cultura de plantas de crescimento rápido. 

Drenagem do solo —A drenagem, não tem só a 
vantagem de sanear o solo, augmenta a sua fer
tilidade e valor. Necessitam ser drenadas as ter
ras argilosas. Faz-se por meio de tubos coloca
dos no sub-solo, com uma inclinação sufficiente 
para o exgottamento perfeito das aguas. Estes 
tubos podem ser substituidos por valados, no 
fundo dos quaes se lançam pedras ou areia muito 
grossa, permeável á agua. Quando a inclinação 
e o escoadouro natural faltam, pôde recorrer-se 
ao poder absorvente das camadas profundas do 
solo, cavando poços que permitiam o esgottamento 
das aguas superficiaes, para as camadas mais 
profundas do terreno. 

Diques — Quando o nivel do solo é inferior ao 
do mar, é necessário proteger o litoral por meio 
de diques, e evitar por meio de motores a vapor 
ou vento, a formação de pântanos mixtos, que 
são particularmente perigosos. 

A agua corrente, é muito menos perigosa que 
a estagnada, porque os mosquitos só podem re-
produzir-se em aguas tranquillas ou de corrente 
muito fraca. E pois, necessário, remover todos 
os obstáculos ao curso da agua, e impedir que a 
vegetação aquática, invada as suas margens. Os 
arrozaes, são uma causa grave de paludismo, e 
o mal só poderia extinguir-se, suprimindo por 
completo a sua cultura. Tal não pôde fazer-se, 
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mas o perigo é menor se os alimentarmos com 
agua corrente, e se depois da colheita do arroz 
se proceder á sua excicação. Nas casas, nos jar
dins, devem fazer-se desaparecer todos os reser
vatórios inúteis, que possam reter agua bastante, 
para permitir o desenvolvimento do anopheles. 
Nos paizes quentes as fossas fixas, onde as larvas 
periodicamente se desenvolvem, serão substituí
das pelas fossas de terra secca ou cinza. 

Cultura do solo, arborisação—A cultura do 
solo, é considerada como um dos melhores meios 
de saneamento, mas não devemos esquecer que 
o período de remeximento e desmonte, sâo extre
mamente perigosos. Devemos escolher plantas 
que se desenvolvam o mais rapidamente. D'entre 
estas, salienta-se o eucalypto, a quem, mercê 
dos bons resultados que tem dado, attribuiram 
propriedades febrífugas, por supporem que os 
óleos essenciaes tinham uma acção culicifuga. 
Parece que a sua acção é indirecta, drenando e 
seccando o solo como as outras arvores, somente 
com mais rapidez, pois cresce mais depressa. O 
eucalyptus globulus é o mais conhecido e espa
lhado de todos os eucalyptus. Tem sido substituído 
ultimamente, e parece com vantagem pelo E. 
rostrata, visto resistir melhor ao calor e ao frio, 
e adaptar-se bem a todo e qualquer terreno. 

As plantações de pinheiros, silvestres e marí
timos, teem uma influencia quasi tao benéfica 
como eucalypto, mas desenvolvem-se muito mais 
lentamente. Outras arvores teem sido utilisadas 
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com mais ou menos vantagens, taes como: a Ca-
suarina equisetifolia, o heliantho ou tournesol (He-
lianthus annuus), que cresce e secca rapidamente 
o solo, o rícino, o Carica papaya, o Ocimum viride. 
A introdução da cultura da vinha coincidiu, em 
muitas regiões, com uma diminuição acentuada 
da endemia palustre; mas aqui, outros factores 
interveem: construções de caminhos e estradas, 
o amanho das terras, a extinção de pântanos, 
augmente do bem-estar e riqueza das populações. 
Recommendam-se as plantações que provocam e 
facilitam a desseccaçâo do solo, que não impedem 
a livre circulação do ar, nem a passagem da luz 
para as habitações. Os massiços de verdura, as 
arvores copadas e espessas, conservam a humi
dade em jardins que necessitam regas frequentes, 
e por isso são bons esconderijos para os anopheles 
e portanto perigosos. 

Outros meios de destruição das larvas e nym-
phas — A melhor maneira de as destruir, consiste 
em lançar na agua azeite ou óleo do petróleo, 
que se espalha á superficie formando uma ca
mada muito delgada. Outros corpos gordos teem 
sido usados para o mesmo fim: azeite de palma, 
terebenthina, alcatrão, essência d'eucalypto, mas 
estas substancias apresentam sobre o emprego 
do petróleo numerosas desvantagens. A melhor 
maneira de empregar o óleo de petróleo ou ke
rosene é o seguinte : fixa-se na extremidade d'uma 
vara um pedaço de panno embebido em petróleo 
e passa-se á superficie da agua. Basta empregar 
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15cm» de petróleo por metro quadrado, e assim, a 
agua não será nociva para os peixes. Pena é que 
o petróleo se evapore tão depressa, e nas regiões 
tropicaes fique um tanto dispendiosa a prática d'es
té methodo, por ser necessário repetir a operação 
todos os quinze dias. Os óleos matam as larvas 
e nymphas por asphyxia, provocada pela pene
tração de gottas oleosas nos troncos tracheaes. 
0 petróleo sendo mais fluido, mais rapidamente 
penetra nas tracheas, e assim se explica a sua 
superioridade sobre os outros corpos gordos. 
Muitas outras substancias teem sido experimen
tadas na destruição das larvas dos mosquitos en-
toxicando-as: lixivia de potassa 1/l0, sulfato de 
cobre 1 %i sulfato de ferro 1 %» acido sulfuroso 
1 %> bichromato de potássio, cal viva a 10 °/oo; 
lysol 0,1 a 0,5 %> leite de cal a 10 %> chloreto 
de cal a 1 %> permanganato de potássio a 1 %> 
o gallol, o verde Malachite, hydro-infuso saturado 
de folhas de tabaco e de folhas e botões de chry-
santhemo, e t c . . . . De todas as substancias vege-
taes, as duas ultimas são as mais poderosas e as 
de emprego mais fácil pela modicidade do seu 
preço. O sublimado e a formalina, dois poderosos 
antisepticos, teem pouca acção nociva sobre as 
larvas. 

Os peixes destroem muitas larvas de mosqui
tos, d'ahi a ideia de os utilisar como agentes sa
neadores. Howard aconselha os carapaus que 
teem a vantagem de viver bem em aguas de má 
qualidade, como em geral é a dos pântanos; pe
quenos cyprinos, etc. As larvas dos tritões por-
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que comem as larvas dos mosquitos teem também 
sido empregadas. Na America teem querido uti-
lisar na destruição das larvas dos mosquitos, as 
libellulas, uma mosca picante (Stechfliege) que faz 
uma guerra encarniçada aos mosquitos, as larvas 
de Mochlorsyx, etc., mas sem resultados práticos 
apreciáveis. 

Destruição do mosquito adulto — É muito mais 
difflcil destruir os culicidios logo que chegam ao 
estado d'insectos perfeitos. A destruição d'aquel-
les que se encontram proximo das habitações é 
impossível, e dos que penetraram nas casas é 
difflcil, porque não se podem empregar processos 
que as tornem inhabitaveis. 

O acido sulfuroso produzido pela combustão 
do enxofre, mata rapidamente os mosquitos. E es
pecialmente empregado na desinfecção de navios 
provenientes de portos suspeitos e faz-se por meio 
do aparelho Clayton, que dá excellentes resulta
dos. Além das fumigações d'acido sulfuroso tem-se 
lançado mão do aldehydo fórmico e dos vapores 
de chloro. Se bem que todas estas substancias 
tenham uma acção rapidamente mortal nos mos
quitos, são muitíssimo irritantes para as mucosas 
respiratória e ocular, e por isso prejudiciaes e 
pouco usadas. O fumo é empregado para matar 
e afugentar os mosquitos. No sul da Europa e no 
Brazil são frequentemente usados cones cuja base 
é o pó de pyréthro. Os inconvenientes são sem
pre os mesmos : irritação das mucosas pelo fumo, 
além do pouco agradável que deve ser nos pai-

8 
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zes quentes, fechar á tarde as janellas e respirar 
o ar erapregnado d'esté fumo. Mais, os mosquitos 
nâo morrem, ficam apenas entorpecidos, e ao fim 
de algumas horas acordam e picam. No Japão 
para desembaraçar as habitações dos mosquitos, 
emprega-se um aparelho composto d'um cylindro 
de lata de 35cm de comprimento no qual se faz 
arder lentamente um pó vegetal (pó d'um cry-
santhemo e pó d'uma conífera provavelmente o 
gincho). Este caça-mosquitos funcciona com as 
janellas abertas. Podem empregar-se lâmpadas 
d'acetylene colocadas sobre recipientes que con-
teem um liquido insecticida. Passando a noite ao 
ár livre é util acender grandes fogueiras onde 
os mosquitos se vêem queimar ou são afugenta
dos pelo fumo. O engenheiro, M. Chaulin, con
struiu um aparelho destinado á destruição dos 
mosquitos por electrocuçâo. A fim de facilitar a 
destruição dos mosquitos, as paredes das casas 
devem ser pintadas de cores claras permitindo 
a lavagem (ripolin, por exemplo). O quadro se
guinte mostrará para cada substancia culicicida 
o tempo necessário para obter a morte aparente 
ou real dos mosquitos. 
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Culicicidos Morte aparente Morte real 

Essência de terebenthina . 

Alho 
Naphtal ina  
Fumo de tabaco 

» » flores de chrysanthe-

Fumo de folhas frescas d'euca-
liptos  

Fumo de pó de pyrethro . . 
» » folhas seccas de hor-

Fumo de cones de zanzaricidos. 
Acido sulfuroso 

1' 
4' a 5' 

5' a 10' 
10' a 35' 

instantânea 

5' 

3' a 5' 
5' 

5' 
12' 

immediata 

1' 
4 a 5 h. 

5 h. 
8 h. 

1' a 3' 

1 h. 

3 h. 
8 h. 

8 h. 
36 h. 

r 

Na prática nâo se podem obter resultados tâo 
brilhantes, porque nas habitações nâo é conve
niente empregar estas substancias em quantidades 
equivalentes ás empregadas nas experiências. 

Prophylaxia individual— Escolha da habitação— 
Casa bem ventilada e iluminada, longe das ha
bitações dos indígenas, situada n'um ponto ele
vado e nas ruas centraes e mais habitadas. As 
casas isoladas no campo, estão mais expostas. 
Estações d'altitude onde os europeus se refugiam 
durante a estação mais quente e perigosa. Uso 
de mosquiteiros nos leitos, mosquiteiros metálicos 
nas portas e janellas, varandas ou galerias, em 
volta das casas, completamente fechadas por re-
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des metálicas muito apertadas, quartos de rede 
metálica, portáteis, para os viajantes, uso durante 
as excursões noturnas, de fatos apropriados, que 
protejam convenientemente o pescoço e as per
nas, mascaras de musselina e luvas. Ventiladores 
mechanicos, uso de substancias culicifugas, taes 
como : mentha pelugium, alcatrão e azeite, alca
trão e essência de terebenthina, vaselina cam-
phorada, etc., para untar as partes do corpo des
cobertas, e expostas ás picadas dos mosquitos. 
Emprego do quinino como preventivo. 

Causas extranhas na aparência ao desenvol
vimento do paludismo, exercem uma acção favo
rável ou desfavorável sobre esta endemia. Todos 
os progressos económicos ou hygienicos n'uma 
região palustre, se traduzem por uma diminuição 
na gravidade do paludismo, e constituem a pro-
phylaxia indirecta. 

Disíribtiição geographies 
do palíidismo 

De todas as doenças, o paludismo, é aquella 
que maior domínio tem sobre o globo. Compre-
hende a faixa da terra entre os dois círculos 
polares, artico e antartico, mas não está unifor
memente distribuído, antes pelo contrario, con
stitue focos endémicos limitados, e cada vez mais 
frequentes, á medida que nos aproximamos do 
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equador. Ha regiões que podem considerar-se in
demnes das febres palustres. 

Na Europa: Inglaterra, Escócia, Suissa, No
ruega, e Islândia. Na Asia: Siberia e China Se
ptentrional. Na Africa: Sahara, Abyssinia, Cabo, 
Transvaal e Orange. Na America: California, 
Rio da Prata, Uruguay, e todos os territórios si
tuados acima do parallelo 45 norte, e ao sul pa-
rallelo 38, e na zona tropical, as ilhas Barbados 
e Bermudas. Na Oceania: Australia, Tasmania, 
Nova Zelândia, Tahiti e quasi todas as ilhas da 
Polynesia. Nas nossas colónias ha regiões muito 
salubres. 

Na metrópole, a intensidade do paludismo de
cresce gradualmente do norte para o sul. O Mi
nho, excepto a região mais montanhosa do inte
rior, onde a endemia grassa com bastante inten
sidade, pôde considerar-se como indemne. O 
mesmo succède para Traz-os-Montes excepto na 
bacia do Alto Douro, comprehendida entre o 
Águeda e o Tua. Pelo seu clima, pela sua fertili
dade e pela frequência e gravidade das febres 
salienta-se o valle da Villariça regado pelo Sabor. 
A Beira Alta é relativamente indemne. A Beira 
Baixa tem uma zona fortemente infectada, ao 
longo da fronteira no alto Tejo districto de Cas-
tello Branco. O Douro é fortemente infectado 
entre o Vouga, o Mondego e o Liz que inunda 
os campos de Leiria. No centro do paiz, valle 
do Tejo (lesirias) e Baixas do Sorraia ha focos 
numerosos e extensos de endemia. No sul: a ba
cia do Sado, o alto Alemtejo, Baixas do Gua-
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diana e as costas do Algarve sâo extremamente 
paludicas. Os districtos em que o paludismo faz 
mais victimas sao por ordem decrescente: Beja 
(6,17), Portalegre (3,29), Évora (3,21), Algarve 
(2,32), Santarém (2,00), Lisboa (1,42), Castello 
Branco (1,36), Coimbra (1,04), Braga (0,93) (infe
cções importadas) Aveiro (0,58), Leiria (0,57), 
Guarda (0,56), Bragança (0,48), Vizeu (0,42), Villa 
Real e Vianna (0,24). A média geral do paiz se
ria 1,12. 
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PROPOSIÇÕES 

Anatomia descriptiva. — A rotula é o homologo do 
olecraneo. 

Histologia. — As hematias são cellulas mortas. 
Physiologia. — A coagulação do sangue é uma fermen

tação. 
Anatomia topographica. — É um precioso auxiliar do 

operador, r i ^ g „x„ „.j„ „l:|ffi?;„nt^ 
Pathologia geral. —Nas infecções, é á intoxicação que 

devemos ligar todos os accidentes. 
Anatomia pathologica. — A melanina intra-vascular 

é característica do paludismo. 
Pathologia externa —Só em ultimo caso lançarei mão 

da cura radical do varicocelo nos névropathas. 
Materia medica —A agua é o melhor anti-thermico 

conhecido, tendo comtudo contra-indicações formaes. 
Operações — Nas cirroses com ascite, prefiro a omento-

nephro-pexia. 
Pathologia interna —O repouso, nos tuberculosos, é o 

maior auxiliar da cura. 
Hygiene—A dança, além de immoral, é anti-hygienica. 
Partos — Nunca aplicarei o forceps acima do estreito 

superior. 
Medicina legal —O hymen é um órgão inutil senão 

prejudicial, e não é signal certo de virgindade. 

PUDE IMPRIMIR-SE. 

O Director, 

(St. Q/Standão. 

VISTO. 

O Presidente de these, 

•òoites J/Caïtins. 
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