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PROLOGO 

No momento em que, abarrotado de licções e 
de exames, o pobre estudante de medicina vê final
mente proximo o termo da sua espinhosa carreira, 
surge-lhe implacável o art. 19.° do decreto regula
mentar de 1832, bradando-lhe : «Faze uma these e 
só depois conseguirás um diploma!» 

Diga-se o que se disser, esta disposição da lei é 
irritante e iniqua, visto que obriga o novel medico a 
escrever uma longa dissertação e expor opiniões 
que devem ser suas, quando a verdade é que as 
suas faculdades de experiência e observação — uni-
cas bases d'um são critério —só a partir da sua for
matura é que vão principiar a exercitar-se e a mo-
ver-se desafogadamente no meio amplo da clinica 
civil. 

Quer dizer: exige-se d'um medico elementos 
que elle só depois é que vae colher e coordenar! 
Concebe-se alguma coisa de mais disparatado? 

Boileau regorgitava de razão quando escrevia: 

Une thèse excellente, où tout marche et se suit, 
N'est pas de ces travaux qu'un caprice produit; 
Il faut du temps, des soins, et ce pénible ouvrage 
Jamais d'un écolier ne fui l'apprentissage. 



Dir-me-hâo que os serviços das clinicas hospi
talares pertencentes á Escola Medica são sufficienc
ies para thema de bastantes theses. Discordo em 
absoluto. 

Não só essas clinicas são reduzidas, como os 
casos que apparecem são d'uma monotonia enfado
nha, já versados em annos anteriores e, por conse
quência, d'uma esterilidade completa, a menos que 
não se prefira cahir em repetições e plagiatos pouco 
sérios. 

Se alguns casos menos vulgares se patenteiam á 
nossa observação, são sempre em quantidade insuf
iciente para que todo um curso possa apresentar 
trabalhos différentes. 

Em presença d'isto, que fazer, para cumprir a 
lei? 

De duas, uma: ou resignar-se a um caso vul
gar, já mais ou menos tratado, e encher umas qua
renta paginas com as opiniões dos outros, ou esco
lher um assumpto estranho que se recommende por 
uma virgindade o mais completa possível. 

Em nossa opinião, é preferível este segundo 
processo, porque o primeiro é de uma tão banal e 
triste inutilidade que o tenue verniz de caso obser-



oado não consegue insufnar-lhe alentos de serie
dade. 

Assim — e visto que, infelizmente, os illustres 
lentes da Escola Medica do Porto, não resolveram 
ainda ter a louvável iniciativa de descarregar o gol
pe decisivo n'essa ridícula velharia das theses — 
determinei fazer consistir o thema da minha disser
tação n'um dos assumptos mais importantes para o 
futuro do nosso paiz : as colónias. 

Moveu-me n'este propósito o meu próprio futu
ro, pois que tendo concorrido ao logar de aspirante a 
facultativo do ultramar e sendo nomeado para o 
quadro de saúde de Angola e S. Thomé e Principe, 
julguei ser do meu máximo interesse colligir alguns 
apontamentos sobre esses paizes e, nomeadamente, 
sobre as condições a que n'elles se acha sujeita a 
acelimação portugueza. 

Esta minha these é, como se comprehende, bem 
incompleta; eu mesmo hesito em lhe chamar these 
e a appelido um feixe de apontamentos ; ella é ape
nas um esboço, uma espécie de indiculo para obra 
de maior fôlego e explanação; e isso só poderá ef
fectuasse depois de uma larga observação da pa-
thologia exotica e d'uma aturada clinica in loco, 



Ser-me-ha permittido realisar este desideratum, 
como tenciono e desejo? 

Na expectativa, e emquanto ainda estou a bas
tantes léguas do Continente Negro, limito-me a apre
sentar este modesto trabalho, que não corresponde 
ao meu ambicioso desejo mas sim ás minhas apou
cadas forças, esperando para elle a benevolência do 
illustre jury que o deve julgar. 

Porto— 1907. 

Luis Baptista A. Velho. 
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BREVE NOTICIA TOPOGRAPHS e GEOLÓGICA 
das PROVÍNCIAS ULTRAMARINAS de S. THOMÉ e PRINCIPE e ANGOLA 

S 1. — A província de S, Tliomé e Principe 

Esta possessão, constituída pelas duas importantes 
ilhas de S. Thomé e clo Principe e pela insignificante fei
toria de S. João Baptista de Ajuda, na costado continente 
africano, está situada ao fundo do golfo da Guiné, perto 
da reentrância a que os estrangeiros chamam bahia de 
Biafra, adulterando assim a verdadeira denominação de 
Mafras que os navegantes portuguozes lhe deram. 

De uma enorme valia commercial, as duas ilhas de 
S. Thomé o Principe são sub-equatoriaes, aehando-se si
tuadas dentro d'um largo rectângulo formado pelos paral
l e l s de 0°1' do lat. S e 1°40' do lat. N e pelos meridianos 
de 0°25'40" e o de 7°28' L de Greenwich. 

Deixaremos de parte o forte de S. João Baptista 
d'Ajuda e não trataremos senão das duas ilhas citadas. 

A. — ILHA DE 8. THOMÉ 

Esta ilha, de forma oval, foi descoberta em 21 de 
dezembro de 1471, por João de Santarém e Pedro d'Esco-
bar. A sua posição exacta é referida a 0°23' do lat. N e 
]5°õ8' do long. E do meridiano de Lisboa. 

3 
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A sua superficie 6 avaliada por uns auotores cm 
1080km2, mas Vasconcellos (*) avalia-a antes em 824,6km'2; 
o ponto mais proximo da costa africana é o cabo Lopez 
ou de Lopo Gonçalves : fica-lhe, a SE, a uma distancia de 
240 kilomètres. 

As costas da ilha do 8. Thomó apresentam-se reves
tidas do uma luxuriante vegetação tropical que, no dizer 
das pessoas que a teem visitado, constituo um admirável 
ornamento a todos os recortes que lhe rendilham o littoral. 

Esses recortes ou bahias, mais ou menos ancoráveis, 
são apenas empregados para a navegação costeira local, 
com excepção d'uni único, o de Anna de Chaves, sobre a 
costa NO, onde está edificada a cidade capital da ilha, o 
qual está aberto ao commeroio mundial. As outras ensea
das, de secundaria importância, teem os nomes de Angra 
de S. João, Almoxarife, Praia Grande, logo-logo, Anna 
Ambó, etc. ; ha ainda dois portos regularmente frequenta
dos, o de Fernão Dias, ao N o o de S. Miguel a SO. A 
Angra de S. João, a bahia mais importante depois da de 
Anna de Chaves, tem capacidade para receber 15 a 18 
navios de alto bordo e é abrigada de todos os ventos, ex
cepto do SE. 

O solo da ilha de S. Thomó, bem como das outras 
ilhas do golfo, 6 do origem vulcânica, como o demonstra 
a existência de algumas crateras extinctas, nomeadamente 
nas montanhas do NE. 

Os geólogos assignalam três períodos de erupções na 
longínqua epocha da formação d'esta ilha: o primeiro pe
ríodo seria pelas montanhas mais elevadas das quaes a 
principal cratera, a 1:439 metros d'altitude, ó hoje oceu-
pada por uma lagoa junto da qual nascem os quatro priu-
cipaes rios da ilha: a lagoa Amelia. 

O segundo período d'erupçoes dar-se-hia nas crateras 
menos elevadas, dando a phonolite, os basaltos o as lavas, 
substituídas depois pelas cinzas, lamas e gazes. Finalmente, 
n'um terceiro período eruptive, as lamas foram cobertas e 

(*) As Colónias Portnffuezas, 
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formaram-se os tufos de cores variadas que ainda hoje se 
encontram em muitos pontos da ilha. 

O principal macisso de toda a ilha é constituído por 
três picos separados por profundos collos: ao centro, o 
pico de S. Thomó, o mais alto da ilha, com 2140 metros 
d'altitude; ao sul, o pico de Macambrará com 1:200 metros 
d'altitude; a NE, o pico de Santa Maria ou de Maria Fer
nandes, com 1:450 metros e distanciado uns 5 kilomètres do 
de S. Thomé. Este ultimo, que se vê do mar a grande distan
cia, termina por um pequeno triangulo de 7 metros de lado, 
abaixo do qual e no rumo NE, se vê uma superficie plana 
horizontal, conhecida pelo nome de Varanda do Pico. 

Além d'estas montanhas ha ainda outras de menor 
importância, mas que merecem ser citadas: assim, ao S da 
ilha encontram-se os picos de Anna de Chaves, Cabomboy 
e Maria .Pires. Para o NE, ha um esporão que vae até 
junto do morro Carregado: a este esporão chamou Kicardo 
Greef (*) cordilheira de S. Thomé. O pico de Maria Fer
nandes, a que acima nos referimos, forma, voltando para 
NO, os picos do Cão Grande e do Cão Pequeno. Final
mente, ao S do pico de S. Thomé está o de S. Nicolau, 
com uns 800 metros d'altitude. 

Como se vê, a orographia de S. Thomó é bem impor
tante o esta importância repercute-se na sua hydrographia. 

Com effeito, esta fertilissima ilha ó cortada de um 
grande numero de rios e ribeiros a que os naturaes dão o 
nome de aguas, reservando para um pequeno numero 
d'elles a palavra rio. Suppomos que n'uma época atrazada 
se exaggerou a sua quantidade (3) mas o que está bem 
averiguado é que a ilha de S. Thomó ó de todas as do 
golfo da Guiné a mais abundantemente irrigada. 

As nascentes d'estes cursos d'agua teem o nome ge
nérico de agua bobo. O que torna notável cada um d'esses 

(') Pe.termanrís Mitteilungen, 1884, ci tado por El iseu R e 
clus, Nouvelle geographic universelle, vol. 13. 

(2) Lopes de Lima, no seu livro Ensaios sobre a estatística 
das possessões portuguezas, publicado em 1884, diz serem 300 ap-
proximadamente . 

# 
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rios é a multiplicidade do cascatas quo os interrompem; 
do todos os que visitaram esta ilha ó bem conhecida a 
cascata Blublu do rio Agua Grande que atravessa a ca
pital o desagua no Porto do Anua do Chaves: esta cascata 
tem 10 metros do altura. 

Alguns d'esses rios abriram passagem atravez ou sob 
o basalto, por dissolução o arrastamento das torras, e vão 
apparecer mais longo, formando assim verdadeiros viadu
ctos naturaes mais ou menos arborisados. A gente do paiz 
chamalhos pontes qvc Deus fez. 

Na impossibilidade de dar uma descripção de todos 
os cursos d'agua do 8. Thomé, aqui citamos apenas os 
principaes, assim considerados por Ernesto de Vascon
cellos ■('): 

Agua Grande, nascendo a 800 metros de altitude e 
11 kilomètres a OSO da capital, ondo desagua, como já 
dissemos; passa proximo da villa da Santíssima Trindade. 

Rio de Manoel Jorge, ao sul do Agua Grande, nasce 
a 1:400 metros d'altitude, porto da lagoa Amelia, percorro 
17 kilomètres e vae desaguar á praia Melão, no extremo 
oriental da ilha. 

Agua Ahbade, nascendo a 1:400 metros d'altitude, a 
SE do pico de Santa Maria, desagua na ponta Lebre, perto 
do ilhou de Santa Anua. 

Rio Grande ou do ló Grande, vae desaguar junto 
da Angra de S. João, na costa SE da ilha, tendo nascido 
a L do pico Cabombey. 

Rio d'Ouro, que nasce na lagoa Amelia, corre n'um 
percurso de 15 kilometres, ó largamente abastecido pela 
margem esquerda e vae desaguar á praia de Fernão Dias. 

Além d'estes, contamso ainda os seguintes de impor
tância immediatamento inferior: o rio de S. Miguel que 
nasce no pico do Anua de Chaves o desagua no porto de 

(') Obr. oit. No livro A província de S. Thomé e. Principe e 
suas dependências, do dr. Ferreira Ribeiro, são nomeados 88 rios 
e ribeiros ; a topograpbia da ilha de que estamos tratando aoha
se ahi documontadamente explanada em 59 paginas. 
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S. Miguel; o rio Cabomhey, que corre a ONO e desagua 
na ponte Furada; o rio Contador, que se dirige para o N 
e desagua a O da ponte Figo, e o rio do Mello, também cha
mado Agua Palito, que vae desembocar á praia Lagarto. 

A capital da ilha ó a cidade de S. Thomé. Diz Re-
clus C1) que ella se acha «graciosamente situada em um 
ninho de verdura, á borda da bahia semi-circular de Anna 
de Chaves que se abre sobre a costa NO.» 

Sobre a situação d'essa cidade escreveu também o 
dr. Ferreira Ribeiro (3) : 

«A cidade de S. Thomé assenta em um terreno are
noso e baixo, lavado pelas aguas do oceano, em uma praia 
que corre desde o N até o ÈSE.» 

Além d'esta cidade, ha na ilha de S. Thomé as se
guintes povoações ou villas: Santa Anua, Santissima Trin
dade, Magdalona, Guadalupe, Santo Amaro, Senhora das 
Neves o Santa Cruz dos Angolares. 

A bailia de Anna de Chaves tem a forma do uma 
orelha humana em que o lóbulo estaria na ponta do Qum-
guolharó e o helix na fortaleza de S. Sebastião; tom 8 
metros de fundo. 

Junto das costas d'esta ilha ha muitos ilhéus, dos 
quaes os mais importantes são os denominados das Cabras, 
Santa Anna, Queixiba, Macaco, Gabado, Formoso, S. Mi
guel, Joanna de Souza, Budo Clé-Clé e das Rollas. E' no 
primeiro, situado a NE, que se encontra actualmente o 
pharol de aterragem para esta parte de S. Thomé. 

B.— ILHA DO PRÍNCIPE 

Situada a 138 kilomètres a NE da ilha de S. Thomé 
e quasi a moio caminho entre o cabo Formoso e o cabo 
Lopez, a ilha do Principe foi egualmente descoberta por 
João de Santarém e Pedro d'Escobar, em 17 de janeiro 
de 1472. 

(') Obr. cit., vol. 13. 
(2) Obr. cit. 
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A sua superficie, segundo uns, é de 126kmq, segundo 
Vaseoncellos é de ll,'],<Sk""i; o seu maior comprimento, 
contado entro a ponta Garça e o pico Padrim, é de 18 
kilomètres. A sua posição exacta, referida ao meridiano de 
Lisboa, é 1°W de lat. N o 16°38' do long. E. 

Do mesmo modo que as da ilha de S. Thomó, são as 
costas da ilha do Principe extraordinariamente abundan
tes em vegetação tropical, o que fez com que Travassos 
Valdez a cognominasse o jardim da África (*); de todos 
os recortes c sinuosidades do littoral apenas se torna di
gno do menção a bahia de 8. Antonio, no extremo N da 
costa oriental da ilha, e a bahia de Oeste, também chama
da das Agulhas, na costa O, que parece ser o melhor porto 
da ilha e na região mais saudável ; isto não impede com-
tudo que seja junto da bahia de S. Antonio que se acha 
edificada a cidade do mesmo nome, capital da ilha. 

E' egualmente esta ilha accidentada e montanhosa, 
embora não tenha grandes altitudes como a de S. Thomó. 
Um escriptor allemão (2) escreveu a seu respeito : «A ilha 
do Principe, de formação eminentemente vulcânica, tem o 
solo pedregoso: n'elle se destaca o pico do Papagaio, sob 
a forma d'um bico recurvado, continuando-se n'uma ca
deia que atravessa a ilha de NO a SE.» 

A metade norte do Principe contrasta absolutamente 
com a sua metade sul que se apresenta eriçada de picos, 
ao contrario d'aquella. 

A partir do pico do Papagaio encontra-se a serra dos 
Picos, notável pelo dentelado das suas cumeadas, em se
guida os morros das Mammas e do Focinho do Cão; ao N 
tem a serra chamada do O pela sua configuração, e, final
mente, a NO a serra da Penha o o pico Padrim, cuja al
titude 6 avaliada em 150 metros. 

Descem d'estes montes grande numero de ribeiros, 
mas todos insignificantes: cita-se apenas o rio do Papa
gaio, nascendo a E do pico do Papagaio, correndo ao N e 

(i) No livro iSix Years of a Traveller's Life. 
( ) Carlos Vogel, Portugal und seine Colonien. 
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desaguando na bania de S. Antonio, junto da cidade; o ao 
N, a ribeira Ixé desaguando perto da ponta da Hora, ao 
S a ribeira Porca, desaguando proximo do ilhéu Portinho. 

Também em volta d'esta ilha ha varias ilhotas, das 
quaes as mais notáveis são a pedra da Galé, a NNO da 
ponta da Hora, o ilhéu Caroço, na costa S li a 3 kilomè
tres da ponta do Pico Negro, os ilhéus dos Mosteiros junto 
á ponta Nordeste, a pedra Metade, a pedra de Bombom, etc. 

S 2. — A província de Angola 

E' a maior possessão portugucza; está situada na 
costa occidental do continente africano, entre os rios Zaire 
ao N e Cunene ao S, por 5°50' e 18° de lat. S e 11°50' 
e 25° de long. L de Greenwich. 

A costa, banhada pelo Oceano Atlântico, tem do ex
tensão uns 1:625 kilomètres e segue uma ligeira curva de 
NNO para SSE até á foz do rio Tapado, depois do que se 
dirige para o S até á foz do Cunene. 

O nome de Angola vem de N'Gola, rei do território 
de Dongo que, na época da conquista, ficava entre os rios 
Lucalla e Cuanza, correspondendo pouco mais ou menos 
ao actual concelho do Pungo-an-dongo ; os domínios d'esse 
rei confrontavam, ao N, com o reino do Congo, ao S, com 
o reino de Benguella. Foi, pois, da fusão dos reinos de 
Dongo, Congo e Benguella que se formou a possessão por-
tugueza com o nome de Angola, decerto por se ter instal-
lado a sóde do governo em território do rei N'Gola, fron
teiro á ilha de Loanda. 

Os limites exactos d'esta nossa província ultramarina, 
depois de varias delimitações e convénios, são hoje os se
guintes : 

Ao norte do Zaire (')— Limites com o Congo frau-

(i) E' o pequeno território da circumscripção de Cabinda, 
separado de. Angola e sede do governo do Congo ; a sua posse 
foi-nos reconhecida pela conferencia de Berlim. 
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ccz (*): a linha d'esta fronteira parto da ponta Chamba, na 
foz do Massabi, seguo a egual distancia dos rios L.oema o 
Lubinda o, a partir da origem do rio Luali coincide com 
a divisória d'aguas entre as bacias do Loema e do Chi
loango, até ao meridiano do 12°õ'0' de long. L de Green
wich; depois segue este meridiano até ao seu encontro 
com o Chiloango. 

Limites com o Estado Independente do Congo (3) : a 
linha d'esta fronteira parte da costa o seguo: a) uma recta 
que une um ponto marcado sobre a praia a 300 metros 
a N da casa principal da feitoria hollandoza de Lunga, 
com a foz da ribeira de Lunga, na lagoa cio mesmo nome; 
b) o curso da ribeira de Lunga até ao pântano do Mallon
go ; c) os cursos dos rios Wongo e Lulofe até á nascente 
d'esté ultime, na vertente da montanha Nimetchiama; cl) o 
parallelo ,d'esta nascente até á intersecção d'elle com o 
meridiano da confluência do .Luculla com o CullaOalla; 
e) este mesmo meridiano até ao seu encontro com o rio 
Luculla; e finalmente f) o curso d'esté rio até á sua con
fluência com o Chiloango. 

Ao ml do Zaire (")—Limites com a Estado Inde
pendente do Congo (''): No rio Zaire o desde a sua foz até 
ao parallelo que passa a 100 metros ao N da casa princi
pal da feitoria de Domyigos de Souza, em Noqui, a linha 
divisória das aguas que pertencem respectivamente a Por
tugal e ao Congo ó a linha media do canal de navegação 
geralmente seguido pelos navios do grande caldao (3);a 
partir da intersecção d'esta linha media com o referido 
parallelo, a fronteira seguo: a) esto mesmo parallelo até ao 

(') Convénio de 12 de maio de 1886. 
(2) Convénio de 25 de maio do 1891. 
(3) E' o território propriamente denominado de Angola. 
(4) Convénio de 25 de maio de 1891. 
(■') Esta linha, actualmente, deixa, pela esquerda, as ilhas 

Huviaes chamadas de Bulicoco e de Sacrambaca, pertencentes 
a Portugal, e pela direita, as chamadas Bulambeba, Matêba e 
dos Principes, pertencentes ao Estado Independente do Congo. 
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seu ponto d'iuterseeçâo com a margem esquerda do Zaire; 
h) uma recta que une este ponto da margem esquerda a 
outro ponto tomado a 200 metros para L e na mesma 
margem sobre o parallelo que passa pelo aterro da casa de 
residência de Noqui; c) este mesmo parallelo até á sua in
tersecção com o rio Cuango ; d) o curso do Cuango até á 
sua confluência com o Umtungilla; e) o curso de Umtun-
gilla até á sua intersecção com o canal pelo qual correm 
as aguas do Lola; f) este mesmo canal até á sua juncçâo 
com o Comba, em 8"5'40" de lat. S; g) o parallelo d'esta 
juncção até encontrar o rio Uhamba; h) o curso d'esté rio 
até á sua confluência com o Nuovo ; i) o curso do Nuovo 
até á sua confluência com o Lué; j) o curso de Lué até 
ao parallelo de 8" lat. S; k) este parallelo até encontrar o 
rio Lucaia; /) este rio até ao parallelo de 7"õõ' S; m) esto 
parallelo até ao rio Cuengo; n) o curso d'esté rio até ao 
parallelo do 8" S ; o) este parallelo até ao rio Luita; p) 
este rio até á sua juncção com o Cuillo; 7) o parallelo 
d'esta confluência até ao Cangulungo ; r) os cursos dos rios 
Cangulungo e Loanguo até ao parallelo de 7o S ; s) este 
parallelo até ao rio Lovua ; t) o curso d'esté rio até ao pa
rallelo de 6°õõ' lat. S ; u) este parallelo até ao rio Chicapa ; 
v) o curso d'esté rio até ao parallelo de 7"17' lat. S; w) 
este parallelo até ao curso do rio Cassai ; x) o curso do rio 
Cassai até á foz do seu afíluente que nasce no lago Dilolo ; 
//) o curso d'esté afíluente até ao lago Dilolo ; e finalmente 
x) a linha divisória das aguas do Zaire, 110 território do 
Congo, das do Zambeze, até á sua intersecção com o me
ridiano de 24° de long. L de Greenwich. 

Limites com o território inglez da Africa austral (1) : 
uma linha divisória que sobe o centro do leito do Zambeze 
superior, partindo dos rápidos de Catima até ao ponto em 
que entra no território do Barotzó, segue os limites occi-
dentaes d'esté território e vae terminar na intersecção do 
meridiano de 24" de long. L de Greenwich com a linha 
divisória das aguas do Zaire e do Zambeze. 

(1) Convénio de 11 de junho de 1891. 
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Limites com a Colónia Allemã do Sudoeste (J) : a li
nha d'esta fronteira parte dos rápidos de Catima (Zambeze) 
e segue directamente ató Andara que fica na esphera de 
dominação allemã, entra no leito do Cubango, subindo por 
elle até encontrar o seu ponto d'intersecçâo com o parallelo 
que passa pela 1." cataracta do Cunene, ao sul do Humbe, 
segue esse parallelo até chegar ao Cunene e continua por 
este até ao mar. 

A superficie da provinda do Angola está avaliada em 
1.2õ5:775km<J. 

O aspecto do littoral é extremamente variado, suece-
dendo-se o entremeai)do-se, de N a S, costas baixas e are
nosas, barreiras vermelhas e pontas de rocha, montanhas 
elevadas, descahindo abruptamente para o mar, morros 
basalticos de cimo achatado a que dão o nome de mexas 
e finalmente extensos areaes prolongando-se ató á foz do 
Cunene. 

O estudo a que Paulo Choffat (2) se entregou sobre a 
geologia de Angola permittiu-lhe dividir a província em 
quatro regiões naturaes : a região do grés que forma a ba
cia do Zaire, a região do grés situada ao sul da mesma 
bacia, uma parte da zona schistosa da Africa occidental e 
as regiões baixas, situadas entre esta terceira o o mar. 

Outros auctores quo teem escripto sobre a província 
de Angola, como Andrade Corvo, Ferreira Ribeiro, Capello 
e Ivens, diviclem-n'a em três grandes zonas : baixa ou do 
littoral, media ou montanhosa e alta ou dos planaltos. 

A zona do littoral tem uma altitude media de 100 a 
300 metros, ó muito permeável ás aguas e ó em grande 
parto formada de calcareos. Acerca d'ella dizem Capello e 
Ivens (8): «a natureza geológica da costa do este nos pon
tos por nós observados desde Loanda a Mossamedes, e 
mesmo mais para o norte, mostra em geral, perto do mar, 
uma zona do deposito terciário, farta em massas de sulfato 

(') Convénio de 80 de dezembro de 188G. 
(3) Golpe, de vista sobre a geologia de Angola. 
(s) De Be/ngitella ás terras de Iacca, 2.° vol. 
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do cal o standstones, de que as separam por camadas de 
cré branco, alternando com as rochas primarias pela maior 
parte gneiss, abundante em quartzo ; pela mica o kornblend, 
o granito e o porphyro granulado. Para o sul apparecem 
grandes tractos feldspathicos. Em Mossamedes o sulfato de 
cal compOe montes inteiros, e o carbonato de cal accumu-
lado em conchas 6 muito frequente. Entre as camadas em 
stratificação encontra-se o sal gemma, assim como o ni
trato de potassa, que avulta.» 

Para o sul, esta zona aprosenta-se constituída por ex
tensos areaes d'onde a onde cortados por dunas de varia
dos niveis, sobresahindo entre todas o cabo Negro, ao N 
do Porto Alexandre ou do Pinda. 

E' n'esta zona que existem as lagoas de Chinsambo 
ou Chinxaxo, em Cabinda (Congo) e a de Gando, junto ao 
rio Longa. 

A uma distancia approximada entre 100 o 150 kilo
mètres da costa principia a zona media ou montanhosa, a 
mais importante d'Angola por ser a mais productiva. A 
sua exhuberante fertilidade é devida a que o terreno con
serva por muito tempo a humidade que lhe concedem as 
chuvas torrenciaes d'agosto, setembro e outubro. 

Esta zona ó quasi constituída de grés e granito e, 
para o interior, de rocha granito-quartzoza, muito dura e 
compacta. 

A sua altitude é n'alguiis pontos superior a 2:000 
metros, mas em geral conserva-se inferior a 1:000 metros. 
O systhema orographico d'esta zona pode dividir-se em 
duas secções. 

Uma, a do norte, principia para nós na zona das ca-
taractas do Zaire, passa proximo de 8, Salvador e vae 
terminar, inflectindo-se para SE, junto das nascentes do 
Cassai e do Cuango. N'esta secção, entre os parallelos 7o 

e 8" de lat. S encontra-se a serra Canganza, longa e si
nuosa, e o planalto de Tala-M'Gongo ou Tala-Mangongo 
(Keclus), a 1:340 metros d'altitude, separando os affluen-
tes do Cuango e do Cuanza. D'esté planalto para o occi-
dente vão diminuindo as altitudes, sendo as montanhas 
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mais notáveis as do GoJuiigo Alto e Pungo-Andongo ou 
Pedras Negras ('). 

A segunda secção, a do sul, corre das alturas do Bai-
lundo o Huambo para SO até Mossamedes; aqui inflecte-se 
para o littoral o depois bruscamente dirige-se para SSE 
em direcção ao Cunono. A esta cordilheira pertencem as 
serras do Vissécua o Chella, d'altitude approximada a 
2:000 metros, os altos montes do Lovili e Elonga com 
perto de 2:400 metros, o, finalmente, a oriente, a cordi
lheira de Djamba ou d Andrade Corvo com alguns picos 
de mais de 2:000 metros. 

Para o sul ha uma serie do picos de formas mais ou 
menos variadas, d'altitudes pouco importantes, mas notá
veis pelo seu aspecto, isolamento e escarpado dos seus de
clives: a uns 100 kilomètres a E de Benguella cita-se o 
grupo do agulhas conhecidas polo nomo do Binga-Yam-
Bambi, que Reclus traduz por os Cornos da Qaxella; La-
dislau Magyar (2) dá-lhcs uma altura superior a 1:000 
metros. 

Finalmente, na região meridional d'Angola, visinhan-
ças do Cunene, ha um importante macisso do montanhas, 
continuação da serra de Chella, também chamada serra da 
Neve; estas montanhas vão diminuindo d'altura á medida 
que se approximam do Cunene, sendo a elevação mais im
portante n'este território a serra de Cauná, que forma um 
pequeno planalto. 

A terceira zona ou zona dos planaltos, de altitude ge
ral media superior a 1:000 metros, é formada de terras 
que se estendem para L, em grandes planuras de 30 a 40 
kilomètres. Esta região é geologicamente caracterisada de 
granito, mas ha numerosas variantes, como dizem Capello 
e Ivens (3), notando-se por vezes grés vermelho, duro e 
resistente, rochas fcklspathicas, etc. 

(') Foi para esta parte da Africa que, como se sabe, D. 
José I desterrou o ministro D. José de Seabra, por designação 
do Marquez de Pombal. 

•) Re.isen in Sikl-Afrika. 
3) Obr. cit., 2." vol., pag. 229. í 
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As grandes planuras d'esta zona teem todas mais ou 
menos pendor para o S ou para o SO, conforme a direcção 
dos maiores rios que nascem além da cordilheira; ó n'esta 
zona que se encontra uma extrema riqueza no reino ani
mal, ao passo que a luxuriante vegetação tropical abunda 
na segunda zona. 

Como acaba de se ver, a disposição orographica da 
província de Angola ó bastante variada para o que em ex
tremo influencia a sua hydrograpbia. Podemos no emtanto 
suppôr Angola dividida principalmente por cinco grandes 
bacias hydrographicas : as do Zaire, do Cuanza, do Cuuene, 
do Cubango e cio Zambeze, e na circumscripçâo de Cabin
da, a do Chiloango. 

Não permitte a indole d'esté trabalho uma descripção 
minuciosa do que é conhecido sobre os rios d'Angola ; o 
leitor que pretender mais vastos esclarecimentos sobre este 
assumpto poderá consultar com proveito as obras já ci
tadas de Ernesto de Vasconcellos e Eliseu Keclus; no 
emtanto, não nos furtamos a dar algumas notas sobre os 
principaes cursos d'agua que drenam essa importantíssima 
província. 

O Chiloango, no Congo portuguez, 6 quasi todo mar
ginado por um enorme pântano, coberto de mangue, que 
tem perto do 19 kilometres de extensão; ó no emtanto na
vegável por navios a vapor, de 5 pés de calado, mas a sua 
barra não ó accessivel a nenhuma embarcação, em virtude 
das areias que o mar de continuo amontoa á entrada (*). 

O Zaire (Gongo nos mappas inglezes, o que é uma 
injustiça), lança para o mar um volume d'agua maior que 
o do Nilo ; mas infelizmente não pôde ser navegado em 
toda a sua extensão, o que, a fazerse, triplicaria a sua im
portância commercial. Na fronteira portugueza, este rio 
caminha n'uma ravina de perto de 300 metros de profun
deza, com grande velocidade. Vae desaguar a Banana, ca
pital do Congo Livre. 

(l) Em junho de 1801 aconteceu ficar a barra d'esté rio 
completamente tapada durante um niez; foi preciso abrjla a 
braços. 
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Alites de chegarmos ao Ouanxa, encontramos outros 
rios de menor importância: o Zibundo, o M'Bridge, quo 
desagua em Ambrizetto, o Quissembo, o Logo, que des
agua em Ambriz; o Dande, o Bengo, que abastece Loanda. 

O Cuanxa, nasce no planalto ao sul do Bihó e ó di
vidido em alto, medio e baixo: o primeiro conta-se desde 
a nascente até á cataracta de Condo, o segundo entre as 
cataractas Condo e Cabullo, perto da villa do Dondo, o 
terceiro, d'ahi até á foz. Na margem esquerda d'esté rio, 
pouco antes de Muxima, em frente da lagoa N'Golome ha 
três grandes rochedos esbranquiçados e pouco separados : 
do do meio, o mais alto, precipitavam os indígenas quis-
mmas os condemnados por bruxaria e por isso lhe cha
mam a pedra dos feiticeiros. 

Depois do Cuanza, encontram-se os rios Cuvo, Qui-
cambe, Egitto, Maunha, Catumbella, Coporoco, Bero, Ca
reca e, finalmente, o Cunene. 

O Cunene (Kou-None na lingua indígena, que, se
gundo Kéclus, significa Rio Grande), nasce na serra de 
Muambo, a uma altitude do 1:784 metros e, depois do 
uma extensa marcha de multiplicados zig-zags, precipita-
se no mar, tendo uma barra só livre no tempo das cheias; 
depois, conserva-se obstruída pelas areias. 

Outros rios importantes ha em Angola e d'estos é de 
justiça citar o Cubango que nasce no planalto de M'JBu-
lumvulo, a uma altitude de 1:800 metros e vae desaguar 
no lago N'Gami, e o Zambeze ou Liambai, que, depois de 
se despenhar na cataracta de Nambua, attinge os rápidos 
de Catima, ultimo ponto da nossa fronteira no rio ; vae 
desaguar no oceano indico. 

A província de Angola está dividida em districtos e 
estes em concelhos ('), excepto o districto do Congo que 
se subdividiu em circumscripções administrativas (2). 

(1) Decreto de 1 de dezembro de 18GD. 
(2) Decreto de 31 de maio de 1887. 
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Os districtos são os seguintes: 
1.° Congo — Séde em Cabinda; acha-se dividido em 

seis circumscripções (Cabinda, Ambrizette, Cacongo, No-
qui, S. Antonio do Zaire e S. Salvador do Congo) e três 
commandos militares (Maquella do Zombo, Quango e 
Quillo). 

2.° Loanda — Séde na cidade de S. Paulo d'Assum-
pção de Loanda ; comprehende dezesete concelhos (Loanda, 
Alto Daude, Ambaca, Ambriz, Barra do Bengo, Barra do 
Dande, Calumbo, Cabambe, Cazengo, Encoge, Golmego 
Alto, Icolo-e-Bengo, Libollo, Novo Redondo, Massagano, 
Muxima e Zenga do Golungo). A cidade capital, a 4:330 
milhas de Lisboa, está edificada em amphitheatre sobre o 
porto o, no dizer de Reclus, ô a maior cidade da costa 
occidental africana até Cape-TWn. 

3." Bengvella — Séde na cidade de S. Filippe de Ben-
guella; está dividida em oito concelhos (Bailundo, Bihó, 
Benguella, Caconda, Catumbella, Dombe Grande, Egitto e 
Quillengues de Bondo). A capital assenta em terreno ala
gadiço e baixo, junto ao mar, do lado E da bahia de S. 
Antonio. 

4." Mossamedes — Séde na villa de Mossamedes e 
comprehende cinco concelhos (Mossamedes, Bahia dos Ti
gres, Capangombe, Gambos e Humbe). A capital, antiga
mente denominada Angra do Negro pelos portuguezes e 
Little Fish-bay f1) pelos inglezes, é inferior a Loanda 
apenas na população. 

5.° Hirilla — A séde é em Lubango, também chamada 
Villa de Sá da Bandeira; acha-se dividida em cinco con
celhos (Lubango, Huilla, Humpata, Porto Alexandre e S. 
Nicolau). 

6.° Lunda — Séde em Capenda-Camalemba, compre
hende dois concelhos (Duque de Bragança e Malange). 

(1) A Great Fish-bay é a nossa bahia dos Tigres, que per
mette ancoragem a mais de 5;500 navios. 
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S 3. -Meios de communicação 

Navegação — O governo portuguez assignou com uma 
empreza do navegação um contracto pelo qual esta se 
obriga a fazer partir de Lisboa um paquete-vapor duas 
vezes por mez, conduzindo gratuitamente seis colonos de 
cada vez o os funecionarios do Estado mediante o desconto 
de 25 %. 

Os dias da partida são a 6 e a 23 do cada mez, e os 
portos de escala obrigatória para o paquete dos dias 6. no 
serviço da costa occidental são : Madeira, 8. Vicente (Cabo 
Verde), S. Thiago (Cabo Verde), Principe, S. Thomé, Ca
binda, Zaire, S. Antonio, Ambrizette, Ambriz, Loanda, 
Novo Redondo, Benguolla e Mossamëdes. O paquete dos 
dias 23 não toca na Madeira, Príncipe, S. Antonio e Am
brizette. 

Télégraphia — Portugal está em communicação com 
todas as suas possessões por meio de cabos submarinos 
inglozes. As eommunicações com S. Thomé, Principe o 
Angola fazem-se polo cabo submarino que vae de Carca-
vellos ao Brazil, tocando na Madeira; este cabo tom um 
ponto de amarração em S. Vicente (Cabo Verde) que se 
acha ligada com 8. Thiago (Cabo Verde) o d'aqui com 
Bissau e Bolama (Guiné); é de Bolama que segue, ao lon
go da costa, para as duas possessões portuguezas que es
tudamos n'este trabalho ('). 

Emquanto ao serviço das linhas terrestres, no nosso 
ultramar em geral, deixa pouco a desejar, havendo apenas 
em exploração em Angola 1:080 kilomètres do linha tele-
graphica, estando em projecto as linhas de Loanda ao 
Ambriz e de Benguella ao Bihé o Mosico. 

Caminhos de ferro — Apenas conhecemos, em Ango
la, duas estradas férreas : de Loanda a Ambaca o do Ben
guella a Catumbclla, achando-se em construcçâo o caminho 
de ferro do Lobito ao Congo Livre e, cm projecto, o de 

(I) De Mossamëdes, este cabo submarino segue directa
mente para Cape-Town. 
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Mossamedes ao planalto de Ghella. Em S. Thomé e Prin
cipe não se sabe o que isso 6 (') ; e a tal propósito é cu
rioso 1er a conferencia feita pelo ex.mo sr. Monteiro Can-
cella, na Sociedade .de Geographia de Lisboa, em a noite 
de 22 de maio de 1901, pouco antes do Congresso Colo
nial, intitulada Impressões de uma viagem ás ilhas de 8. 
Thomé e Principe. Não é só curioso ; é também confran
gedor. 

(i) Falla-se n'um caminho de ferro de S. Thomé á Trin
dade. 

4 
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CLIMATOLOGIA rias PROVÍNCIAS ULTRAMARINAS 
de S. THOMÉ e PRINCIPE e ANGOLA 

§ 1 .— Considerações geraes 

O estudo dos climas ó d'uma importância capital na 
definição nosologica d'iim determinado paiz; assente como 
está, na biologia, que a vida não ó mais que uma reacção 
orgânica regulada pelo meio ambiente, comprehende-se 
como o pleno conhecimento das condições d'esse meio 
possa e deva ser a única base de uma bem orientada e 
florescente eolonisação. 

Diversas são as accepções em que os auctores teem 
tomado a palavra clima. 

Hippocrates, por exemplo, reduzia clima ao conjuncto 
das circumstaucias physicas proprias a cada localidade,, en
caradas nas suas relações com os seres vivos ; para elle, 
clima era o producto dos trez factores: ar, agua e solo. 

Rochard o Leroy de Mericourt (*), concordam também 
com este simples enunciado: climas, para estes auctores, 
são as partes do globo que apresentam as mesmas condi
ções physicas e reagem da mesma maneira sobre a saúde 
dos habitantes. 

(!) Dictionnaire de médecine et de chirurgie practique. 
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Fonsagrives defino clima a formula meteorológica de 
um paiz; Proust considèra-o como a constituição geral da 
athmosphera d'um logar. 

Rochard, no entanto, admittindo as ideias de Hum
boldt que dizia serem os climas um conjuncto de linhas 
isothermicas ('), tratou de fazer sobresahir, do todo o com
plexo olimatologico, um elemento predominante, que lhe 
permittisse fazer uma classificação de climas. Fêl-a, com 
effeito, e essa classificação, embora impugnada pela sua in-
sufficiencia [Arnould (2)], 6 ainda bastante empregada cor
rentemente; baseia-se no estudo das temperaturas medias 
regionaes. 

Segundo tal classificação, a torra ficaria dividida em 
cinco climas: um chamado tropical, comprohendido entre 
as isothermicas de + 2 5 " ; outro quente, entre as isother
micas do +'25° e -4-15"; outro temperado, entre as iso
thermicas de -(-15° e + 5 " ; outro frio, outre as isothermi
cas de + 5o e — 5 o ; o outro polar, entro as isothermicas 
do —5 o e —15". Como dentro do cada um d'estes climas 
se notam grandes oscillações thermometricas, Rochard con
sidera em cada um ainda climas marítimos, continentaes, 
de planície e de altitude. 

Esta classificação de Rochard ó, como dissemos, in-
sufficiente, mas 6 commoda para a practica vulgar; a sua 
insuficiência resulta principalmente de se reportar apenas 
ao clima meteorológico o nada nos dizer sobro o clima pa-
thologico, assumpto do maxima importância sob o único 
ponto de vista verdadeiramente util: a conservação da 
saúde. 

Mas ficaremos então, em vista do insuccesso repetido 

^) Estas linhas reúnem os pontos do globo que teem a 
mesma temperatura media annual; de direcção geral parallela 
ao equador geographico, são muito irregulares na sua marcha, 
a qual é modificada por varias causas (altitude, visinhança do 
mar, etc.) A linha isothermica de -j-28' tem o nome de equador 
thermlco e fica quasi toda acima do equador geographico. 

(2) Arnould, Nouveaux cléments d'hygiène, 1907, 
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das varias definições, apresentadas, de clima, sem uma que 
nos satisfaça? 

Evidentemente, não ; e parece-nos que a melhor d'es-
sas definições é a que dá Charles Lesieur (x), d'accordo 
com Hirsch: clima é o eonjuncto das regiões tendo os 
mesmos caracteres geraes sob o tríplice ponto de vista 
meteorológico, physiologico e patkologico. 

São vários os elementos que entram na constituição 
d'uni clima, considerado sob o ponto de vista meteoroló
gico ; assim é que, ao lado da composição chimica do ai
se estuda, na athmosphera, a pressão, a Irtminosidade, a 
electricidade, a ionisaç.ão e a radio-actividade (2). Comtudo 
estes elementos cedem uma grande parte da sua importân
cia diante d'ontros mais notáveis que fornecem, por assim 
dizer, o cunho característico d'uni determinado clima; são 
elles a temperatura e a humidade da athmosphera, as 

(!) Artigo Climatologie, no 1." fascículo do Traité d'hygie.-
ne, de Brouardel et Mosny (1906). 

(-') Sábe-se que o ar athmospherico composto essencial
mente de oxygenio, azote, acido carbónico, ozone, argon e va
por d'agua, soff're algumas variações nas proporções d'estes 
gazes, principalmente no que diz respeito ao ozone e ao vapor 
d'agua, nos diversos climas. A pressão athmospherica pode va
riar por causas meteorológicas e com a altitude. A luz da 
athmosphera, oriunda quasi totalmente do sol, é mais intensa 
nos climas seccos, como os do littoral do Mediterrâneo, do que 
nos húmidos, como no littoral do Atlântico; e sabe-se que a 
falta de luz exerce sobre o homem uma influencia nefasta. A 
electricidade athmospherica, cuja tensão vae augmentando á 
medida que vamos estudando climas mais próximos do equador, 
tem uma influencia bem conhecida sobre os organismos nervo
sos debilitados, asthmaticos. A importância dos phenomenos de 
ionisação da atmosphera é considerável para a interpretação da 
sua electricidade. Emquanto á radio-actividade athmospherica, 
Jules Courmont, baseando-se nas observações de Saaké (1904) 
que reconheceu ser o ar das montanhas trez a cinco vezes mais 
rico em substancias radio-activas do que o dos valles, pensa 
que é nos raios de Becquerel que reside a explicação das curas 
d'altitude e da pathogenia do mal das montanhas. 
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chuvas, os ventos, as tempestades e as correntes marí
timas. 

A temperatura d'um clima depende da maior ou me
nor obliquidade dos raios solares que impendem sobre as 
regiões; ó tantc maior quanto mais perpendicularmente 
elles cahirem sobre a terra. Ha no entanto vários factores 
que modificam a temperatura: assim a latitude, & altitude, 
os ventos e as agglomeraçdes humanas são outras tantas 
causas do variações thermomotricas C1). 

A humidade é outro factor d'importancia no caracte
rístico dos climas. As proporções de vapor d'agua existente 
na athmosphera toem grande influencia não só sobre a 
temperatura do ar, atteiiuando a insolação, como também 
sobre a evaporação dos tecidos vivos, isto 6, sobro o prin
cipal meio de regulação thermica de que o nosso organis
mo dispõe para seu próprio uso. A humidade absoluta, 
isto 6, o pezo d'agua contido em 1 ce. d'ar, vae augmen-
tando do polo para o equador; segundo Martin, a altitude 
em nada a influencia, mas Saussure o Humboldt susten
tam o contrario. 

Se uma athmosphera saturada de vapor d'agua soffrc 
um abaixamento de temperatura, o sou vapor d'agua con-
dcnsa-se o produzom-se as chuvas; admittindo que o abai
xamento thermico seja considerável, formar-se-ha neve. A 
quantidade media das chuvas augmenta com a altitude e 
a latitude ; assim 6 que nas regiões tropicaos, o anno com-
prehende apenas duas estações proximamente eguaes: a 
estação secca e a estação chuvosa; sob o equador, chove 
todos os dias do tarde. A visinhança do mar ou das mon
tanhas tem uma influencia considerável. 

A theoria dos ventos, baseada nos trabalhos de Fran
klin, Gavarret, Maury, Dowes, Davy, etc., diz-nos que 
quando, n'um ponto qualquer do globo, a temperatura da 
athmosphera se eleva, as camadas aerias vão subindo á 

(i) Está calculado que a uin angmento de 160m de altitu
de corresponde um abaixamento de 1" O e que uma diminuição 
de 2" de latitude importa uma elevação de 1" O. 
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medida que se vão aquecendo, e que das regiões frias se 
produz, para as regiões quentes, uma corrente d'ar, o 
vento, dando-se egual phenomeno das regiões quentes para 
as frias, nas camadas superiores. Nas regiõas tropieaes, os 
ventos são constantes, vindos dos poios, mas são desviados 
na sua direcção pela rotação da terra; assim, no hemisphe
ric norte, os ventos teem uma direcção predominante NE, 
e no hemispherio sul, a sua direcção predomina do SE. 
São conhecidos pelo nome de abixeos. 

Quando a pressão da athmosphera se abaixa (0,720 
a 0,730) e ao mesmo tempo a sua electricidade e ozonisa-
çâo augmentam, produzem-se as tempestades, as quaes se 
manifestam todas as vezes que nuvens carregadas suffieien-
temente do electricidade se encontram visinhas de outras 
nuvens ou de objectos terrestres. A frequência das tempes
tades varia segundo os climas : nas regiões tropieaes são 
quasi quotidianas. 

As correntes maritimas teem cgualmente influencia 
sobre as características dos climas littoraes. Reportando-nos 
ao caso especial de que tratamos, vemos que o littoral de 
S. Thomó, Principe e Angola 6 percorrido por uma cor
rente de direcção sul-norte e oriunda dos mares frios do 
sul (x); comprehende-se como essa corrente mitiga algum 
tanto a alta temperatura natural d'essas regiões. 

(!) Examinando um at las d a s correntes mar i t imas — nós 
servimo-nos do Atlas de géographie, de Grossel in-Delamarche, 
P a r i s , Emile Ber taux, éditeur, 1894, car te 75 —reconhecemos o 
s e g u i n t e : o Gulf-Stream, sahido do golfo do Mexico, dirige-se 
p a r a a Ing la t e r i a e nor te da Europa , com o nome de ramo septen
trional; e is to porque, pelas a l turas dos Açores , des taca-se 
d'elle um ramo chamado meridional, que se recurva para o sul, 
banha toda a cos ta da Africa e, j un to ao Cabo Verde, inflecte 
p a r a o occidente, toma o nome de corrente equatorial do norte 
e recolhe ao golfo do Mexico ; an tes , porém, de o a t t ingir e 
quando vae perto das pequenas antilhas, recebe uma out ra cor
ren te que, com o nome de corrente equatorial, cont inua acorrente 
da costa <S'0 da Africa, e s ta mesma or iunda da grande corrente 
que atravessa o oceano atlântico, mis tu rando-se com a corrente do 
cabo Horn. 
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* 
Vejamos agora, mas d'um modo geral, as condições 

especiaes dos climas tórridos que particularmente nos in
teressam. 

Como dissemos acima, a zona tórrida ou tropical, de
marcada por Kochard, 6 comprehendida entre o equador 
thermico (linha isothormica de -f-28°) e as linhas isothermi-
cas, norte e sul, de +25°. E' n'esta zona que se encon
tram as duas possessões portuguezas de que tratamos no 
presente trabalho. 

Em tal clima, os dados fornecidos pela meteorologia 
são bastante uniformes: a temperatura é sempre muito ele
vada (26° a 28" em media), não havendo mais de 4o de 
differença entre a media do moz mais frio e a do mais 
quente (Lesiour). O estado hygromctrico 6 egualmente ele
vado, embora se distingam duas estações, uma secca e 
fresca, outra durante a qual as chuvas são frequentes e 
abundantes, e a temperatura mais elevada. 

A luminosidade ó muito viva, principalmente na es
tação secca. Os ventos predominantes são os alizoos, a que 
já nos referimos.; as tempestades são frequentes, quasi 
permanentes. 

§ 2.—Climatologia de S. Thomé e Principe e Angola 

A. — IT,HA DE S. THOMÉ 

Sob o ponto de vista das condições climicas, esta ilha 
pôde ser dividida em duas regiões : a que ó oceupada pela 
cidade capital e a que constitue o restante da ilha. 

A cidade de S. Thomé está, como dissemos, collocada 
na bahia de Anna de Chaves, estondendo-se pelos dois ter
ços da concavidade da sua margem, mas approximando-se 
mais da ponta do sul, onde está edificada a fortaleza de 
8. Sebastião; o conjuncto da casaria está orientado para o 
N, ao passo que a bahia se abre para NE. 

D'aqui resulta que a cidade e o porto ficam expos
tos a todos os ventos desde o N até ao SE, vindo-lhes este 
ultimo e o ESE por sobre a terra baixa e raza que corre 
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da referida fortaleza para o S. Todos estes ventos, bem 
como o NISTO, NO e ONO chegam á ilha depois de atra
vessarem o continente africano. 

Pelo contrario, os ventos de O a S são todos prove
nientes do alto mar e d'estes acha-se a cidade abrigada^ por 
uma cinta de montanhas que começam a elevar-se a 15 ou 
20 kilomètres da cidade e a que já nos referimos na parte 
geographica. 

A temperatura media da cidade oscilla, segundo ô dr. 
Ferreira Eibeiro, entre 25° e 27° O 

As chuvas que cahem na cidade não são muito fre
quentes, ao contrario do que se dá no interior da ilha; a 
este propósito lia-se no Boletim, official da provinda, n.° 
11, de 13 de março de 1875, o seguinte: «quando a O, 
NO, N, NE ou E do mar apparecem nimbus e são acom
panhados por vento fraco e moderado ou forte e fresco, 
pode ter-se como certo que uma chuva intensíssima e du
radoura vae desabar sobre a cidade.» 

O que, porém, muito contribue para que essa povoa
ção tenha um mau clima local, é'a existência de dois pân
tanos que a ladeiam ; é verdade que elles se acham actual
mente muito reduzidos, estando um quasi extincto, em 
virtude de trabalhos de aterramento a que n'elles se tem 
procedido. 

Em compensação, no interior da ilha o clima é sup-
portavel para os europeus, podendo mesmo classificar-se 
de bom, de 300 metros de altitude para cima (x). 

N'esta ilha ha duas estações bem caracterisadas : a 
secca, que dura de junho a outubro, e a das chuvas que 
occupa o restante do anno. 

Na estação secca — conhecida pelo nome de graoana, 
por assim denominarem o vento sul que é predominante 
n'essa quadra —o barómetro sobe a sua media 762 inm,23, 

(i) Sabe-se que n'algumas roças d'esta ilha, como as de
nominadas Monte-Uaíé, San Nicolau, etc., teem vivido famílias 
europeias que gozam de tanta saúde como nos seus pnizes 
nataes. 
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o ar é menos húmido, a evaporação é maior, os dias e as 
noites conservam-se sempre frescos, marcando os thermo
mètres: o exposto, entre 35° e 40°, os da sombra, de ma
xima media 28° e de minima 26",6. O estado do ceu, de 
dia é bastante nublado, limpando frequentemente depois 
das 9 horas da noite. N 'algumas roças situadas a. mais de 
1:000 metros d'altitude chega a notar-se frio, marcando 
por vezes os thermometros 5" G. 

Na estação das chuvas, o barómetro desce; a sua me
dia é de 759mm,16. O ar é muito húmido, havendo dias em 
que o psychrometro marca a media de vapor athmosphe-
rico de 90°; a evaporação é pequena, o vento ordinaria
mente não passa de uma ligeira bafagem, cuja velocidade 
media por hora é de 5km,13. Os thermometros marcam: o 
exposto, entre 42° e 50°, os da sombra, de maxima media 
29°,4 e de minima 23°. O estado do ceu é de dia geral
mente nublado e á noite, depois das 10 horas, limpo, es
pecialmente quando de tarde houve chuvas e trovoadas. 

Os nevoeiros são perpétuos nas serranias da ilha. De 
dezembro a maio são frequentes as grandes trovoadas : ap-
parecem a N, NE, ENE ou E, sobre o horizonte visível, 
grossas nuvens negras que sobem muito velozmente, du
rante 15 a 30 minutos, impellidas por um vento forte dos 
mesmos rumos. 

Estas trovoadas são sempre seguidas d'uma chuva co
piosíssima que dura por vezes doze e mais horas, cessando 
o vento completamente ; n'esta estação, a mais insalubre, 
é raro o dia em que não chove no interior da ilha. 

B. — ILHA DO PBIXCIPE 

O clima d'esta ilha é semelhante ao de S. Thomé, 
sendo as estações as mesmas que n'essa ilha. No entanto, 
é sensivelmente mais insalubre, pois que o seu solo é ex
cessivamente sulcado por cursos d'agua, as chuvas fazem-
se sentir mais frequentemente e como não goza em tão 
alto grau, como S. Thomé, os benefícios da altitude, o ca
lor é mais intenso. 

Particularmente a cidade de Santo Antonio, capital da 
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ilha, ó bastante insalubre; todavia as condições climicas 
do interior da ilha, são melhores, permittindo aos euro
peus a residência de algumas rotas. 

C. — ANGOLA 

A notável ardência do clima d'esta provinda portu-
guoza é attenuada por duas circumstancias favoráveis: 
uma, a que já nos referimos, a corrente marítima que 
margina a costa e que vem do oceano austral, e outra, a 
brisa fresca do mar que, com maior ou menor intensidade, 
sopra ordinariamente durante o dia sobre todo o littoral. 

Contrapondo-se, porém, a esta brisa, ha os ventos cha
mados terraes que, de 180 a 650 vezes por anno, sopram, 
entre os rumos ENE e SSE, para o mar, passando por so
bre os extensos e imiumeros pântanos do littoral e preju
dicando assim as povoações costeiras. 

Nem toda Angola apresenta, porém, o mesmo caracter 
elimico; o para que possa fazer-se uma ideia geral da di
versidade de climas d'esta província, dividil-a-hemos em 
quatro grandes regiões: do norte — comprehendendo todo 
o districto do Congo—do centro — todo o districto de 
Loanda — do sul—incluindo os dois districtos de Ben-
guella e Mossamedes — e do planalto — comprehendendo os 
dois districtos da Huilla e da Lunda. 

E' claro que ainda n'estas quatro regiões ficam mui
tas localidades cuja climatologia diffère da que tomamos 
para tjrpo geral; mas como as observações directas ou não 
existem ou são muito defncieiítes, vemo-nos forçados a não 
as mencionar por falta de pormenores. 

A região do norte é nitidamente insalubre, em vir
tude das bruscas e numerosas variações de temperatura, 
attribuidas aos muitos valles em que o vento se engolfa, 
occasionando frequentes doenças das vias respiratórias. As 
chuvas começam em outubro e vão augmentando de inten
sidade tendo o máximo em abril, occasionando grandes 
cheias ; por esta oceasião ha intensos calores e fortes tro
voadas. Em junho terminam as c|ieias e começa a estação 
secca, que vae até setembro; durante a primeira parte do 
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dia ha grandes nevoeiros, o que permitte supportar o ca
lor; é por isso que esta estação é a melhor para os eu
ropeus. 

De toda essa extensa região do norte, apenas sobre a 
circumscripção de Cabinda se conhece alguma coisa e isso 
devido a um valioso trabalho do illustre medico João de 
Mattos e Silva, que foi delegado de saúde em Cabinda du
rante nove annos (*) ; do seu livro e sobre o clima da re
gião colhemos as seguintes notas. 

As correntes atlimosphericas, muito variáveis em in
tensidade e direcção, são geralmente brandas ; os ventos 
predominantes são o 80, fresco, agradável, começando pe
las 10 ou 11 horas da manhã, o o SE, quente a principio, 
mas refrescando para a madrugada, começa a soprar pelas 
7 ou 8 horas da noite. 

A humidade 6 extrema, tanto a do terreno como a da 
athmosphera; comparando o thermometro secco com o mo
lhado, a differonça nas escalas 6 tão pequena que o grau 
da humidade 6 muito proximo da saturação. 

A temperatura, á sombra o na estação fresca, raro 
excede 18° de dia; na estação quente, mantem-se geral
mente de 30° a 35". 

As trovoadas são muito frequentes na estação das 
chuvas, excepto em janeiro, e podem chegar de qualquer 
dos rumos, embora mais frequentes de NE a SO, que ó o 
lado do continente; e quando chegam de O ou N, a chuva 
ó torrencial. 

O terreno é argillo-silicioso, desaggrogando-se facil
mente, de evaporação extremamente morosa, o que multi
plica em demasia charcos e pântanos. 

Na região do centro, de que faz parte Loanda, a di
visão das estações é idêntica á da região do norte. De ju
nho a setembro, a athmosphera está quasi saturada de 
humidade, a temperatura 6 baixa, sendo minima em julho 
e agosto ; em outubro começam as pequenas chuvas e a 

(1) Contribuição jiara o estudo da região de Cabinda, Lisboa, 
t yp . Universal , 1904. 
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temperatura sobe, tendo o seu máximo de fevereiro a abril, 
mez este cm que as chuvas attingem egualmente o máxi
mo. E' também n'esta época que teem logar as trovoadas, 
as quaes são quasi ininterruptas em fevereiro, março e 
abril; pelo contrario, em junho, julho e agosto, não se re
gistam. 

Os ventos dominantes são, por ordem de frequência, 
O, SO, SSO e OSO, que muito contribuem para melhorar 
as condições climicas. A temperatura 6, em media, de 24", 
sendo a variação thermometries, em media, de 4o a 5o. 

Na região do sul comprehendemos os dois districtos 
de Bengnella e Mossamedes. A cidade de Benguella, que 
assenta em um terreno baixo e alagadiço, 6 insalubre, ape
sar d'alguns trabalhos de dessecação a que se tem proce
dido localmente e da drenagem das aguas provenientes das 
montanhas que a cercam. Para o interior do districto, no 
valle inferior do rio Cuanza e junto á villa de Doudo, a 
temperatura, na época das chuvas, especialmente de ja
neiro a abril, attinge 30° e 34" á sombra, das 11 ás 3 ho
ras da tarde, temperatura esta que se observa egualmente 
em Benguella. 

Em Mossamedes, ha duas estações chuvosas, a grande 
e a pequena; a primeira estabelece-se em dezembro, a se
gunda em março ; no littoral raras vezes chove. Em maio, 
sopram ás vezes ventos de entre L e SO, que elevam bas
tante a temperatura ; de maio a setembro, o estado athmos-
pherico é idêntico ao de Loanda, a temperatura desce a 
14" durante a noite, e de manhã produzem-se densos ne
voeiros. 

O clima de Mossamedes 6 saudável e isso o deve não 
só ao facto de a corrente maritima austral, que já assigna-
lamos, passar quasi junto ás suas costas, como também á 
viração fresca que passa constantemente sobre a região, 
attrahida pelo extenso areal que fica a SO do rio Cunene. 

Mas a região mais salubre de toda a provinda é in
contestavelmente a dos grandes planaltos que vão da Huilla 
ao Bihé. 

N'esta região, á estação das pequenas chuvas, que 
principia em setembro e termina em janeiro, segue-se a 
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das grandes chuvas quo vae até abril ou maio, depois do 
quo principia a estação fria ou do cadinho, quo tormina 
em agosto. E' pela manhã e á noite que o frio se faz sen
tir; o dia ó sempre quente; estes abaixamentos de tempe
ratura variam de -f5° a —7o na Huilla; esta época lem
bra o outomno das nossas latitudes. 

A partir do fim de agosto e prolongando-se até no
vembro, é a época dos grandes calores que são excessivos 
nos fins de outubro o princípios de novembro; a primeira 
parto d'esta opoca ó mais ou menos parecida com a nossa 
primavera. 

São muito escassos os dados meteorológicos cl'esta re
gião, porisso que não ha postos de observação; assim, 
pouco se sabe sobre as condições climicas e, nomeada
mente, sobre a temperatura; o pouco quo a este respeito 
se conhece e tem vindo publicado n'alguns"Boletins da 
Sociedade de Geographia de Lisboa, deve-so ás observações 
feitas no posto experimental agrícola, de Caconda, e ás cie 
alguns missionários que n'ossas regiões teem habitado. 

Assim, a temperatura oscilla, em media, entre 18° e 
21°, sendo as máximas observadas, de 22",5 o as míni
mas de 16°,.'í. 

Comprehonde-so como esta lamentável falta de por
menores se repercute dolorosamente sobro a colonisação 
europeia e, por consequência, sobre o progresso o eivilisa-
ção d'essas feracissimas regiões que tanto poderiam au
xiliar a metrópole. 

§ 3.—influencia sanitaria do clima tropical 

D'um modo geral, podo dizer-se que o feitio mais ca
racterístico, mais individual, d'um clima tropical ó, sem 
duvida, a hyperthermia athmospherica alhada á humi
dade. 

O notável trabalho de Treille, apresentado ao congres
so internacional de hygiene o demographia ofteotuado em 
Vienna em 1887, demonstra á saciedade que a hyperther
mia dos paizes quentes é por si só sufficients para provo-
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car nos indivíduos das zonas temperadas perturbações 
physio-pathologicas notáveis, mas sem. a intervenção da 
tensão do vapor d'agua athmospherico ficariam por expli
car muitas e das mais importantes perturbações orgânicas 
que vem a soffrer o emigrado das colónias; e tanto isto ó 
verdadeiro que nos paizes em que como no Sahara, não 
existe o augmento da tensão do vapor d'agua, taes pertur
bações são desconhecidas. 

Logo que se principia a soffrer a acção do clima tro
pical, as primeiras funcções attingidas são as da pelle: a 
secreção sudoral, que nas nossas latitudes, 6 em média de 
720 gr. por 24 horas, sobe depressa a 2:000 gr. em igual 
period o. 

As urinas são mais raras e mais quentes, do meio a 
um grau, e a sua densidade 6 mais elevada ; o figado, logo 
de começo, experimenta uma notável superactividade, au-
gmentaiido de volume, produzindo-se uma frequente hy-
percholia que colloca a viscera em fracas condições de re
sistência. 

As funcções digestivas enlanguescem o que conduz a 
dyspepsias bem caracterisadas : lingua saburrosa, hypera-
cidez gástrica, dilatação de estômago, tympanismo abdomi
nal, desgosto pela carne, etc. 

Nota-se, de principio, um erethysmo, mais ou menos 
angustioso, das funcções respiratória e circulatória ; a com
posição do sangue soffre, por vezes, notáveis alterações, 
conduzindo a breve trecho, a uma anemia, bem appellidada 
de tropical, de que adeante trataremos. 

As funcções genésicas exaggeram-se : as regras são 
abundantes, a secreção espermatica augmenta; d'aqui re
sulta, talvez, um estimulo permauente que pode arrastar 
individuos não cautellosos a excessos, o que, de par com 
a depressão das funcções digestivas, depressa os sepulta 
n'um lamentável marasmo que a falta de exercido muito 
contribue para aggravar. 

As faculdades intellectuaes exaltam-se, superexcitatn-
se, havendo alguns auctores que fazem desempenhar ao 
clima um papel maximamente importante no appareci-
mento das psychoses e, de preferencia, da alienação meu-
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tal ; outros iuclinam-se para a hypothèse d'uma predispo
sição, d'uma tara que o calor faria apparecer e revelar-se ('). 

E ,eis como o dr. George Treille explica esses pheno-
monos, pela simples acção do calor e da humidade. 

Em primeiro logar torna-se necessário accentuar a 
profunda distincção qno existe entre a humidade repre
sentada pela fracção da saturação aquosa da athmosphera 
e a tensão d'esté vapor d'agua expressa em millimetres de 
mercúrio. 

Com effeito, um determinado meio pode estar satura
do de vapor d'agua e ser inoffessivo ou pouco nocivo, 
desde que a sua tensão não seja elevada; de reslo, as pro
prias estatísticas meteorológicas revelam a existência do 
relações entre a marcha das doenças endémicas e a tem
peratura e tensão do vapor d'agua athmospherico ; outro 
tanto já não acontece com a humidade relativa. 

Ora quando a tensão do vapor d'agua da athmosphera 
augmenta, a tensão do ar secco, e por consequência do 
oxygenic», diminue ; immediatamente a hematose se resente, 
visto que para que os glóbulos rubros sejam conveniente
mente oxygenados, necessário se torna que o oxygenio es
teja também a conveniente pressão. 

Este factor — mórbido, digamos—junto á hyperther
mia athmospherica, dá origem áquelle erothysmo respira
tório de que ha pouco falíamos, o qual se traduz por uma 
espécie de dyspnóa mais ou menos angustiosa. 

Mas ha mais. 
Sabe-se que o nosso organismo tem a faculdade de 

soffrer, dentro de determinados limites, as variações da 

(i) O snr. dr. Joaquim Francisco Vieira, no seu trabalho 
Os três maiores inimigos do colono portuguez em Africa, apresen
tado ao Congresso Colonial em 1902, refere-se a três casos de 
loucura súbita, observados em Africa: d'umfoi victima um sar
gento portuguez, no mais acceso do combate de Coellela, em 
1895; o outro refere-se a um soldado também portuguez que se 
suicidou durante uma pequena marcha, exposto ao sol; e o ter
ceiro diz respeito a um official do exercito, egualmente portu
guez, que se suicidara em Inhambane. 
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temperatura ambiente, sem que a sua temperatura interna 
se modifique sensivelmente ; e um dos processos que elle 
emprega para tal fim 6 o da hypersecreçâo sudoral, que, 
por meio da evaporação, subtrahe calor ao corpo. 

Supponhamos agora que a tensão do vapor d'agua 
athmospherico é forte: tal evaporação não se dá, o orga
nismo nada beneficia pela funcção hypercrinica ; pelo con
trario, produz-se um forte disperdicio de saes mineraes, e 
principalmente de chloreto de sódio, o que só arrasta in
convenientes para a economia. 

A sede que n'este momento atormenta os indivíduos 
collocados em taes condições, impelle-os á ingestão de 
grandes quantidades d'agua; d'aqui resultam perturbações 
digestivas mais ou menos graves, não fallando n'uma ple
thora hydremica que a breve trecho se installa e conduz o 
organismo á anemia tropical. 

O calor é ainda, como dissemos, o factor mais impor
tante no augmento de tensão circulatória; ora este au-
gmento reflecte-se dentro em pouco tempo no fígado que 
augmenta de volume, por virtude da disposição especial da 
sua irrigação sanguinea (systhema porta) ; a sua secreção 
sobe em quantidade, o que deve certamente arrastar uma 
notável diminuição na intensidade das suas outras funcções, 
nomeadamente a anti-toxica ; o órgão fica assim n'uma es
pécie de hypo-vitalidade que o entrega sem defeza aos 
agentes microbianos. A simples retenção de calor, motivada 
pela falta de evaporação, ó suficiente por si só a ferir 
gravemente ou mesmo a fazer succumbir o paciente, e isso 
por mecbauismos diversos: inércia cardiaca, congestões 
pulmonares ou cerebracs, etc. 

Eis, resumidamente, a pathogenia da acção perturba
dora do clima tropical; vê-se como a simples influencia das 
condições athmosphericas 6 mais que sufficiente para col-
locar indivíduos d'outras latitudes, embora fortes e robus
tos, em manifesta inferioridade de resistência, quando im-
migrados para as regiões tropicaes. 

Vejamos agora, e rapidamente, os outros inimigos — 
por ventura mais terríveis — que o europeu vae encontrar 
p'essas longínquas paragens: as doenças. 

5 
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PATHOLOGIA COLONIAL (Algumas notas 
sobre as doenças mais frequentes nas províncias ultramarinas 

de S. Thomé e Principe e Angola) 

Proust, faltando das doenças qoe se encontram nos 
paizes tropicaes, divide-as em três grupos: 

I — Doenças communs e semelhantes em todos os ou
tros paizes. 

II—Doenças communs a todos os outros paizes mas 
apresentando nos paizes quentes um caracter especial de 
gravidade. 

III —Doenças proprias ou mais proprias dos paizes 
quentes. 

Sobre o primeiro grupo não nos deteremos, visto a 
identidade existente entre a clinica sob os trópicos e a 
clinica nas nossas latitudes; no segundo grupo, faremos 
resaltar como particularmente graves, n'essas regiões, a 
febre typhoide (Laveran, Kelsch, Crespin, etc.) e a tuber
culose (Eoenard, Fonsagrives, Laure). 

Faremos consistir o objecto d'esté capitulo n'um es
tudo muito rápido das doenças proprias dos paixes tropi
caes e que reinam endemicamente ou são susceptíveis de 
ge encontrar, na costa occidental da Africa. 

* 
• 
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As doenças proprias dos paizes quentes podem divi-
dir-se, segundo Le Dantec, em cinco grandes classes: 

I — Doenças devidas a agentes physicos. 
II — Doenças devidas a tóxicos chimicos. 

III — Doenças devidas a parasitas animaes. 
IV — Doenças devidas a micróbios. 
V — Doenças devidas a causas desconhecidas. 

Seguiremos esta classificação na exposição do as
sumpto. 

§ 1. —Doenças devidas a agentes physicos 

São em geral devidas á acção do calor solar; referir-
nos-hemos ao golpe de calor, á anemia tropical e ao li
chen trópicas. 

A.— GOLPE DE CALOR 

Etiologia—O golpe de calor, embora mais frequente 
quando o sol se encontra em pleno brilho, pôde também 
produzir-se com dia nevoado, logo que não sopre vento al
gum ou sopre vento quente. Ha condições predisponentes : 
amontoamento de gente, marchas de tropas em columnas 
cerradas, raças (os negros são muito resistentes sob este 
ponto de vista), miséria physiologica, fadigas, privações, 
perturbações digestivas (em especial), vestuário pezado, etc. 

Pathogenia—Diversas teem sido as hypotheses apre
sentadas para explicar o mechanismo do golpe de calor. 
Uns (Claude Bernard, Vallin) dizem que é a hyperthermia 
a causa da morte, em virtude da coagulação da myosina 
que se effectua a 45° ; outros (Vincent) dizem que se. trata 
d'uma auto-intoxicaçâo ; ainda outros, e entre elles Cagigal 
e Lepierre, faliam d'um micróbio do golpe de calor, consi
derando, pois, este estado mórbido como uma doença in
fecciosa, Laveran e Eegnard (1894) dizem que o golpe de 
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calor actua sobretudo por acção directa sobre o systhema 
nervoso, o qual 6 primeiro excitado e depois deprimido; 
esta depressão acarreta uma suppressão de secreções, o que 
põe o organismo em estado de não poder luctar efficaz-
mente contra o calor. 

Symptomas—Descrevem-se três formas de golpe de 
calor: forma lenta, forma rápida e forma fulminante. 

Na forma lenta, existem prodromos: cephalalgia, 
somuolencia, vertigens, nauseas, seccura da garganta, ca
lor na pelle, micções frequentes com tenesmo vesical, an
gustia epigastrica. 

Na forma rápida ha perda inicial do conhecimento. 
Na forma fulminante, depois de algumas convulsões, 

sobrevem a morte. 
Nas duas primeiras formas, o individuo perde sempre 

os sentidos: assim, fica estendido, com as faces pallidas, 
algumas convulsões, pulsações cardíacas ao principio pre
cipitadas, depois enfraquecidas, temperatura alta (por vezes 
a 44°), a respiração estertorosa e, por fim, coma e morte; 
estes phenomenos duram de alguns momentos a quarenta 
e oito horas. 

Nos casos que devem ser seguidos de cura, o conhe
cimento renasce pouco a pouco, os suores apparecem e o 
pulso melhora; em taes casos, persistem durante alguns 
dias cephaléa, fraqueza geral, inappetencia e irregularidade 
de pulso. 

Anatomia pathologica—Rigidez cadavérica precoce e 
accentuada; hyperthermia post-mortem ; vísceras violenta
mente congestionadas ; coração amarellado e friável ; echy-
moses sub-serosas múltiplas; sangue negro e fluido. 

Tratamento — Collocar sobre um leito e á sombra o 
individuo attingido ; despil-o, fazer-lhe affusões frias, fri
cções excitantes, injectar-lhe ether ou cafeína, praticar a 
respiração artificial. Os estimulantes internos são de difficil 
applicação porque ordinariamente os indivíduos teem os 
maxillares fortemente apertados. As dores de cabeça serão 
combatidas com antipyrina. Alguns auetoros aconselham 
uma larga sangria. 
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B. — ANEMIA TROPICAL 

Sob os trópicos observam-se duas formas d'anemia: 
a anemia banal, idêntica á quo so encontra nos nossos 
climas e que ó também identicamente tratada; e a anemia 
chamada grave que geralmente é consecutiva a doenças 
tropicaes, como sejam a malaria, a dysenteria, a ankylos-
tomiase, etc. 

Symptomas — Descrevem-se dois períodos na evolução 
da anemia tropical : o primeiro, em que a doença 6 cura-
vel, caracterisa-se por uma pallidez accentuada dos tecidos, 
descoramcnto cada vez mais sensivel dos lábios e gengivas, 
enfraquecimento, molleza, ' faltas d'ar, palpitações, fortes 
cephalalgias, vertigens, formigueiros nas extremidades, per
turbações digestivas diversas predominando a anorexia 
persistente, urinas raras e descoradas. 

De duração variável, a este período segue-se o segundo 
e ultimo em que todos os precedentes symptomas se ag-
gravam, ha impossibilidade do marcha, syncopes, diarrheia 
constante, hemorrhagias varias e, por fim, a morte. 

Tratamento — No inicio do primeiro período, prescre-
vem-se tónicos geraes, banhos cada vez menos mornos e 
medicação symptomatica; nos tins d'esté período, o único 
tratamento racional 6 o repatriamento ao qual não é supe
rior a cura d'altitude em sanatórios locaes. 

C. — LICHEN TROPICUS OU MID JAR VERMELHA 

E' uma inflammação das glândulas sudoríparas devida 
a sudações exaggeradas; todas as causas que impedem a 
evaporação do suor, em particular o calor húmido, favore
cem a eclosão d'esta doença. 

Symptomas — Appariç.ão de pequenas vesículas, da 
grossura d'um grão de painço, amarelladas; ou de peque
nas papulas d'um vermelho brilhante, ligeiramente acumi-
nadas. Em volta de cada vesícula ha uma zona vermelha; 
toda a erupção 6 extremamente pruriginosa; pode esten-
der-se a todo o corpo, mas affecta em especial as partes 
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que são recobertas pelo vestuário : thorax, abdomen e 
membros. 

O inicio é subito e a doença aggrava-se com o exer
cício, com o calor da cama ou com a ingestão exaggerada 
de líquidos. Ao fim d'alguns dias, as vesiculas rompem-se, 
seccam-se e produz-se uma descamação furfuracea; mas, 
se antes d'esta resolução natural, se arranharem as vesi
culas, originam-se ulcerações que podem assumir certa 
gravidade. 

A milliar vermelha não é contagiosa. 
Tratamento — Loções emollientes, banhos de amido, 

pós inertes addicionados d'um pouco de acido salicylico ou 
acido bórico ; se a intlammação for intensa, 6 util uma ca
taplasma de fécula ou pomada de borato de soda. 

§ 2.—Doenças devidas a tóxicos cnimicos 

Esto grupo de doenças comprehende dois sub-grupos: 
1." doenças produzidas por venenos vegetaes; 2." doenças 
produzidas por venenos animaes ou peçonhas. 

A. — VEXEXOS VEGETAES 

Os casos d'envenenamento por substancias vegetaes 
acham-se quasi reduzidos ao emprego que os indígenas, 
com um fim de defeza ou de hostilidade, fazem de frechas 
envenenadas. As plantas que fornecem estes venenos per
tencem d'ordinário ás famílias das apocyneas e das stry-
chnaceas. 

Tratamento — Ligadura do membro attingido; lava
gem da ferida, cauterisação d'esta, etc. O bom êxito de
pende, na sua maxima parte, da rapidez dos soccorros. 

B. — PEÇONHAS 

Os animaes mais perigosos pela inoculação, no orga
nismo, dos seus vírus, são as serpentes (víbora, serpente 
coral, cobra de cascavéis, etc.), as tarantulas, os escorpiões, 
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as grandes aranhas e algumas formigas (formigas brancas, 
formigas vermelhas do Gabão, formigas negras do Sol-
dão O, etc.) 

Tratamento — A mais segura conducta a seguir no 
tratamento de uma mordedura de serpente, está indicada 
nas seguintes regras de Landouzy (2) : applieação imme-
diata cie uma ligadura acima e o mais perto possivel da 
mordedura; lavar esta com um soluto recente de hypochlo
rite de cal a Vno; injecção no flanco de 20 ce. de soro de 
Calmette (10 nas creanças); injecção á volta da ferida e no 
seu percurso em diversos pontos, uns 8 a 10 cc. do soluto 
já referido de hypochlorite de cal. 

Emquanto ás mordeduras dos outros animaes que ci
tamos, cilas causam apenas accidentes locaes mais ou me
nos desagradáveis; basta ter os necessários cuidados de 
asepsia, afim de evitar complicações infecciosas. 

§ 3. —Doenças devidas a parasitas animaes 

Não vamos referir-nos n'este paragrapho aos ataques 
da immensa quantidade do parasitas animaes que pullulam 
nas nossas regiões africanas ; e assim não fallaremos, senão 
para os citar, nos mosquitos (culex, anopheles), moscas 
(sarcophagas, tsó-tsó), piolhos (8), vários acarios, etc. Pare
mos apenas uma rápida descripçâo dos phenomenos mór
bidos occasionados pela pulga penetrante e pela filaria de 
Medina; e, em artigo especial, referir-nos-hemos ao palu
dismo (com o qual, á maneira de Laveran, estudaremos a 

(t) Conta Stanley que alguns povos do sertão africano 
envenenam as flechas com uma mistura de óleo de palma e pó 
de formigas vermelhas. 

(2) Landouzy, Sérothérapie, Paris, 1898. 
(s) Alguns povos do sertão intertropical teem um immen-

so respeito pelos piolhos que lhes passeiam pelo corpo e não os 
destroem nem expulsam porque a sua religião lhes prohibe tal 
coisa; o que, em materia de religião, não deixa de ser racio
nal . . . 
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febre biliosa hemoglobinuriea), a bilharxiose, as filarioses 
sanguíneas e a doença do somno. 

A. — PULGA PENETRANTE 

À pulga penetrante (Dermatophilus penetram) é um 
parasita achatado, vermelho-escuro, com uma mancha so
bre o dorso e um pouco mais pequeno que a pulga ordi
nária; 6 só a fêmea que ataca o homem para pôr os ovos 
em segurança. 

Pathologia — Descrevem-se trez períodos na infesta
ção da pulga penetrante: período d'invasâo, período d'in-
flammação e período d'ulceraçào, com ou sem suppuração. 

Período d'invasâo — Este parasita escolhe de prefe
rencia as pregas digito-plantares e os sulcos sub-ungueaes 
dos dedos dos pés ; mas também pôde acolher-se nos dedos 
das mãos, no pénis, nas pregas do anus e nas bolsas. 
Principia por praticar uma abertura na epiderme que vae 
alargando até introduzir todo o corpo; tudo isso é feito 
n'um quarto d'hora e sem que o individuo dê fé; depois 
enterra a proboscida e começa a sugar, dando só n'este 
momento rebate da sua presença por uma ligeira comichão. 

Período d'inflammaçào— Ao fim de trinta a quarenta 
horas, manifesta-se uma forte dor local, devido á distensão 
do parasita; no ponto atacado vê-se uma larga mancha 
branca : é o abdomen, que origina em volta de si uma in-
flammaçâo tendente a isolal-o e enkystal-o ; ao fim de sete 
ou oito dias todo o parasita está cercado por uma espécie 
de zona purulenta. 

Período d'ulceração — As camadas superfieiaes da 
epiderme ulceram-se e o parasita ó expulso juntamente 
com os ovos. 

Nos dois últimos períodos podem sobrevir complica
ções (phleimões, lymphangites, adenites, erysipela, tétano, 
etc.) e no ultimo período pôde manifestar-se o terrível pha-
gedenismo ou uma rebelde onyxis que pôde durar, em re
gra, cinco a seis mezes. 

Tratamento — TJtilisam-se vários medicamentos para 
matar o animal; tintura de ópio, chloroformio, pomada 
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mercurial, bi-iodeto de mercúrio, acido phenico, etc. No 
primeiro periodo, pode muito bem, com boa vista e pa
ciência, extrahir-se o parasita : no segundo periodo ir-se-ha 
descollando a epiderme em volta d'elle, e depois de o ex-
trahir, far-se-ha uma leve curetagem local e cauterisa-se 
com nitrato de prata, pensando era seguida asepticamente. 
No terceiro periodo, tratar como uma ulcera dos paizos 
quentes; a onyxis exige a extracção da unha. 

B. — FITARIA DE, MEDINA (DRACUNTIASE) 

A filaria de Medina (Dracunculus Medinensis) é um 
verme de 1/i a 1 metro do comprimento o de '/„ a 1 milli
metre de largura; habita de preferencia no tecido cellular 
sub-cutaneo, onde forma por vezes verdadeiras cordas. Na 
extremidade cephalica, do superficie irregular, encontra-se 
a bocca, ladeada de duas grandes papillas; o corpo, eylin-
drico, ó occo e todo cheio de embryões microscópicos. 

Modo de propagação — Quando a filaria chegou ao 
máximo do seu desenvolvimento, perfura, de dentro para 
fora, a pelle do individuo em que vive e rompe-se. Os em
bryões libertados misturam-se com a poeira e são condu
zidos de qualquer modo (chuvas, regatos, etc.) para os 
pântanos, onde se introduzem no corpo d'um minúsculo 
crustáceo, o Cyclops, dentro do qual soffrem a metamor
phose em larvas. Em todos os individuos que ingerirem o 
Cyclops, quer na agua impura da bebida quer nos vege-
taes aquáticos, estas larvas passam ao estado adulto, emi
grando do tubo digestivo para o tecido adiposo sub-cutaneo, 
produzindo assim a doença chamada dracuntiase. São con
dições importantes para a eclosão d'esta doença, o calor e 
a humidade: tem-se notado que 6 nos annos mais quentes 
que ha mais casos de dracuntiase e principalmente nos 
mezes de abril, maio e junho, isto 6, durante a estação das 
chuvas. 

Symplomas — A filaria aloja-se de preferencia nos 
pés e pernas : uma estatística de Mac Gregor, respeitante a 
181 casos, apresenta 124 nos pós e 33 nas pernas; pode 
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também encontrar-se na cabeça, pescoço, lingua, nariz, 
penis, mesenteric), etc. 

Descrevem-se, na dracnntiase, trez períodos, um de 
latência, outro de desenvolvimento e um terceiro de esva-
siamentc 

O período de latência, durante o qual nada se faz 
sentir, nunca é inferior a dois mezes. Ao fim d'esté tempo, 
principia a notar-se uma comichão desagradável na parte 
occupada pela filaria; entra-se no segundo periodo: em 
breve sobrevem uma espécie de furúnculo, mais ou menos 
doloroso, havendo por vezes phenomenos geraes, (mal-es-
tar, cephalêa, gastralgia, nauseas, etc.) Logo que a filaria 
está a ponto de se eliminar, os phenomenos tanto geraes 
como locaes redobram de intensidade : é o terceiro periodo, 
em que o abcesso se rompe, dando sahida á filaria e aos 
embryões; da ferida escôa-se um liquido sero-purulento. 

Tratamento—Decerto que não vamos gastar espaço 
com o tratamento empregado pelos indígenas; referir-nos-
hemos apenas ás regras que observadores civilisados teem 
deduzido da sua pratica. Podem apresentar-se dois casos: 
ou o medico 6 chamado quando a dracnntiase está no 3." 
periodo ou quando ella ainda se acha no 2." No primeiro 
caso, quando o verme abriu o orifício cutâneo, aconselha-se 
agarral-o com uma pinça e, enrolando-o em volta d'um 
rolo de gaze aseptica, ir puxando lentamente, de modo que 
elle não se parta, parando á mais pequena resistência; esta 
tracção pôde durar algumas horas e pode durar algumas 
semanas, com intermittencias ; applicar sempre todos os 
preceitos da asepsia. 

Quando o verme se está desenvolvendo e ainda não 
creou via de sahida, far-se-ha uso do methodo de Emily e 
Blin: injecção, á volta da tumefacçâo, de uma ou meia 
seringa de sublimado a 1 % í a 0 fim d e t r e s o u q u a t r o 

dias far-se-ha a bisturi uma pequena secção e por ella se 
extrahe o verme que já está morto ; ao mesmo tempo ad
min istrar-se-ha asa fétida internamente. 
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C. ■— PALUDISMO (*) 

Etiologia — Depois dos concludentes trabalhos de La
veran, admittese que o agente productor do paludismo é 
um protozoário que aquelle sábio denominou Hœmamœba 
malariœ, por existir no sangue dos atacados d'essa doença 
conhecida também pela designação italiana de mala aria. 

O H. malariœ pode apresentarse ao microscópio sob 
quatro formas principiaes : corpo espherico, corpo em cres
cente, corpo segmentado ou em roseta, e ílagellos; estes 
últimos são os elementos masculinos (microgametas) e os 
outros são os femininos (macrogametas) ; a fecundação faz
se somente no corpo do mosquito transmissor. 

Modo de propagação — De todos os culicidios (mos
quitos) só a variedade Anopheles claviger, segundo Grossi, 
6 apta para transmittir o paludismo (2); esta transmissão 
fazse da seguinte maneira: um A. claviger suga o sangue 
d'um doente palustre; logo que este sangue chega ao es
tômago do mosquito, os microgametos fecundam os macro
gametos e dão logar á formação de vernáculos de 14 a 18 
micros de comprimento, a que se dá o nome de zygotas. 
Estes zygotas emigram para a parede estomacal onde se 
espherisam (blastas), attingindo, ao fim de sete dias, um 
diâmetro de 70 micros; dentro d'estes blastas formamse 
elementos fusiformes (sporozoites) que, no oitavo dia se 
espalham, pela ruptura dos blastas, na cavidade geral do 

(') Para a redacção d'esté capitulo servimonos especial
mente dos dados fornecidos pelo livro Paludisme et trypanoso
miases de Laveran (5." tomo do Nouveau traité de médecine et 
thérapeutique, de Brouardel e Gilbert, Paris, 1905; e do artigo 
Paludisme, de Bernard, publicado no Precis de pathologie interne, 
de Collet, Paris, 1905. 

(3) Em o n." de julho de 1906 —pag. 89 —dos Annales de 
Hygiene publique et de médecine légale, lêse que o dr. Koch, em 
missão de estudo na Africa oriental allemã, descobrira um novo 
mosquito transmissor do paludismo, o ornilhorus larigui, que se 
encontra no solo das cabanas dos indígenas. Os Annales tinbam, 
por seu turno, transcripto esta noticia do periódico allemão 
Deutsches afrikanische Zeitung. 
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Anopheles; d'aqui emigram para as glândulas salivares do 
mosquito; todas as vezes que este picar no homem, inocula 
na pequena ferida uma gotta de saliva que vae carregada 
de sporozoites, os quaes immediatamente entram na circu
lação geral, dando começo ao periodo de latência da doença. 

Symptomas e formas clinicas — O paludismo tem um 
periodo de latência de oito a trinta e tantos dias ; logo que 
passa este periodo, durante o qual o individuo não sente 
mal-estar absolutamente nenhum, inicia-se a doença sob 
qualquer das quatro seguintes formas clinicas ou interme
diarias ou ainda combinadas: intermittente, continua, per
niciosa e larvada. Finalmente, ao fim de repetidos acces-
sos da intermittente, estabelece-se a cachexia palustre. 

1) Febre intermittente — Apresenta-se ordinaria
mente sob trez typos: quotidiana (accessos diários), terçã 
(accessos de dois em dois dias), quarta (accessos de trez 
em trez dias) ; estes typos podem substituir-se no mesmo 
doente. Os accessos febris, para as quotidianas e terçãs, 
são mais frequentes pelas 10 horas da manhã. Cada accesso 
compõe-se de trez estados: calafrio, calor e suores; o pri
meiro pode faltar ou ser muito longo, o segundo é acom
panhado em geral de sede ardente, cephalalgia forte e, por 
vezes, delírio; os suores podem ser pouco abundantes ou 
tão copiosos que seja preciso mudar muitas vezes a roupa 
dos doentes ; no final do accesso a temperatura abaixa-se 
para aquém da normal, podendo chegar á 35°; cada ac
cesso pode durar de 4 a 15 horas. Depois dos suores é 
frequente o apparecimento de herpes labial, facial ou na
sal, urticaria, erythema nodoso, principalmente nas crean-
ças; o baço augmenta sempre de volume. 

2) Febre continua, também chamada rémittente pa
lust re—E' a forma clinica do paludismo mais frequente 
nos paizes tropicaes. Manifesta-se de preferencia nos indi
víduos recentemente chegados a estes paizes, nos febrici
tantes por occasião de grandes calores, nos que se surme-
nagent ou teem excessos alcoólicos ou se expõem ao sol ou 
não teem tratamento algum. E' d'inicio brusco e não tem 
calafrio; a cephalalgia é muito violenta, pode haver vio
lenta rachialgia, a pelle 6 secca e quente, a lingua branca e 
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secca na ponta, anorexia completa e sedo ardente ; o ven
tre 6 doloroso á pressão, ha diarrheia ou constipação ; epis-
taxis frequentes; insomnia, vertigens, estado typhoide, 
delírio nocturno; febre a mais de 40°. Sem tratamento, 
esta forma dura oito a dez dias e pode fazer-so seguir de 
morte. A defervescencia faz-se sempre em crise : ha ligei
ros suores e os symptomas diminuem. A convalescencia ó 
rápida. 

3) Febre perniciosa — E' uma intermittente ou uma 
continua, complicada e grave. Pode aprosentar-se sob as 
seguintes formas, segundo Laveran : 

a) Com estado typhoide ou com delírio: pelle ar
dente, febre de 40°-41", pulso forte e frequento, estupor, 
adynamia profunda, lingua secca e tremula, dentes e lá
bios fuliginosos, constipação ou diarrheia, incontinência fe
cal e urinaria, bacidez splenica augmentada, pressão dolo
rosa abaixo das falsas costollas esquerdas, delirio, agi
tação. 

b) Com estado comatoso: pelle ardente, febre a 40°, 
pulso forte e frequente, face congestionada (nos indivíduos 
ha pouco atacados de paludismo) ou pallida e terrosa (nos 
velhos paludicos), coma profundo, o doente não responde 
ás perguntas, não deglute, os membros em resolução mus
cular, anesthesia ou hypoesthesia cutanea, pupillas dilata
das e insensíveis á luz, evacuações involuntárias. 

c) Com algidez: ausência cie dores, fraqueza, lassi
dão, orbitas escavadas, lábios cyanosados, fronte coberta de 
suor frio, pelle das extremidades fria e coberta de suor 
viscoso, pulso filiforme, temperatura normal, lingua chata, 
húmida e fria; ruídos cardíacos e movimentos respiratórios 
accelerados, ventre deprimido e indolor. Esta forma ó 
muito grave. 

d) Com diaphorese: os suores terminaes do accesso 
febril são muito copiosos, as extremidades encontram-se 
frias, o pulso 6 filiforme, fraqueza geral. 

e) Com accidentes choleriformes : diarrheia serosa 
abundante e vómitos. 

f) Com gastralgia: dores lancinantes no opigastro, 
face anciosa, vómitos, o doente não consegue socegar na. 
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cama e grita continuamente; esta forma termina por suo
res abundantes. 

g) Com dyspnea: anciedade muito viva, sensação de 
constricção na base do peito, dificuldade respiratória; a 
auscultação nada revela de anormal. 

h) Com convulsões: convulsões epileptiformes. 
i) Com accidentes hepáticos: esta forma • 6 também 

chamada febre biliosa hemoglobinurica (*). Febre alta, com 
remissões mais ou menos aceentuadas, nauseas, vómitos 
biliosos incoercíveis, icterícia progressivamente mais es
cura, urinas escuras muito ricas em pigmentos biliares, 
constipação, adynamia, coma. 

4) Febre larvada — Febre em que o accesso ó subs
tituído por différentes symptomas anormaes : nevralgias in
termittentes (supra e infra-orbitarias, occipital, intercostaes, 
sciatica, etc.), hemorrhagias intermittentes. O exame do 
sangue esclarece o diagnostico. 

O snr. dr. Eduardo Pimenta descreve um typo clinico, 
novo, que observou em Goxane (Inhambane, Africa-orien
tal). A febre apparecia sem prodromos a não ser uma ce-
phalêa branda o um arrepio curto; á medida que a tem
peratura subia, a cephalêa augmentava de intensidade, até 
á verdadeira dor de prego; o thermometro rapidamente 
chegava a 40",5 onde parava. Oppressâo, dyspnea, abalos 
splenicos, sede intolerável; epistaxis intermittentes, teimo-

(1) Alguns auctores (Brault, Yersin, etc., e ultimamente 
A. Plelm) consideram esta forma de paludismo como uma enti
dade mórbida especial, distincta da malaria e produzida ou pelo 
abuso da quinina ou por um micróbio especial. Laveran com
bate estas opiniões com os seguintes argumentos-factos : em
bora exista uma hemoglobinuria quinica (no Congresso inter
nacional de medicina, de Paris, em 1900, o dr. Ziemann citou 
um caso em que a dose de 0gr,01 de quinina provocava hemo
globinuria) ha no entanto muitas observações de doentes que 
já ha muito tempo não tomavam quinina e foram attingidos de 
biliosa hemoglobinurica; o paludismo figura sempre nos ante
cedentes pessoaes dos doentes; ainda não se conseguiu desco
brir o micróbio especial, apezar de todas as pesquizas ; o herna-
tozoario encontra-se d'ordinario no sangue dos hemoglobinuricos 
antes ou desde o principio do accesso, 
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sas no 2.° dia; lingua acinzentada, vermelha e luzidia na 
ponta, inducto saburral grosso; tympannisrao, vómitos bi-
liosos, diarrheia intensa; delido; icterícia, intolerância gás
trica absoluta; quasi anuria; pouca sudação; ao fim de 
sete dias, a temperatura começava a descer e produzia-se 
uma diaphorese intensa e fétida. A convalescença era lenta 
mas sem reacções febris; splenomegalia demorada; anemia 
profunda. 

Cachexia palustre — A cachexia palustre succède ge
ralmente a uma serie de recidivas de febre intermittente, 
mas também pode estabelecer-se rapidamente. Os seus 
principaes signaes são a anemia e a hypersplenia : pelle 
pallida e cerosa, mucosas exsangues, edemas malleolar e 
facial, ás vezes anasarca ; lassidão, fraqueza, marcha como 
que d'ebrio, tremuras digitaes, vertigens, palpitações, apa-
thia, indiferença geral; baço duro, fibroso, chegando por 
vezes á fossa iliaca esquerda, geralmente indolor. Figado 
algum tanto hypertrophiado, hypothermia (36°), pulso fra
co, epistaxis, anorexia, hemorrhagias passivas. 

Complicações do paludismo — Limitar-nos-hemos a ci-
tal-as : perisplenite, rupturas ou abcessos do baço, cirrhoses 
hepáticas a- ou hy.pertropb.icas (bem entendido, não alcoóli
cas), nephrites, pneumonia (também chamada febre perni
ciosa pneumónica), cardiopathias, orchites, parotidites, ne
vralgias, névrites, paralysias, e o syndroma clinico de 
Kaynaud, asphyxia local ou gangrena symetrica das ex
tremidades. 

Anatomia pathologica. — í) Paludismo agudo: me-
lanemia geral, predominando no sangue do tigado (veia 
porta) e baço; figado pouco augmentado de volume e de 
pezo, consistência diminuída, cor acastanhada; baço au
gmentado de volume e de pezo (perto do 800 gr.), bordos 
arredondados, forma mais ou menos globosa, parenchyma 
amollecido e friável, côr generalisada de chocolate; os rins, 
intestinos e pulmões são geralmente normaes; o coração 
apresenta com frequência a côr de folha morta e è flacci-
do; substancia cinzenta cerebral violácea, meninges cere-
braes algum tanto congestionadas ; a medulla dos ossos 
apresenta uma côr acastanhada. 

http://hy.pertropb.icas
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2) Paludismo chronico: anemia geral, fígado no es
tado de forte congestão ou de cirrhose: no primeiro caso, 
o órgão acha-se augmentado de volume e de pezo, cor 
mais escura que normalmente, consistência augmentada, 
capsula espessada; no segundo caso, o fígado está dimi-
nuido de volume e de pezo, deformado, globuloso, superfí
cie mamillonada. Hyperspleuia por vezes considerável, pezo 
frequentemente superior a 1 kilogr., perisplenite, consis
tência augmentada, sobre as superfícies de secção voem-se 
tractus brancos (tecido conjunctivo espessado) ; rins con
gestionados ou sclerosados; pulmOes fortemente hepatisa-
dos, fibrosos, resistentes ; bronchectasias ; o tubo digestivo, 
os systbemas ósseo e nervoso são normaes. 

Pathogenia— A alteração do sangue produzida pelos 
hematozoarios explica os accidentes do paludismo. Os gló
bulos vermelhos invadidos, empallidecem e acabam por 
desapparccer. Por outro lado as perturbações circulatórias 
e a irritação que nos órgãos produz a presença dos para
sitas, adjuva potentemente a anomia que é o symptoma 
mais constante do paludismo. 

Prognostico — A gravidade do paludismo depende dos 
climas, das localidades e da forma do accesso, podendo di-
zer-se que sob esto ultimo ponto de vista, a forma mais 
benigna do typo perniciosas 6 a forma cholerica e a mais 
grave a algida (Collin). De resto, o prognostico do paludis
mo ó muito modificado pela rapidez com que se inicia o 
tratamento racional. 

Tratamento—Pomos de parte a interminável serie de 
medicamentos preconisados contra o paludismo (acido ar-
senioso, ciuchonina, cinchonidina, quassia, pequena cen
táurea, noz vomica, strychuina, iodo, eucalyptus, azul de 
methylona, chlorhydrate de phenocolla, cacodylatos, arrhe 
uai, etc.), para só tratarmos da quinina e seus saes. D'estes 
os mais uzados são o chlorhydrate neutro e o sulfato; as 
doses são reguladas pela intensidade do accesso e pela to
lerância do doente; em regra, basta dar a dose diária de 
2 gr. de sulfato, quatro ou cinco horas antes do accesso 
febril. O medicamento podo ser administrado pelas vias 
estomacal (solução, hóstias) ou hypodermica ; para este ul-

6 
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timo processo pode empregar-se qualquer das três seguin
tes formulas: 

Chlorhydrato de quinina 3gr 
Urethano lgr,50 
Agua distillada 3s>' 

Dissolva a quente (G. Gaglio) 

Chlorhydrato de quinina l í r 

Antipyrina 0sr,50 
Agua distillada 2gr 

Dissolva a quente (28°) (Triulzi) 

Sulfato de quinina ls r 

Agua distillada 10gr 
Acido tartrico Cter,50 

(Vinson) 

Na biliosa hemogiobinurica, Quonnee usa a seguinte 
formula : 

Ohloroformio 4 a 6«r 

Gomma pulverisada q. s. 
Agua assuoarada 250sr 

Colher de sopa, de dez em dez minutos 

Berthier préconisa a ergotina. 
Na biliosa anurica, o dr. Annibal Cid recommenda 

as sangrias pequenas mas repetidas, ainda que o enfermo 
esteja muito fraco. 

D. — BILHABZIOSE 

Etiologia — A bilharziose 6 uma doença produzida 
pela invasão do organismo por um parasita trematodio, a 
Bilharzia haimatobia, descoberta por Bilharz. Este para
sita mede 6 a 20 millimotros, tem o corpo eriçado de pe
quenas papillas e apresenta duas minúsculas ventosas, uma 
oral e outra ventral; encontra-se espalhado no sangue e 
de preferencia no da veia porta. Suppõc-se que elle pene
tra na economia com a agua da bebida. 

Sywiptomas — Descrevem-se dois typos clínicos, se
gundo o logar de residência do parasita : ou este habita os 
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plexos venosos vesico-prostaticos (bilharziose geniio-urina-
ria) ou o systhema venoso intestinal (b. intestinal). Ha no 
entanto raros casos de bilharziose hepática, cardíaca ou 
pulmonar. 

1) Bilharziose genito-urijiaria— A doença inicia-se 
por hematuria dolorosa : o sangue apparece no final da 
micção. Dores intermittentes e vagas, quer do lado da 
fossa iliaca quer do lado dos órgãos genitaes ou da coxa. 
E' frequente encontrar-se nos bilharziosos quer cystite, 
quer lithiase vesical, quer fistulas urinarias (perineaes ou 
scrotaes) e nas mulheres, signaes de vaginite chronica gra
nulosa com corrimento sanguinolento e fétido. Por vezes, 
ha ureterite e mesmo nephrites, hydronephroses, pyelites e 
pyelo-nephrites. 

2) Bilharziose intestinal — E' no recto quo d'ordi-
nario se encontram as lesões ; ha hemorrhagias intestinaes, 
mais ou menos misturadas ás dejecções; na mucosa rectal 
formam-se saliências contendo ovos de Bilharzia ou o pró
prio parasita, que, por vezes, se exteriorisam, simulando 
hemorrhoidas. O tenesmo e as cólicas são symptomas muito 
attenuados que não motivam confusão com a dysentcria; 
as dejecções, mais ou menos alvinas, são ricas em ovos de 
parasita. 

Anatomia patliologica— Bexiga de paredes muito hy-
pertrophiadas, assim como o terço inferior dos ureteres, 
encontrando-se estes ultimos tortuosos, alargados e estran
gulados em certos sitios; vesículas seminaes e prostata in
filtradas de ovos e de parasitas ; lesões de nephrite, pyelite 
e pyelo-nephrite (nos casos antigos). Numerosas saliências 
polypadas na mucosa rectal, entrecortadas de cicatrizes. 

Tratamento — Não ha therapeutica especifica. Empre-
gam-se os anthelminticos (feto macho, therebentina, etc.), 
as pílulas de Blaud (Harley ; sulfureto de ferro e carbonato 
de potassa), injecções intra-vesicaes de acido bórico, de su
blimado a Vsooo, de nitrato de prata a Vioo, de extracto ethe-
reo de feto macho, de salycilato de soda, etc. Brault lem
bra injecções parasiticidas intra-venosas. Por ultimo, a 
cirurgia pôde intervir em tumores rectaes, cálculos vesi-
caes, etc, 

;;• 
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E . — FlLARIOSES SANGUÍNEAS 

Etiologia — As filarias sanguíneas, vermes nemato
des, são de três espécies : a filaria nocturna (f. de Ban
croft), a f. diurna (f. sanguinis major) e a f. persistente 
(f. sanguinis minor). Ha ainda três outras espécies de me
nor importância e muito mal conhecidas, pela sua rareza. 

1) Filaria nocturna — A mais commum e a melhor 
conhecida; habita os vasos lymphaticos e sanguíneos e o 
ventrículo esquerdo do coração; é assim chamada porque 
os seus embryões só de noite é que se podem encontrar no 
sangue : de dia retiram-se para os grandes vasos do thorax 
e abdomen. 

Modo de propagação — Do sangue, os embryões pas
sam para a urina, para as lagrimas, etc. ; com a urina, são 
expulsos e podem ir assim infestar as aguas. Mas não 6 
este o mecanismo mais habitual da propagação: quando, 
de noite, um filarioso é picado pelos mosquitos (e somente 
pelos mosquitos fêmeas, únicos que podem perfurar a pelle), 
os embryOes que viajam a essa hora por toda a rede san
guínea, passam em quantidade mais ou menos avultada 
para o estômago do mosquito; este, em seguida, vae dige
rir a refeição para junto do qualquer pântano ou charco 
d'agua dormente; emquanto dura esta digestão, os em
bryOes perfuram o estômago do hospede e vâo-se-lhe alo
jar nos músculos thoracicos: ao fim de seis dias estão 
transformados em larvas. O mosquito cahe na agua, morre 
e as larvas ficam vivendo no, excellente para ellas, meio 
liquido, onde o homem pode ir buscal-as e ingeril-as, 
dando assim logar a que no organismo humano se trans
formem em vermes adultos, isto 6, filarias; assim se encon
tra estabelecida a doença chamada filariose. E' a theoria 
de Patrick Manson. 

Symptomas e complicações — A filariose sanguínea 
6 uma affecção essencialmente proteica: os seus sympto
mas são, pois, muito variáveis. Descrevom-se três períodos 
na evolução da doença. 

O primeiro período, de incubação, dura approximada-
mente, dois annos e não se manifesta por nenhum sym-
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ptoma: o individuo infestado vive bem, não se queixa de 
nada. 

No segundo período apparecem tumefacções lympha-
ticas em différentes sitios, mas de preferencia no testículo 
direito e no cordão correspondente: o testículo e o epidy-
dimo confundem-se, mas sem induração nem nodosidade ; 
ha n'este momento alguns signaes geraes (febre, etc.) Den
tro em pouco, á superfície do testículo installam-se alguns 
pequenos kystos, o cordão espermatico muito augmentado 
de volume, dá por vezes a ideia d'uma hernia estrangu
lada ; notam-se adenites do triangulo de Scarpa, indolentes 
e parcialmente reductiveis. 

No terceiro período vêem phleimões e varias inflam-
mações suppurativas ou não nas serosas (hydroceles, asci
te) ; ha também chyluria (*) e em breve se installa uma es
pécie de cachexia com accessos intermittentes. 

A forma de filariose, sob o ponto de vista lympha-
tico, depende da situação do parasita: se este oblitera par
cialmente os vasos lymphaticos, ha apenas lympho-scroto, 
chyluria ou engorgitamentos ganglionares. Mas se a obli
teração é completa, ou ha lymphorrhagias scrotaes e dos 
membros pela ruptura dos lymphaticos, ou estes não se 
rompem e apparece a elephantiase ; n'este ultimo caso, 
não se encontram embryões no sangue. 

Antes da apparição da elephantiase, ha accessos fe
bris, uma lymphangite intensa, com enorme tumefacção 
do scroto que toma um aspecto lembrando o da erysipela ; 
estes phenomenos agudos passam, mas fica um ligeiro 
grau de entumescimento que augmenta por occasião de 
novos accessos; por fim, o scroto torna-se verrugoso e 
bronzeado, muito sensível, chegando ás vezes até aos 

(') No presente anno lectivo, foi-nos dado observar na 
clinica cirúrgica da Escola Medica, no "Hospital de S. Antonio, 
um caso de filariose nocturna. Tratava-se d'um individuo por-
tuguez que viveu muitos annos no Pará; entrou para a enfer
maria com hematochyluria bem manifesta; o sr. prof. Aguiar, 
tendo-lhe examinado um pouco de sangue extraindo ás onze 
horas da noite, descobriu n'elle muitas filarias. 
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joelhos, propagando-se este processo aos membros inferio
res. Toda a derme attingida é a séde d'uma dermite hyper-
trophica e fibrosa. 

Tratamento — Estamos limitados á medicina dos sym-
ptomas (hematochyluria, lymphangiectasia, abcessos, phlei-
mões, hydrocele chyloso). Tem-so utilisado, com maior ou 
menor snccesso, o thymol (0gr,05 de 4 em 4 horas, e em 
seguida 0gr,25 três vozes por dia), o acido benzóico (0gr,5 
três vezes por dia), acido galhico (2 gr. por dia), iodeto de 
potássio, acido salycilico, acido arsenioso, santonina, gly-
cerina, etc. A elephantiase trata-so com segurança pela 
intervenção cirúrgica. 

2) Filaria diurna — Os seus embryOes encontram-se 
no sangue somente durante o dia, segundo Patrick Man-
son. Parece que a sua localisação proferida 6 debaixo da 
conjunctiva. 

3) Filaria persistente — Este parasita encontra-se 
constantemente no sangue, quer de dia quer de noite. E' 
mais pequeno que os outros dois e agita-so no sangue com 
muita vivacidade. 

F. — DOENÇA no SOMNO 

Etiologia — A doença do somno (') ou hypnose é pro
duzida por um trypanosoma (protozoário flagelladc) deno
minado trypanosoma gambiense Button, por ter sido este 
auctor que, com Eorde e Todd, o descobriu em 1901, na 
Gambia. Para esta doença, como de resto para todas as 
outras, contribuem potentemente varias causas adjuvantes 
e predisponentes: profissões penosas ou pouco hygienicas, 
alimentação defeituosa, etc. 

Modo de propagação — O trypanosoma 6 inoculado no 
homem por uma variedade do mosca tsé-tsó, a glossina 

(!) O leitor que pretenda uma larga noticia sobre esta 
affecção, encontral-a-ba na excellente these A doença do somno, 
defendida, anno passado, pelo nosso illustre collega Joaquim 
Ayres Lopes de Carvalho ; ahi se fazem detalhadas referencias 
aos trabalhos portuguezes sobre o assumpto. 
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palpalis, que vive de preferencia nos sitios húmidos e 
quentes (cursos d'agua, lagos, regiões de vegetação abun
dante). O tiypanosoma aloja-se-lhes nas glândulas saliva
res, passando d'ahi para o sangue do homem no momento 
da picada (*). 

Symptomas — Descrevem-se dois períodos na evolu
ção da doença. No primeiro período, precedido d'uma in
cubação de perto d'um mez, o doente tem accessos de fe
bre irregulares, acompanhados de fraqueza, mas conser
vando o appetite. Estes accessos de febre duram 2 a 4 
dias e não teem arripio inicial ; a transpiração subsequente 
é pouco abundante. Pulso e respiração acceleradas ; por 
vezes, edemas palpebraes e perimalleolares. 

No segundo período, que dura 4 a 8 mezes, ha ce
phalalgias violentas, 'vertigens, hypersthesia cutanea, febre 
hoctica ou intermittente quotidiana, pulso fraco e fre
quente; olhar apagado, lábio inferior pendente, palavra 
lenta e hesitante, marcha incerta, apathia, somnolencia 
que por vezes pode durar dia e meio : os doentes chegam 
a adormecer durante a refeição e a deglutir sem acordar; 
constipação habitual; lingua tremula, convulsões, contra-
cturas dos sterno-mastoideos, amyotrophia, paralysias, re
flexos tendinosos exaggerados; adenites dispersas, não fal
tando nunca as cervicaes; anemia profunda. 

Anatomia pathologica — As lesões dominantes são a 
congestão meningea e o augmento de quantidade do li
quido cephalo-rachidiano que se encontra turvo; parece 
que a substancia cinzenta do cérebro diminue de espes
sura. Ha espalhadas pelas outras vísceras varias lesões in-
ílammatorias. 

(') Parece não ser só a glossina palpalis que transmitte 
a doença do somno. N'este momento encontra-se no Congo finan
cez uma missão de estudo composta dos drs. Gustavo Martin, 
major-medico colonial, e Lebceuf, ajudante-major medico colo
nial, e de M. M. Roubaud, agrégé de sciencias naturaes, e Weiss, 
aiVe-naturalista ; dos seus trabalhos conclue-se que um mos
quito do género ste.gomya é egualmente um vector do trypano-
soma e que este evoluciona e multiplica-se n'elle exactamente 
como o faz na glossina. 
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Tratamento—A não existência d'uma therapeutioa 
especifica tom levado os módicos a experimentar, mais ou 
menos infruetiferamente, différentes substancias. O acido 
arsenioso, os arsonitos do soda e de potassa, o atoxil (de
rivado corante cia anilina), o arrhenal, o cacodylato de 
soda, o azul de mothyleno, a santonina e até inhalações de 
oxygenio — tudo tem sido experimentado, mas só fornecem 
o triste resultado de patentearem a sua innoficacia. 

§ 4. — Doenças devidas a micróbios 

Estudaremos rapidamente n'este paragrapho as se
guintes doenças: disenteria o suas complicações, beriberi, 
mycetoma o prego de Biskra. 

A. — DYSENTKMA 

Etiologia — A dysenteria 6 uma entero-cholito produ
zida pelo bacillo de Chantemesse-Widal (1888), o que é 
confirmado por Vaillard e Doptcr nos Annales de l'Institut 
Pasteur, do 1903; observa-se com mais intensidade du
rante a estação dos fortes calores, atacando impiedosa
mente todos os indivíduos que se encontrarem em fracas 
condições do resistência (insufficiente alimentação, doenças 
anteriores, estados cacheticos, etc.) 

Modo de propagação — E' pela ingestão d'agua con
taminada poios bacillos especificos que geralmente os indi
víduos contrahem esta doença. 

Symptomas e formas clinicas—1) Dysenteria agu
da: descrevem-se quatro períodos na evolução d'esta 
doença. 

Período prodromico — Umas vezes (indivíduos muito 
anomiados, attingidos de paludismo, escorbuto, etc.), não 
existem prodromos e a doença installa-se bruscamente ; ou
tras vozes, ha uma diarrheia geralmente biliosa; indolor, 
sem febre, com symptomas do embaraço gástrico benigno. 

Período d'estado — Dois symptomas dominam n'este 
período o no seguinte : dejecções sanguinolentas e tenes-
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mos rectaos. As dejecções que, no principio, são biliosas, 
perdem em breve esta propriedade e apresentam-se seme
lhantes á clara d'ovo estriada de sangue, ou, talvez mais 
propriamente, a escarros de pneumonicos (viscosas, trans
parentes e vermelho-escuras). 

Período d'ulceração — Dentro em pouco, as dejecções 
perdem a viscosidade, fazem-se liquidas, similliantes a agua 
de lavar carne, e tomam um cheiro fétido insupportavel. 
No meio d'esse liquido veem-se nadando retalhos da mu
cosa intestinal ulcerada e destacada (*), e, nas formas 
muito graves, algum pus cor de chocolate. As evacuações 
são numerosas (80 a 100 ou 200 por dia, n'um total de 
3 a 5 litros). 

Os tenesmos precedem, acompanham ou seguem as 
evacuações; são espécies de cólicas que partem do hypo-
gastro, sobem o colon direito, descem o esquerdo e diri-
gem-se para o recto e anus : 6 uma sensação de torsâo 
muito dolorosa, especialmente quando chega ao recto, ori
ginando uma necessidade, invencível e incessante, de eva
cuações que, a maior parte das vezes são ineficazes. 

O quarto período, terminal, vae descripto mais adean-
te, quando tratarmos das formas graves da dysenteria. 

Ao lado d'estes symptomas capitães, ha outros acces
sories : a palpação do ventre é dolorosa, sobretudo no hy-
pogastro ; os próprios movimentos causam dor e o doente 
conserva-se immovel, em decúbito lateral e de coxas fleti-
das; mais tarde o ventre escava-se; o sphincter anal rela-
xa-se, o anus, procidente, permitte vêr ulcerações rectaes. 
Por vezes, ha nauseas, vómitos, oliguria, micções doloro
sas, sede intensa, voz apagada, lingua vermelha, cryesthe-
sia; febre ou apyrexia. 

Forma benigna ou dysenteria branca — inicio brusco : 
diarrheia abundante, com ou sem cólicas, lingua saburrosa, 
anorexia, vómitos biliosos, calafrios erráticos, dores de cur
vatura (membros e região lombar), dejecções pardacentas 

(') Ha casos (Chevers) em que toda a mucosa em bloco é 
expulsa, como um tubo. 
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ou esverdeadas. Ao fim de 3 dias: dejecções frequentes, 
mucosas, aos grumos estriados de sangue ; ventre retrahido 
e doloroso, tenesmos, cólicas; urinas coradas e por vezes 
albuminosas ; febre moderada, pulso pequeno, orbitas esca
vadas, voz fraca, adynamia; alguns casos fazem-se acom
panhar d'um pouco d'ictericia. Ao fim d'uns quinze dias 
os symptomas diminuem e principia a convalescença que é 
bastante demorada. 

Formas graves — Admittem-se três : forma hemorrha
gica, forma typhoide e forma choleriforme ou algida. 

Na forma hemorrhagica, ha não só exaggero do fluxo 
sanguíneo intestinal, como também variadas hemorrhagias 
(epistaxis, phlyctenas purpuricas, hemoptyses, hematu
ria, etc.). 

Na forma typhoide, ha febre rémittente ou continua, 
lingua secca, fuliginosa, cientes fuliginosos, hálito fétido, 
ventre tumefacto, vómitos, cephalóa, delírio, agitação; ou
tras vezes coma. Nas formas prolongadas apparecem an-
thrazes, abcessos, parotidites, escaras, etc. 

Na forma algida, o fácies do doente é o d'um chole-
rico : orbitas profundamente escavadas, nariz afilado, face 
terrosa; voz apagada; extremidades cyanosadas e frias, 
pulso filiforme, hypothermia; vómitos líquidos abundantes, 
dejecções idênticas aos vómitos, contractures dos membros 
muito dolorosas; finalmente, as características evacuações 
muco-sanguinolentas. 

Em qualquer d'estas formas, 6 de regra o quarto pe
ríodo da dysenteria, o período terminal: a prostração ac-
centua-se, as dejecções tornam-se cada vez mais fétidas e 
involuntárias, manifesta-se o soluço, augmenta o resfria
mento, pulso filiforme, dyspnea, lábios violáceos e, por 
fim, a morte. N'alguns raros casos, este 4.° período repre
senta a marcha para a cura, por uma diminuição dos sym
ptomas; outras vezes, a doença passa ao estado chronico. 

Não raras vezes, a dysenteria se associa a outras doen
ças (escorbuto, malaria, febre typhoide, cholera) dando ori
gem a typos clínicos de diagnose difficil: é o que os aucto-
res chamam dysenteria, proporcionada. 

Anatomia pathologica — Sob o ponto de vista anato-
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mo-pathologico, descrevem-se no processo dysenterico duas 
formas: ulcerosa e gangrenosa. 

A forma ulcerosa 6 constituída por très phases: es
cara, ulcera e cicatriz. A escara, muito parecida com o 
carnicão d'um furúnculo, tem como elle uma pequena no-
dosidade central, acuminada, e uma larga base sub-mu-
cosa; esta uodosidade elimina-se e fica a ulceração que 6 
sempre recoberta d'uma camada granulosa necrosica; a 
base d'estas ulceras que, como dissemos, é sub-mucosa, au
gmenta em superficie, communicando com as ulceras visi-
nhas; dentro em pouco sobrevem a cicatrização, produ
zindo um tecido scleroso, bastante molle, que persiste muito 
tempo sob a forma de manchas azuladas. O maximum 
d'estas lesões eucontra-se no cego, colon ascendente, S 
iliaco e recto. 

A forma gangrenosa, a da dysenteria grave, a mais 
usual sob os trópicos, apresenta-se com o aspecto de pla
cas de varias cores (cinzento-amarelladas, vermelho-escu-
ras, totalmente negras, etc.), proeminentes á superficie do 
intestino, arredondadas, molles, húmidas, d'um cheiro es
pecial, repousando sobre uma base edematosa; secciona
das, desprendem uma sania purulenta. O processo é ex
tenso em superficie e profundeza, havendo casos em que 
toda a espessura da parede intestinal se encontra interes
sada; além d'estas lesões typicas todo o intestino se en
contra congestionado. Destacada esta escara, fica uma ul
cera de fundo putrilaginoso, sem tendência á gemmação; 
esta não se tem observado, porque a doença é de regra 
seguida de morte; n'esta forma, todo o grosso intestino é 
atacado ; outros órgãos são attingidos pelo processo : assim, 
o peritoneu apresenta-se algum tanto hyperhemiado ou 
com fortes signaes de péritonite suppurativa; notam-se 
adherencias de ansas intestinaes, ganglios do mesenteric) 
tumefactos, figado mais ou menos alterado (abcessos, con
gestão), coração pequeno e atrophiado. Os rins e o baço 
são indemnes. 

Tratamento — Kepousa sobre três bases importantís
simas : medicação évacuante, medicação antiseptica e regi-
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men ; vamos expor em separado cada um d'estes meios de 
combato (]). 

A) Medicação évacuante — Figura aqui em primeiro 
logar a ipecacuanha; parece ser boa a seguinte formula de 
Delioux de Sevignac: 

Pó de ipecacuanha 4 gr. 
Agua 300 gr. 

Ferver durante 5 minutos, filtrar, juntar 
Xarope d'opio ) 
Hydrolato de canella . . . ) a n a • 3 0 Sr-

Uma colher de sopa d'hora em hora. 

Vêm em seguida os calomelanos (0gr,5 a 1 gr.), e os 
purgantes salinos (10 a 12 gr. de sulfato de soda), associa
dos ao ópio (0sr,03 a 0,05); alguns auctores misturam tudo 
e prescrevem 

Raiz d'ipecacuanha lgr,50 
Agua 200 gr. 

Filtrar e juntar 
Sulfato de soda 20 gr. 
Xarope d'opio 80 gr. 
Uma colher de sopa de duas em duas horas. 

(!) Falla-se actualmente n'um soro anti-dysenterico, 
obtido pelos drs. Vaillard e Dopter; estes srs. apresentaram a 
communicaçâo da sua descoberta á Academia de Medicina de 
Paris no dia 20 de fevereiro de 1906 e desde então até ao dia 9 
de abril de 1907 — data em que fizeram nova communicaçâo á 
mesma Academia —trataram 200 casos de dysenteria com o seu 
soro. D'estes 200 casos, 25 eram considerados como mortaes ; 
pois só houve 10 mortes : 5 eram doentes moribundos no mo
mento da injecção, 1 já tinha uma péritonite, 1 era uma creança 
que morreu de broncho-pneumonia, 1 era um adulto que morreu 
de septicimia hemorrhagica; finalmente, os 2 restantes casos 
tiveram tratamento insufficiente. Os auctores dizem que 20 cc. 
bastam habitualmente nos casos médios; e nos casos graves, 
sobretudo se o inicio data de alguns dias, é preciso injectar 
d'emblée 50, 80 e até 100 cc. Além d'esses 200 casos, apresenta
ram mais 45 d'alienados, tratados pelo soro e curados com ex
cepção de 7, cacheticos ou arruinados ; e ainda 2 de dysenteria 
chronica, também curados. Na mesma sessão de 9 d'abril, tam
bém o dr. Widal contou um caso seu, no qual pôde confirmar 
ps excellentes efieitos do soro de Vaillard e Dopter. 
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Os iiiglozes empregam as pílulas de Segond : 

Ipecacuanha 
Calomelanos  
Opio  
Xarope d'ameixas  

Faça seis pilulas ; dose diária 

Faz-se egualmente uzo do oleo de rícino: no 1." dia 
— 40 gr.; no 2.°— 30 gr.; em cada um dos dias seguin
tes— 20 gr., ató que as fezes se tornem normaes. 

B) Medicação antiseptiea — Emprega-se o naphtol, o 
benzo-naphtol, o salol, o salicylate e o benzoato de bismu-
tho. Alguns medicos utilisam largos clysteres de extracto 
de saturno (3 a 5 gr. para 250 gr. d'agua), de nitrato de 
prata (0gr,25 a 0^r,30 para 200 gr.), de sublimado (1 por 
10000, por 4000 e ató por 3000: dois clysteres de 200 gr. 
por dia); Le Dantec préconisa clysteres d'agua fervida té
pida, seguidos d'outros de nitrato de prata a 1 por 1000 ; 
Brault utilisa clysteres de permanganato de potassa a 
Viooo; Comby aconselha-os com naphtalina a Vso; Grasset 
prescreve-os d'agua bórica a 2 °/o (Va a 1 litro) seguidos 
d'outros d'agua naphtolada a Viooo. 

Nas dysenterias graves, far-se-ha uso quer d'hemos-
taticos (na variedade hemorrhagica) : perchloreto de ferro, 
ergotina, gelo sobre o abdomen, injecções de morphina, 
repouso absoluto, bebidas geladas e aciduladas, injecções 
de soro physiologico, etc. Na forma typhoide com adyna
mia ou na forma algida, dar-se-hão injecções d'ether e ca
feína; vinho cordial, tintura de canella, bebidas quentes, 
chá alcoolisado, aquecimento quer por fricções com luvas 
de crina, quer por meio de botijas. Na forma ataxica, usar-
se-hão os antispasmodicos,-os calmantes, o almíscar, etc.; 
em casos de vómitos reiterados, a poção de Bivière, as be
bidas geladas, as lavagens de estômago dão algum resul
tado. 

C) Regimen—Regimen lácteo absoluto, segundo a 
formula de Maurel: litro e meio por dia, ás chávenas de 
hora em hora; augmentar meio litro todos os dias, ató 
chegar a três litros, Se esta dieta não puder ser SUppOr-

Ogr^O 
0gr,20 
0sr,05 
q. S. 
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tada, usar-se-ha a seguinte : para bebida, agua albuminosa ; 
para alimentação, caldo d'arroz, caldo desgordurado com 
peptona, gelea de carne ou pó de carne, ovos; ao mesmo 
tempo prescrever-se-hão digestivos (pancreatina, pepsina, 
etc.) ; o exame das fezes auctorisará o augmente gradual 
da alimentação: n'este assumpto, o medico deverá ser bas
tante rigoroso e não ceder ás instancias do doente. Quando 
isso fôr possível, dar-se-hão ovos pouco cozidos, sopas de 
tapioca, carnes brancas, pão, vinho, legumes muito cozidos. 
A convalescença requer hydrotherapia e exige a repa
triação. 

2) Dysenteric, chronica— Consecutiva a recidivas da 
forma aguda, considera-se installada ao fim de dois mezes 
depois do primeiro ataque de dysenteria aguda ; nos cache-
ticos, palustres ou escorbuticos, ella installa-se d'emblée. 

Não ha evacuações sanguíneas, o aspecto das fezes 6 
variável—predominando as fezes lientericas, acinzentadas 
— ha alternativas de constipação, de diarrheia e de estado 
normal; não ha tonesmo nem cólicas — embora haja fre
quentes vontades de evacuar — nota-se um intenso prurido 
anal, com ou sem existência de fissuras. E' de regra uma 
dyspepsia muito teimosa; a magreza ó extrema, o ventre 
muito escavado, o appetite 6 conservado e por vezes au-
gmentado ; digestões lentas, á mais leve comida solida, so
brevem diarrheia; lingua vermelha, fissurica, sangrenta, 
hálito fétido ; oliguria, urinas mucosas, espessas ; apyrexia 
e por vezes hypothermia; pulso pequeno, pulsações surdas, 
pelle secca e rude; ulcerações 'dispersas (cornea, bocca, 
pharyngé, cotovellos, trochanters, sacro, etc.) ; edemas. 

Tratamento — A) Therapeutiea : no momento das re-
crudescencias da doença ou das recahidas, usam-se as pí
lulas de Segond; fora d'isso, far-se-ha uma continuada 
desinfecção intestinal: salol, benzo-naphtol, salicylate e 
benzoato de bismutho ; estão também indicados os adstrin
gentes: em clysteres, o acetato de chumbo, a ratanhia, o 
nitrato de prata, a solução, em glycorina, de iodo, etc. ; in
ternamente, ratanhia em pílulas, etc. 

B) Regimen : regra geral — nâo dar alimentação 
muito substancial, mas sim inoffensiva; carne crua, sumo 
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de carne, sopas ligeiras, ovos, caça, peixe não gordu
roso, etc. 

As complicações da dysenteria 

Pondo de parte accidentes intercurrentes (perforação 
intestinal, péritonite aguda, larga enterorrhagia) e compli
cações a distancia (anasarca por asthenia cardiaca, gangre
nas, keratites, otites, parotidites, pleurisias, periostites, 
icterícia, paralysias, névrites), vamos especialmente tratar 
do rheumatismo dysenterico e das hepatites suppuradas. 

1) Rheumatismo dysenterico — E' uma complicação 
tardia: apparece na convalescença; mas pode installar-se 
no período activo-da dysenteria e n'este caso substitue-se 
á doença, fazendo parar o fluxo dysenterico ; de ordinário 
manifesta-se nos joelhos e, de preferencia, no direito. 

Symptomas— Dor articular moderada, movimentos 
pouco penosos, pelle local de coloração normal, talvez um 
pouco pallida, hydarthrose ligeira, embora rápida; pulso 
normal, temperatura sub-febril; pouco a pouco, mais arti
culações são atacadas e tudo isso marcha lentamente, pro-
]ongando-se por muitas semanas, com alternativas de sym-
ptomas dysentericos e symptomas articulares. Ha, por 
vezes, nevralgias diversas e conjunctivites ligeiras ; raríssi
mas vezes este pseudo-rheumatismo ataca o coração. 

Tratamento — Nos casos simples: immobilisação, re
vulsão ligeira, massagem, electrisação. Em casos de grande 
derramamento, seroso ou purulento, a cirurgia intervirá 
(arthrotomia com drenagem, resecção). 

2) Hepatite suppurada — Não fallando das conges
tões hepáticas, agudas ou chronicas, frequentes nos palus
tres e mesmo nos dysentericos, vamos já tratar dos conhe
cidos grandes abcessos do fiijado, de tão notório parentesco 
com a dysenteria que já o próprio Galeno os filiava n'essa 
doença. 

Symptomas — Descrevem-se dois períodos na evolu
ção do abcesso : período d'inicio e período d'estado. No 
primeiro, ha calafrios, perturbações gastro-intestinacs, diar-
rheia, vómitos ; no período d'estado, três symptomas sobre-
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sahem: a febre—rémittente ou intermittente — a dôr e a 
deformação hepática. 

A febre tem a sua exacerbação á tarde ou de noite ; 
outras vezes é muito irregular o os accessos são diurnos. 
A dôr — que algumas vozes falta — pôde existir no fígado, 
na espádua direita ou no epigastro ; augmenta pela tosse 
ou pela palpação e pôde ser intermittente. A deformação 
hepática, quando existe (o que não 6 frequente) 6 nitida : 
o hypocondrio direito acha-se abahulado, os espaços inter-
costaes alargados e a sua depressão desapparecida, a rede 
venosa sub-cutanea local accentuada, e, por vezes, vê-se 
bem a saliência acuminada do abcesso. Ao lado d'estes 
symptomas ha ictericia (uma vez por seis), vómitos bilio-
sos, nauseas, anorexia, diarrheia biliosa ou constipação, 
um pouco de dispnea e por vezes signaes de pneumonia da 
base. 

Anatomia pathologiea — O abcesso, geralmente único, 
6 frequente no lobo direito e na face convexa; o pus é 
espesso, quasi sempre côr de chocolate, encontrando-se 
n'elle ás vezes gazes e cheiro fétido. A collecçâo pode 
abrir-se na pelle, nos bronchios, estômago, intestinos, pleu
ra, pericárdio e peritonei!. 

Tratamento — Tratamento medico: nada ha a esperar 
d'elle; uma vez formada e reconhecida a collecçâo puru
lenta, o único remédio 6 evacual-a; pomos, pois, de lado 
tudo quanto seja derivação local (tintura d'iodo, linimentos 
therebentinados, vesicatórios, emissões sanguíneas locaes, 
ventosas escarificadas) ; se se empregam purgantes (salinos, 
óleo de ricino, calomelanos) ó antes contra a dysenteria 
concomitante do que contra o abcesso; o mesmo se dirá do 
ópio, ipeca, etc. ; o sulfato de quinino combaterá apenas os 
accessos febris, os calmantes serão úteis contra os vómi
tos; 6 para aconselhar o regimen: repouso no leito e dieta 
liquida (caldo, leite, ovos, sopas, etc.). 

Tratamento cirúrgico — Ha três processos: o das pun-
cções capillares (pouco util porque a agulha obtura-se de
pressa), o dos grandes trocarts e o da incisão a bisturi. O 
methodo dos grandes trocarts, de Cambay e Verneuil, con
siste em abrir o abcesso com um trocart grosso e deixar a 
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cannula permanente. Pelo methodo do bisturi, de Defon-
taine, iiicisa-se a parede abdominal até ao peritonei!, en-
terra-se um trocart e aspira-se o pus; em seguida, abre-se 
o peritoueu e faz-se uma sutura hepato-parietal (com fios 
de seda) depois do que se abre o figado n'uma extensão 
de 0m,06 a 0m,08 ; esvasia-se completamente a cavidade do 
abcesso, lava-se com agua esterilisada e tampomia-se. Pen
sos frequentemente renovados; cura dentro de 4 a 6 se
manas. 

B. — BERI-BERI f1) 

Etiologia — Rigorosamente, ainda não se conhece o 
bacillo do beri-beri, se de bacillo se trata n'esta doença. 
Os pretensos micróbios de Pekelharing e Winckler, de Pa
cifico Pereira e Baptista de Lacerda (Brazil), de Hamilton 
Wright, de Vivian Dangerfield e de Nepveu, não são ac-
ceites por Patrick Mausoii. Seja, porém, como for, ó muito 
provavelmente o beri-beri uma doença infecciosa. 

Symptomas—Descrevem-se três períodos na doença: 
inicio, estado e período final (cura ou morte). 

Período d'inicio ou incubação: de duração variável, 
só ó perceptível por um começo de insensibilidade e fra
queza nos membros inferiores e por algumas perturbações 
digestivas. 

Período d'invasão ou d'estado : aggravam-se as per
turbações digestivas: anorexia, appetite caprichoso, dor 
epigastrica augmentando á pressão; gastrectasia; vómitos, 
diarrheia alternada com constipação. Paresia dos membros 
inferiores, paraplegia total ; dores musculares, hypersthesia 
cutanea (formigueiros, sensação de queimaduras); amyotro
phia geral, mais accentuada nos músculos da perna, o que 
provoca attitudes viciosas do pé na marcha; reflexos ten-
dinosos diminuídos ou abolidos; cephalalgias violentas; 

(!) Sobre esta doença versou a these do nosso distincto 
collega Arthur da Fonseca Costa, defendida na Escola Medica 
do Porto, no anno passado ; intitula-se Beri-beri e para ella en
viamos o leitor q_ue deseje melhor elucidação do assumpto. 

7 
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amblyopia, estrabismo; edemas generalisados; palpitações 
cardíacas, hypertrophia do coração, pulso frequente e fra
co, dyspnea, oliguria. 

Período terminal: a attenuação gradual dos sympto-
mas indica a convalescença; a cura é lenta e as recidivas 
são frequentes. Nos casos fataes, a morte pode ser brusca, 
por syncope ou embolia, ou lenta, por asphyxia. O beri
beri, segundo a predominância d'um ciado symptoma toma 
as formas edematosa, paralytica, atrophica ou mixta. 

Anatomia pathologiea — Emagrecimento accentuado 
ou anasarca; derrame intraventricular cerebral, meninges 
congestionadas, medulla espinal também muito hyperhe-
miada; hydrorachis; coração hypertrophiado, aorta athero-
matosa na origem, pulmões congestionados, as mucosas 
estomacal e duodenal tumefactas, cobertas de mucosidades 
e escoriadas, com focos hemorrhagicos ; rins hypertropliia-
dos, músculos atrophiados, os nervos mais grossos (sciatico, 
pnonmogastrico, etc.), apresentam-se augmentados de vo
lume e avermelhados ; o fígado e o baço quasi sempre nor-
maes. Os erythrocytes são diminuídos em numero e modi
ficados na. forma; os leucocytes são augmentados em 
numero. 

Tratamento—O melhor tratamento 6, quando possi-
vel, a repatriação ou a mudança do doente para um logar 
secco, a uma certa altitude e perto do mar. A therapeutica 
6 tão profusa como infructifora : quina, ferro, strychnina, 
arsénico, kola, phosphoro, mercúrio, cacodylato de soda, 
citrato de ferro, permanganato do ferro em injecção intra
muscular, nitrato de prata internamente, pontas de fogo ao 
longo da columna vertebral, etc. O melhor processo é ain
da o da medicação dos symptomas (perturbações digestivas, 
edemas, perturbações circulatórias, phenomenos paralyti
cus, etc.). 

C. — MYCETOMA 

Embora mais frequente na índia (districto de Madura), 
esta affecção encontra-se, segundo Berenger-Féraud, em 
todo o continente africano. 

Etiologia — Le Dantec o Karj.tb.ak descreveram, cada 

http://Karj.tb.ak
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um, uma variedade de bacteria a que attribuiram a génese 
do mycetoma, mas parece que o verdadeiro bacillo 6 o de 
Kanthak. 

Symptomas—O mycetoma desenvolve-se apenas nos 
pós, por isso lhe chamam pé de Madura. Inicialmente, no-
tam-se traços avermelhados na espessura da pelle ; um 
pouco mais tarde, apparecem localmente vários tubérculos, 
indolentes, duros, que se desenvolvem lentamente, acu-
minando-se, até que ao fim de muitos mezes se rompem, 
originando crateras que conduzem a trajectos fistulosos 
profundos; n'este momento todo o pó está extraordinaria
mente augmeutado de volume, deformado, cylindrico ou 
oval; então principia a impossibilidade de marcha, o pa
ciente arrasta-se, a pelle do pó bronzeia-se ou ennegrece e dos 
orifícios dos tubérculos escôa-se uma sania fétida; os gan-
glios inguinaes, por vezes, ingurgitam-se enormemente; 
raras vezos o processo se estende para o resto do membro. 

Tratamento — Quando a lesão ó pouco avançada, bas
tarão curetageus ou thermocauterisaçOes enérgicas, sob o 
chloroformio. Mais tarde, só a amputação dará resultado. 
Nada prejudica a administração do iodeto de potássio. 

D . — PlíEGO DE BlSKRA 

Também chamado botão dos paixes quentes; segundo 
Brault, existe em toda a Africa tropical. 

Etiologia — Ainda não ó conhecido o agente etiológico 
d'esta affecção, apezar das pretensões de Djelaleddin-
Monktar (1897), Nicolle, Noury-Bey, Brocq e Yeillon; 6, 
no entanto, uma doença contagiosa, á qual não escapam 
sexos, edades ou raças. 

Symptomas — Descrevem-se três períodos na doença : 
].", periodo d' indaração; 2°, período d'ulceração; 3.", pe
ríodo de cicatrização. 

Periodo d'induraçao—N'uma região glabra (homem) 
nota-se alguma comichão e em breve apparece uma pe
quena papula cercada d'uma zona erythematosa; esta pa
pula vae engrossando até se transformar n'uma.pequena 
nodosidade arredondada, indolente e pruriginosa ; no quarto 

* 
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mez, tem o volume d'uma fava, 6 dura, vermelho-escura e 
a epiderme local descama-se em lamollas circulares. 

Período d'ulceraçao — Do 4.° para o 5.° mez, apparece 
no vértice da nodosidade uma pequena vesicula que se 
rompe, deixando em seu logar uma ulcera saniosa, mais 
ou menos recoberta por uma grossa crosta, muito secca e 
adhérente ; quando esta crosta cahe, vê-se por debaixo uma 
profunda ulcera de bordos espessos, talhados a pique e 
muito irregulares. A' volta, a pelle é livida; continua a 
não haver grandes dores, mas sim muito prurido. Este pe
ríodo dura 2 a 6 mezes. 

Período de cicatrização — Do 8." ao 10.° mez, os bor
dos da ulcera descahem, adelgaçam-se, a areola vermelha 
desapparece, a ulceração vae diminuindo, observam-se 
goramos carnudos esbranquiçados e assim se forma uma 
cicatriz fina, escura e indelebil. 

Ordinariamente, o botão de Biskra 6 múltiplo ; ha ca
sos de indivíduos portadores de oitenta nódulos, ao mesmo 
tempo ; podem complicar-se de lymphangites, adenites, etc. 

Tratamento — E' costume fazer-se o seguinte: lava
gens com acido bórico, cauterisações com glycerina iodada, 
toques com nitrato de prata a 1/j0 e penso occlusivo com 
pasta de zinco mentholada. Quando a affecção 6 adiantada, 
está indicada a igni-cauterisação. 

§ 5. —Doenças devidas a causas desconhecidas 

Emquanto uma melhor technica d'exploraçao não fi
zer as necessárias distineções, englobaremos n'este para
graphe as seguintes affecções da Africa tropical: febre 
vermelha, framboesia, diarrheia das montanhas, phage-
denismo e ainhum. 

A. — FEBRE VERMELHA (J) 

Também chamada febre dengue, 6 uma febre eruptiva, 

(!) Parece ser muito rara esta affecção nas nossas pos
sessões do occidente africano; só vimos relatados alguns casos 
no boletim sanitário de Benguella e no mez de maio de 1902. 
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epidemica, contagiosa, caracterisada por uma erupção po
lymorphs e dores articulares e musculares. 

Etiologia e anatomia pathologica — Nada se sabe sob 
estes dois pontos de vista. 

Symptomas — A incubação 6 de 3 a 7 dias; o inicio 
6 brusco, como o da escarlatina, em poucas horas a tem
peratura sobe a 40°; apparecem agudas dores articulares, 
acompanhadas de edema local, que fazem immobilisar os 
pacientes : as articulações mais frequentemente atacadas 
são os joelhos e os dedos das mãos; ao mesmo tempo ha 
spasmos musculares muito dolorosos (pescoço, lombos, etc.) ; 
cephalóa intensa frontal e orbitaria; embaraço gástrico, 
constipação, albuminuria; ao fim de 3 ou 4 dias principia 
a defervescencia. 

Durante este tempo veem-se duas erupções: uma, 
inicial, acompanha o accesso do primeiro dia; dura algu
mas horas e ataca de preferencia a face ; a outra, chega ao 
terceiro dia e 6 polymorpha: papulosa, vesiculosa, bolhosa 
ou pustulosa; principia pelas mãos e pés e estende-se ao 
pescoço, face e tronco; desapparece ao fim d'uns três dias 
e dá logar a uma descamação furfuracea. 

A convalescença d'esta doença é arrastada e sujeita a 
complicações (lymphangites, abcessos, etc.); durante ella, 
ha grande fraqueza e anorexia. 

Tratamento — No inicio : bebidas frescas, antisepticos, 
calmantes, évacuantes ; na declinação : antisepsia cutanea, 
calmar o prurido da descamação ; na convalescença : exci
tantes do appetite, tónicos, etc. 

B. — FRAMBOESIA 

E' possivel que seja uma affecção infecciosa, visto que 
é contagiosa. 

Symptomas — Depois d'uma incubação, difficil de de
terminar, a doença principia a manifestar-se por uma las
sidão geral, dores lombares, cephaléas, dores articulares, 
accessos rémittentes; duram estes symptomas dois mezes 
ao fim dos quaes apparece a erupção. 

N'um ponto qualquer do corpo apparece uma pequena 
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vesícula da grossura d'uma cabeça d'alfineto, que em breve 
se transforma em pústula, abrindo (o próprio doente a 
abre, coçando-se); fica um pequeno buraco na orla do 
qual, em 24 horas, se forma nova vesícula que em breve 
se rompe para dar logar a uma outra vesícula, e assim 
successivamente durante uns dez dias, ao fim dos quaes se 
vê constituída uma grande bolha, cercada d'outras mais 
pequenas ; passados uns vinte dias, tendo-se fundido todas 
as bolhas, fica uma ulceração, cheia de gommos carnudos 
muito exhuberantes, formando uma excrescência carnuda 
verrngosa. Durante este tempo, os symptomas geraes (fe
bre, dores articulares) teem diminuído. Pouco a pouco, 
novas vesículas dispersas se formam, passando pelas mes
mas phases até darem outras tantas excrescências verru-
gosas; estas vesículas secundarias evolucionam mais rapi
damente que a primitiva, o botão-mãe (oito ou dez dias); 
todas essas excrescências duram uns 16 a 18 mezes, ao 
fim dos quaes principia a cicatrização. 

Tratamento — Antes hygienico que therapeutico : ali
mentação conveniente, suppressão das conservas, mudança 
frequente de roupas, grandes banhos de limpeza. Antisepsia 
das ulceras (pensos com emplastros mercuriaes) ; os ingle-
zes utilisam o enxofre internamente, assim como o iodeto 
de potássio, o mercúrio, o iodoformio, o sulfureto de cál
cio e os arsenicaes. 

C. — DlARRHIÏIA DAS MONTANHAS 

Symptomas — DejecçOes incolores abundantes, produ-
zindo-sc todas as manhãs o acompanhando-se do cortejo 
symp'tomatico da dyspepsia flatulenta. 

Tratamento — Dieta láctea, envolvimento quente do 
ventre, pepsina e desinfectantes intestinaes. Repatriamento. 

D. — PHAGEDENISMO 

E' uma gangrena determinada pela ischemia e morti
ficação lenta e suecessiva dos tecidos que tapetam uma 
ferida. 
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Symptomas—E' nos membros inferiores que o pha-
gedenismo é mais frequente, mas pode também manifes-
tar-se no tronco, braços, mãos ou bolsas. Principia por um 
pequeno botão papuloso ; faz-se á volta um ligeiro edema 
com um pouco de prurido, rompe-se a papula, escoa-se se-
rosidade; então e lentamente, os bordos da ferida descol-
lam-se e formam um ligeiro bordalete em volta d'ella, 
conservando-se enrolados para dentro e franjados; a sup-
puração torna-se abundante e produzem-se descollamentos 
e profundos trajectos fistulosos. A ulcera phagedenica san
gra facilmente e é indolor ou muito dolorosa, havendo uma 
zona d'anesthesia á volta d'ella. A marcha da ulcera pôde 
ir até ao ponto de dissecar e destruir tendões e necrosar 
os ossos ; algumas vezes a ulcera é végétante. 

Ha frequentes complicações d'estas ulceras, principal
mente nas expedições militares : erisypela, tétano, gangrena 
gazoza e podridão d'hospital. 

Tratamento — A therapeutica é indefinida; topica
mente, tem-se utilisado a camphora, o sublimado, o chlo-
reto de cal a Vio, o thermo-cauterio, a curetta, o bisturi 
(para a abertura dos trajectos), chloreto de zinco a 1A, so
luto phenico forte, salol, iodoformio, não fallando na ci
rurgia (resecções e esvasiamentos ósseos, desarticulações, 
amputações) ; internamente, usam-se a quinina, o arséni
co, vários anti-diarrheicos, etc. 

E. — AINHUM 

Parece ser uma affecção propria da raça negra. 
Symptomas — O airihum (termo do dialecto africano 

que, segundo os inglezes, significa cortar) o caracterisado 
por um sulco na parte interna e inferior da prega digito-
plantar, que se vae cavando cada vez mais até transfor
mar a base do dedo em uma espécie de pediculo. As duas 
paredes do sulco são ordinariamente seccas, mas podem ul-
cerar-se e segregar um pus sanioso e abundante; o dedo 
attingido torce-se e torna-se fluctuante ; a. ponta, engros
sada, volta-se para fora. As phalanges reabsorvem-se pouco 
a pouco, o pediculo torna-se flexivel, todo o dedo soffre 
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uma degenerescência gordurosa o a unha atrophia-se. A 
doença dura uns dois annos e 6 absolutamente local. 

Tratamento — O único tratamento que se tem feito é 
o de abreviar a marcha da affecção, prevenindo complica
ções: a secção, pelo pedículo, do dedo attingido. Le Dantec 
aconselha avivar as paredes do sulco e suturar as partes 
ementadas ; é, pelo menos, um processo racional. 

Parecerá estranho, no rápido aperçu da pathologia 
exotica que acaba de ler-se, não termos dito nada sobre a 
lepra, doença tão frequente nos paizes quentes. 

Pozemos esse assumpto propositadamente de parte, 
visto que tal doença, embora muito vulgar sob os trópicos, 
não deixa de pertencer ao quadro nosologico da Europa; 
nós, n'este capitulo, apenas tivemos em vista apontar as 
doenças de certo modo proprias dos paizes tropicaes, e não 
entendemos abrir, para a lepra, as mesmas excepções que 
abrimos para o paludismo e para a dysenteria. 
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HYGIENE COLONIAL 

Os homens que abandonaram a sua 
pátria, podem ser comparados a vege-
taes transplantados em terreno extra-
nho onde não podem ser conservados 
e acclimatados senão á custa de cui
dados extraordinários. 

Michel Levy. 

§ 1 . — Considerações geraes 

A proposição, profundamente verdadeira, que colloca-
mos sob o titulo d'esté capitulo, consubstancia em poucas 
palavras tudo o que podessemos dizer sobre a utilidade da 
hygiene nos trópicos. 

Sabe-se como esta utilíssima parte da medicina, por 
um conjuncto de regras praticas, procura cercar a nossa 
vida das melhores circumstancias de subsistência, quer 
affastando ou destruindo, na medida do possivel, as causas 
da doença, quer prestando ao organismo as necessárias 
condições de resistência aos ataques d'essas causas. Se, 
pois, a hygiene, em qualquer parte do mundo, desempenha, 
em relação ao homem, um tão importante papel, calcular-se-
ha como esse papel sobe de valor nas regiões em que, como 
nos paizes tórridos, as condições de vida são différentes 
d'aquellas a que o organismo do emigrante está costumado. 

N'essas regiões, o colono encontra-se a braços não só 
com a rudeza do clima e com toda a serie de doenças pro
prias de taes paizes, como também — o que 6, talvez, peor 
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— com uma absoluta carência de soccorros ou cuidados 
que mais ou menos o defendam d'esses inimigos; em taes 
circnmstancias só comsigo pôde e deve contar, com os seus 
conhecimentos d'hygiène e prophylaxia e com a precisa 
boa-vontade e energia para não se transviar um só mo
mento da norma rigida que deve pautar a sua nova vida. 

E' claro que a hygiene não é alguma coisa do sobre
natural que faça o milagre de dar saúde, sob os trópicos, 
a quem não a tem na sua pátria. Isto quer dizer que nem 
todos, infelizmente, podem emigrar para tentar viver n'es-
sas latitudes perigosas. 

Em regra, a transplantação do europeu para os trópi
cos, só tem probabilidades de bom successo em relação a in
divíduos robustos, de mais de 23 annos e de menos de 45 ; 
isemptos de toda a tara pathologica, de constituição san-
guineo-nervosa, magros, altos, de caracter independente e 
habituados ao trabalho. 

Escusado será dizer que não devem pensar em emigrar 
os cardíacos, os tuberculosos, os anemicos, os syphiliticus, 
os antigos dysentericos, os anemicos paludosos, os que sof-
frem do fígado, do baço ou dos intestinos, os dyspepticos, 
os predispostos para o rheumatismo, os alcoólicos e toda 
essa multidão de indivíduos de caracter excêntrico, anor
mal, os indolentes, os inexperientes, os tristes, os mal hu
morados, os pouco soffredores, os arrebatados, etc. A este 
propósito, dizia Von Donckelman: «um homem irresoluto, 
sem energia, e um temerário, são creaturas perdidas nos 
paizcs quentes». 

As creanças e os velhos são, na maior parte, victimas 
pouco tempo depois da sua chegada ás colónias oquatoriaes ; 
porisso se deve evitar a sua emigração. 

Todos se devem vaccinar antes de sahir da sua terra 
natal ; sendo necessário preparar a viagem de tal maneira 
que cheguem ao Ultramar no momento em que a influen
cia meteórica é menos desfavorável á saúde, isto é, na es
tação secca, quando o calor húmido não predomina. 

Os indivíduos portuguezes que se destinarem ás pro
víncias ultramarinas de S. Thomé e Principe e Angola, de
verão embarcar em Lisboa em março ou abril. 
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Nos paragraphes que se seguem, exporemos algumas 
das priiicipaes regras a que devem submetter-se os emi
grantes para os trópicos. 

§ 2.—Hygiene individual 

A.— A VIDA SOB os TRÓPICOS; REGIMEN DIÁRIO 

Logo que um europeu desembarca no ultramar afri
cano, não deve immediatamente entregar-se a trabalhos 
mais ou menos árduos, quer manuaes quer intellectuaes ; 
pelo contrario, sem se entregar a uma perigosa inacção, 
necessita poupar as suas forças, afim de familiarisai' o or
ganismo com as condições climatéricas. 

A vida d'uma colónia depende, sob o ponto de vista 
hygienico, dos seguintes princípios: organisaçâo d'um bom 
serviço anti-palustre, uso de vestuário apropriado ao clima 
o á profissão do individuo, trabalho regular e adequado á 
constituição do colono, regimen alimentício sóbrio, repara
dor e equilibrado, habitações simples, bem orientadas, ao 
abrigo da humidade e do calor. 

Um certo numero de regras geraes precisa de atten-
der o colono: nunca trabalhar exposto ao sol, nunca re
mover terra no momento do maior calor, nunca se deitar 
ao ar livre; trabalhar sempre todos os dias, em casa ou 
fora, porque a ociosidade é tão implacável como o clima. 

O distincte hygienista Navarre aconselha deixar-se 
crescer a barba toda, protegendo assim a bocca e o nariz 
pois que dotem muitas poeiras, e ao mesmo tempo man
tém a frescura do rosto pela quantidade d'ar que contem, 
oppondo-se ao congestionamento e á transpiração abun
dante das faces; aproveitando-se este conselho, torna-se 
desnecessário recommendar a limpeza cuidadosa da barba. 

E' conveniente usar, de dia, óculos fumados, afim de 
evitar a perniciosa influencia da excessiva luminosidade 
athmospherica ; devem tratar-se immediatamente as mais 
pequenas perturbações de saúde, afim de não deixar de
pauperar o organismo. 
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Eis o regimen diário, aconselhado aos colonos pelo 
prof. Jorge Treille: 

Levantar-se das 5 para as 6 horas da manhã ; lavar o 
rosto e em seguida tomar um primeiro banho fresco; de
pois ingerir uma chávena de café ou chá com a dose de 
quinina adoptada (ver o § 3.° d'esté cap.). D'esté momento 
ató ao almoço, exercício gymnastico ou trabalho mode
rado. 

Almoçar das 10 para as 11 horas, depois d'uma meia 
hora de repouso ; descanço do 3 ou 4 horas, dentro de ca
sa, mas sem dormir. Passado este tempo, retomar o traba
lho interrompido pelo almoço, depois d'uma ablução fria. 

Jantar das 6 para as 7 horas, em seguida a uma meia 
hora de descanço; depois do jantar, um leve exercício, um 
passeio, etc. ; á noite, qualquer passatempo innocente, lei
tura, jogo, etc. 

A's 9 ou 10 horas, depois de uma leve refeição que, 
na quadra mais quente, convém ser precedida d'um banho 
frio, deitar-se e dormir 7 ou 8 horas. 

O banho fresco quotidiano que de manhã cedo se 
toma, logo ao levantar da cama, deve ter a temperatura de 
22" a 24° e durar apenas uns 3 ou 4 minutos; Navarre 
aconselha juntar-se a este banho o a todos os outros, um 
antiseptico forte, o sublimado, por exemplo ; todas as noi
tes, segundo Gayet, se deve tomar novo banho fresco. 

A's creanças, nos primeiros mozes, devem dar-se ba
nhos a 34°, de manhã, e depois, á medida que forem cres
cendo, banhos progressivamente mais frescos, até che
gar a 24°. 

Quando o colono tiver de fazer alguma viagem — que 
nunca deve exceder cinco léguas diárias, caminhadas em 
cinco ou seis horas e interrompidas de hora a hora—deve 
fazer uma grande paragem, que durará das 9 ou 10 horas 
da manhã ás 3 ou 4 da tarde, escolhendo um logar eleva
do, sem pântanos, com arvores e perto d'um regato. A's 4 
horas da tarde retomará a marcha, até ás 5 ou 6, hora a 
que acampará, de preferencia n'um logar salubre, abun
dante d'agua corrente, abrigado dos ventos e o mais pos
sível livre de formigas e de outros insectos incommodos. 
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N'estes momentos, nunca revolver o solo, mas sim 
cobril-o com folhas seccas ou capim; deitar-se somente 
quando tiver tratado da sua limpeza individual e tomado 
uma chávena de chá ou café, pelas 9 ou 10 horas. 

B . — A HABITAÇÃO 

Tanto quanto possivel, deverá escolher-se um logar 
elevado (altitude entre 500 e 1:000 metros), secco, batido 
por ventos salubres, longe de pântanos e provido d'aguas 
potáveis que não alastrem no tempo das chuvas; a agua 
das nascentes é sempre preferível á das cisternas e poços. 

O sub-solo do local escolhido deve ser permeável até 
uma profundidade tal que de escoamento ás aguas das 
chuvas; devem sempre evitar-se terrenos argillosos, calca-
reos ou ferruginosos (estes últimos por armazenarem muito 
calor e favorecerem, portanto, as fermentações dos variados 
detrictos) ; os melhores são os arenosos. 

A uma certa distancia da habitação deverá plantar-se 
um ou mais renques de eucalyptos (variedade e. rostrata), 
pinheiros, castanheiros, etc., ('), arvores estas que seccam 
a terra e abrigam do vento e do sol. 

Havendo algum pântano junto á habitação, ó conve
niente construir valias em volta d'elle, combinal-as e en-
caminhal-as para qualquer rio proximo; de resto, preferí
vel será a drenagem por canalisação subterrânea (2). 

A fachada das casas formará com a direcção media 
dos ventos dominantes um angulo sufficientemente aberto 
para favorecer a ventilação, a menos que as correntes não 

(1) Laveran crê que os eucalyptos não só seeoam os ter
renos como destroem directamente os germens do paludismo, 
quer pelos vapores aromáticos e antisepticos que desenvolvem, 
quer pela forte dose de eucaliptol que existe nas folhas e ramos 
que se espalham pelo chão. 

(2) As poças d'agua estagnada, os pântanos, etc., da visi-
nhança, deverão ser regados com petróleo, de modo a formar á 
sua superficie uma leve camada; hastam 15 cc. de petróleo para 
cada metro quadrado de pântano. 
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sejam insalubres, porque em tal caso deve ficar opposta. 
Os materiaes de construcção devem ser maus condu-

ctores do calor e pouco porosos; estão 11'este caso o gra
nito, o grès duro, o mármore, etc., ou ainda os tijolos tu
bulares e vitrificados, que além de impermeáveis permit-
tem a circulação d'ar nas paredes. 

0 telhado deverá ser do telhas de barro canneladas e 
nunca se empregará a folha de zinco (que, de resto, 6 
muito usada em Moçambique). 

Nos pavimentos, de ladrilho impermeável, pouco se 
empregará a madeira, facilmente putrescivol; toda a habi-
ção deverá ser perfeitamente isolada do solo, o que se 
obtém assentaudo-a sobre pilares de 1 metro de altura ou 
em alicerces bem cimentados. 

A' volta da casa correrão largas varandas cobertas 
(2 a 3 metros de largura) ; a pintura exterior das paredes 
será feita com uma tinta nem muito escura nem muito 
clara (azul, verde, cinzenta). 

Os aposentos deverão estar dispostos de modo que te
nham aberturas amplas para dois lados fronteiros. As cosi-
nhas e as latrinas ficarão affastadas da residência; ompre-
gar-se-hão as fossas moveis. 

Todas as portas e janellas deverão estar guarnecidas 
de rede de arame muito apertada, afim de, durante a noite, 
impedir a entrada de mosquitos; de dia estas mesmas por
tas o janellas terão uns toldes de lona que impeçam a luz 
em excesso do sol assim como o calor. 

A ventilação do interior da habitação é um dos mais 
importantes problemas : utilisar-se-hão ventiladores auto
máticos ou movidos a braços (punJcahs) e não deixa de ser 
conveniente o seguinte processo, usado na America: dois 
tubos partem, um da parte baixa da casa, junto ao sobrado, 
e o outro do tecto, terminando em cima do telhado, em 
dois pavilhões, o primeiro voltado para o vento, o segundo 
em sentido contrario; o vento engolfa-se pelo primeiro, 
desce pelo tubo, areja o aposento e sahe pelo segundo. 

Quartos de cama do grande cubagem (3m de altura e 
15 ou 20m2 de superficie); o leito terá os pós dentro de 
vasilhas com agua, por causa das formigas; deverá ter 
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quatro columnas verticaes, para d'ellas se poder suspender 
o mosquiteiro. Sobre uma pequena meza algumas folhas de 
eucalyptos para afugentar os mosquitos ; durante o dia, fa
zer evaporar no quarto essência de therebentina. 

O leito deve ser limpo, duro e secco; o quarto de dor
mir no andar mais elevado. 

Em todos os aposentos haverá escarradeiras supporta-
das por um pé d'um metro d'altura. A casa será a miúdo 
lavada, sem ser varrida a secco nem espanada. 

Lemansky, no seu livro Hygiène du colon, aconselha 
lavar sobrado e paredes com um panno molhado em 

Agua ordinária 5 litros 
Sulfato de cobre 200 gr. 

misturada com duas colheres de sopa de 

Alcool a 90° 250 gr. 
Essência de tomilho . . K~ 20 er 

» de alfazema. . ; 
Tintura de benjoin 50 gr. 

Um dos aposentos da casa estará sempre reservado 
para enfermaria. 

C . — A ALIMENTAÇÃO ' 

Uma regra geral, segundo Treille, dominará na ali
mentação do colono : fornecer o menos calor possivel e fa
tigar pouco a digestão. 

Nos primeiros mezes de residência, o regimen alimen
tício será abundante em vegetaes (arroz, legumes, farinhas) 
e sóbrio em carnes vermelhas; o contrario se estabelecerá 
depois. As quantidades de gordura a ingerir serão reduzi
das; resistir-se-ha á sede, pondo, em absoluto, de parte 
bebidas geladas ou bebidas alcoólicas. 

Em todos os casos, o regimen será mixto : alimentos 
animaes, vegetaes e mineraes. 

Animaes — Carne de vacca f1/., kilo por pessoa) fresca, 
jjunca salgada; nada de conservas. Carneiro, cabrito, galli-
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nhã, búfalo (bem cozida ou bem assada), girafa nova, hyp-
popotamo; bacalhau (uma ou duas vezes por semana, 200 
a 300 gr. por dia), peixe fresco (com cuja proveniência se 
deve ser muito cautolloso, porque o d'alguns sitios é vene
noso); leite, queijo (de preferencia velho e duro); pouca 
manteiga; ovos. 

Vegetaes — O pão (trigo, centeio, milho) 6 indispensá
vel. Deverá evitar-se o mais possivel o uzo do biscouto; 
diz Keynaud que o seu uzo continuado produz diarrheia e 
prohibe-o formalmente de março a outubro, por ser n'este 
tempo que uma larva especial n'elle se cria. Pode utilisar-
se o pão indígena chamado infugi ou o bombo e o qidn-
cunque (de mandioca). E' util o consumo de arroz, fari
nha de pau, sorgho, feijão (Navarre recommenda moel-o e 
dal-o em caldo), grão, favas, ervilhas, hortaliças abundan
tes, batata; banana, o íructo cio mangue (mangifera indi
ca), sem com tu do abusar; assacar, nozes de kola, amêndoas 
de cacau. Vinho todos os dias mas na inexcedivel quanti
dade de Jh litro por dia; é preferível o tinto ao branco. 

Nada de absintho, aniz, chartreuse, hortelã-pimenta, 
etc. A cerveja usar-se-ha moderadamente. No intervallo 
das refeições 6 conveniente ingerir infusões frescas de chá 
ou café ou ainda vinho quinado ; a sede combate-se com 
gargarejos d'agua fresca com summo de limão. 

Os óleos que, nas colónias, substituem o azeite d'oli-
veira (palmeira dendem, óleos de coco, de gergelim, do 
ginguba) só devem usar-se emquanto frescos. Não se deve 
fazer uso de saladas. 

Mineraes — Agua de nascente (') ; toda a outra deve 
ser beneficiada (ebullição por 7a hora, filtração [por areia, 
carvão, apparelhos], tratamento chimico [permanganato de 
potassa, agua oxygenada, limalha de ferro, alúmen, cré em 
pó, etc.], distillação) e depois arejada. 

(!) Dizem Kermorgant e Reynaud: «o nso de uma boa 
agua e a prohibiçâo do alcool constituem o começo da sabedo
ria nos paizes quentes ; e a sabedoria, abi mais que em outra 
pai-te, é a saúde». 
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Não perderemos tempo com descripções de filtros ou 
processos de depuração hydrica, que por demais são co
nhecidos e nos occupariam muito espaço ; mas não deixa
remos passar em silencio um processo que suppomos não 
ser conhecido por não ter sido ainda sufficieutemente vul-
garisado ; encontramol-o incidentemente n'um jornal fran-
cez ('), è 6 como segue: 

Uma placa de cobre, rubro, com uma superficie de 
50 a 60cm2, muito limpa (limpa com pedra-pomes) 6 lan
çada n'um recipiente contendo 4 ou õ litros da agua a 
beneficiar e ahi se conserva 4, 6 ou 8 horas. Mais nada; 
ao fim d'esté tempo a agua está estéril e pode ser utilisada; 
tira-se a placa e mette-se em nova e egual porção d'agua 
a esterilisar; de longe a longe limpar a placa com pedra-
pomes. 

Este processo baseia-se em duas observações d'ordem 
chimica : uma, feita ha quinze a vinte annos, por Armand 
Gautier e Galippe, pela qual se provou a inocuidade do 
cobre em relação ao organismo humano; a outra, datando 
apenas de dois ou três annos, feita no Ministério da Agri
cultura dos Estados-Unidos, em que se viu que juntando 
um pouco d'um sal de cobre á agua das cisternas ou re
servatórios d'agua mal saborosa, mal cheirosa e com ger
mens pathogeneos, ao fim d'algum tempo, essa agua torna-
va-se potável e estéril. Foi então que um medico americano, 
cujo nome desconhecemos, se lembrou do processo que in
dicamos mais acima; com uma agua assim preparada ali-
mentou-se elle e a família, perto d'um anno, e nunca 
houve doença alguma cuja proveniência fosse imputável a 
tal agua, o que não acontecia em antes. 

O processo, como se vê, 6 extremamente exequivel e 
é pena que não se tenha reverificado por mais largas ex
periências. 

Julgamos conveniente indicar o quantum da alimen
tação diária do colono; varias formulas teem sido dadas, 

(x) L'Illustration. n.° 3:814, dia 1 de setembro de 1906. 
8 
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mas apenas transladaremos a do snr. Alfredo de Leão Pi
mentel, adaptada ao colono portuguez, o baseada na formula 
de Gayet f ) ; é a seguinte: 

1) Eação ordinária: 

* Carne de vacoa fresca 400 gr. 
ou de lanígeros ■ 500 gr. 
ou bacalhau fresco . . . . ' . 300 gr. 
ou peixe fresco 700 gr. 

Batatas 450 gr. 
ou arroz 150 gr. 

Hortaliças 250 gr. 
Pão fresco (mistura de farinha) . . . 150 gr. 

ou pão de milho 1:000 gr. 
Vinho »/2 litro 
Café ou chá ■ . 40 gr. 
Assucar 50 gr. 
Sal 30 gr. 

A's eroanças até 12 annos, metade d'esta ração; ás 
mulheres e rapazes até 18 annos, três quartas partes. 

2) Eação extraordinária (2) : 

Pão fresco (mistura de farinhas). . £ 4 
ou de milho ]«js2 

Hortaliças íSag 
Vinho . . . t §.§! 
Assucar } %% ° 
Sal I | S & 
Carne de vacca fresca 500 gr, 

ou de lanígeros 500 gr 
ou de bacalhau fresco . . . . 400 gr. 
ou peixe fresco 800 gr 

Batatas 500 gr 
ou arroz 200 gr 

E' sempre conveniente alternar a carne com o peixe 
e evitar a monotonia da alimentação ; o café e o assucar 
serão divididos pelas três refeições (á noite é preferível o 
chá) ; o vinho dividido pelo almoço e jantar. 

(') Manual do Colona, 1.° vol., Lisboa. 
(') Dia em que se tenha feito ou seja necessário fazer uni 

trabalho mais violento, 
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Uma coisa que, logo de principio,, atormenta o emi
grado ó a anorexia; os ignorantes lançam logo mão dos 
chamados apperitivos, constituídos por perigosas bebera-
gens alcoólicas, sem calcularem as terríveis consequências 
do alcoolismo em que se iniciam. O único apporitivo re-
commendavel, por ser o, melhor e officaz, 6 segundo Le-
mansky, o caldo desgordurado e gelado, um pequeno copo 
tomado meia hora antes das refeições; poderá utilisar-so a 
formula do beef-tea dos inglezes: 

Carne de vacca, sem gordura, cortada 
em bocados 500 gr. 

Agua fria 500 gr. 
Aquecer lentamente e levar até á ebullição ; ferver por 2 minutos 

e passar atravez d'uni guardanapo, com expressão 

D. — O VESTUÁRIO 

O vestuário tdeverá ser largo, simples, commodo e 
leve; as fazendas'preferidas serão a flanella e o algodão; 
a primeira, de cor branca ou cinzenta (Maurel) e macia 
será utilisada em camisola e cinta abdominal, dois artigos 
que sempre se trarão sobre a pelle. Por sobre esta flanella 
trar-se-ha algodão ou lã; ou seda leve, em tempo quente. 

Durante o dia é d'uso o seguinte vestuário : chapéu 
levo (capacete branco, de palha ou de medulla d'aloes, aba 
larga, e pala anterior verde por dentro por causa da re
verberação solar; cobre-nuca, copa elevada com ventilado
res). No tempo da chuva, resguardar-se-ha o chapéu ou o 
capacete com uma capa impermeável, conservando os ven
tiladores descobertos; aconselha-se, em marcha ao sol, 
metter dentro do chapou um panno humedecido ou folhas 
frescas de vegetaes. 

Casaco largo, d'algodao no tempo quente o de lã ou 
flanella no frio; 6 excellente o trage dos inglezes: casaco 
largo de kaki, com 4 bolsos, cinto e golla voltada (nada 
de collarinho nenrgravata). A camisa não devo ser d'en-
gommar. 

Calças d'algodao, largas, resistentes, pouco apertadas 
na cintura; ceroulas de algodão ou flanella, também largas. 
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Calçado : em regiões seccas — botas ou sapatos de 
aportar com correias (sapatos de caça), polainas macias e 
flexiveis; em casa usar-se-ha o sapato de pamio; em re
giões húmidas — sandálias do coiro fixas ás pernas e pós 
por correias cruzadas, ou botas grossas, de duas sollas, 
bem encobadas. Nunca se devo andar descalço; as peúgas 
são indispensáveis e todos os dias se mudarão. 

De noite bastam uma camisola de flanella e as cerou
las. O travesseiro será leve o molle; os hygienistas preco-
nisam o travesseiro de cautchu que se enche por insufla
ção. Os lençoos serão d'algodao ou linho e os cobertores 
de lã e escuros; dormir-se-ha sempre descalço. 

E' absolutamente indispensável o uso d'um mosqui
teiro de tulle d'algodao, que dê volta e meia á cama e te
nha uns 3 metros d'altura. Não deve haver cortinados no 
leito. 

Mudar-se-ha de roupa duas ou três vezes por semana 
e nos terrenos palustres, todos os dias ; toda a roupa será 
sempre desinfectada. 

Na estação fria, devem usar-se por fora tecidos de lã 
grossa, de cor clara. E' conveniente, nos dias de grande 
calor, mudar algumas vezes a camisola e o cinto de fla
nella, quando estiverem muito suados; mas nunca deixar 
de trazer estes dois, repetimos, indispensáveis artigos. 

§ 3.—Hygiene prophylaxica ; algumas notas 

As mais importantes regras que, no capitulo dapro-
phylaxia, ha a observar, dizem respeito ao paludismo c á 
dysenteria, de resto as doenças dominantes nos paizes 
quentes; autos, porém, do nos oceuparmos d'ellas, vejamos 
rapidamente as principaes prescripções recommendaveis 
acerca das outras doenças (!). 

Ç1) Pouco diremos sobre este assumpto visto que elle é 
sufficientemente desenvolvido na these do nosso condiscípulo 
Pinto d'Azevedo, 
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Golpe de calor — Nunca trabalhar ou marchar com a 
cabeça exposta ao sol ; nunca se deitar no chão durante os 
grandes calores. 

Lichen tropicus — Evitar tudo o que possa produzir 
sudações exaggeradas; mudar frequentemente de roupa 
branca, não usar a flanella interior senão de tecido macio 
e portanto não irritante; evitar os banhos de mar. 

Pulga penetrante — Manter a limpeza dos pés (pedi-
luvios frequentes); affastar da habitação gatos, cães, etc. 
Nunca andar descalço ; apezar de tudo isto examinar-se a 
miúdo e atacar impiedosamente o parasita, logo que seja 
encontrado. 

Dracuntiase — Queimar cuidadosamente as filarias 
extrahidas e todos os pensos empregados n'esta affecção. 
Beber só agua beneficiada; não se banhar em pântanos 
nem marchar atravez d'elles ou de poças. 

Bilharxiose — Agua beneficiada ; esterilisar as urinas 
antes de as desprezar; nunca se banhar em ribeiros; al
guns auctores aconselham a circumcisão (?). 

Filarioses sanguíneas — Agua beneficiada (*) ; não fa
zer uso de vegetaes crus (saladas, etc.) 

Doença do somno — Proteger-se contra as moscas 
tsó-tsé (2) e exterminal-as ; habitar longe de sitios húmidos 
ou pantanosos; guarnecer as portas e janellas de redes me-
tallicas finas; não communicar com os doentes. Uso do 
mosquiteiro durante a noite; prender ao capacete um mos
quiteiro de tulle que proteja a cara e o pescoço, usar luvas 
de fio espesso e polainas, quando se tiver de atravessar 
uma região onde abundem as tsé-tsé. Seria conveniente 
impedir a emigração de regiões atacadas para outras inde
mnes (3). 

(*) Este conselho é dado simplesmente por descargo de 
consciência, n'este caso : na China, onde quasi se não bebe se
não chá (e portanto agua fervida) a filariose é muito vulgar nos 
indígenas ; e os europeus, que bebem aguas mineraes, também 
a teem ! 

(') E sttgornyas, segundo o dr. Gustavo Martin. 
(s) N'um importante artigo publicado em A Medicina Mo

derna, do Porto (n.° 162 do xiv armo, junho de 1907), o sr. dr. 
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Beriberi — Na impossibilidade do ostaboloeer uma 
prophylaxia raoional, recommenda-se apenas uma alimen
tação boa e suficiente, evitar a humidade athmospherica, 
as habitações mal ventiladas, etc. 

Prego de Biskra — Preservar com minúcia as meno
res escoriações e sobretudo garantil-as do contacto dos in
sectos. 

Framboesia — Isolamento dos doentes ; as pessoas que 
os tratarem ou d'elles so approximarem deverão submet-
ter-se aos cuidados de desinfecção empregados n'estes 
casos. 

A dysenteria 

Nas regiões muito quentes, sobretudo, não se deve 
beber agua senão beneficiada (fervida ou filtrada); devem 
egualmente evitar-se os resfriamentos muito bruscos, não 
se descobrir de noite, não comer coisas indigestas, princi
palmente vegetaes (legamos) crus; ovitar a humidade e o 
calor muito intenso, não fazer excessos. A hygiene geral 6 
egualmente de grande importância: limpeza rigorosa das 
latrinas, impedir a todo o transe que as dejecções dysente-
ricas se espalhem pelo chão, desinfectal-as com solutos de 
sulfato de cobre, chloreto de zinco, chloreto de cal (50 gr. 
por litro). 

As pessoas que se approximarem dos dysentericos ou 
lhes prestem cuidados, deverão desinfectar-se (mãos, ves
tuário, etc.) muito cuidadosamente; todos os objectos que os 
doentes utilisarem serão desinfectados com todo o rigor 
[bacias, cânulas, roupas, etc. (').] 

Maia Leitão, distincte facultativo militar em Angola, préconisa, 
como prophylatico da hypnose, o atoxyl. Esta substancia deve 
ser ingerida em tantos decigrammas quantas as dezenas de ki
los que pezar o individuo ; tomar- se-ha de 15 em 15 dias e du
rante 3 dias. 

(') Os srs. Widal e Martin contam, no Bulletin de VAca
démie de Médecine, 3eme série, 1906, torno XLVI, pag. 400, o caso 
de uma família — que habitava n'um dos hairros mais salubres 
de Paris e que vivia em condições hygienicas irreprehensiveis 
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O paludismo 

A prophylaxia do paludismo consiste em três formu
las essenciaes: destruição dos mosquitos, protecção contra 
as suas picadas e medicação preventiva. 

I: Destruição dos mosquitos — Supprimir todas as 
collecções d'agua estagnada (seccar os pântanos, construir 
diques para os cursos d'agua, drenar o solo ; destruir todos 
os reservatórios d'agua imiteis, quer dentro de casa, quer 
nos quintaes ou jardins: celhas, baldes, pipas, poços aban
donados, fragmentos de vasos, etc). Não havendo possibili
dade de supprimir os pântanos, espalhar á sua superficie 
uma leve camada de petróleo (kerosene) : basta molhar 
n'este liquido um farrapo preso a uma vara e passal-o pela 
superficie da agua, repetindo esta operação de 15 em 15 
dias. 

Nos tanques d'ornato dos jardins deverá crear-se uma 
certa quantidade de carapaus, carpas, barbos ou outros 
peixes, que são muito gulosos de larvas de mosquitos e 
lhes fazem uma guerra impiedosa. 

I I : Protecção contra as picadas — Nunca desprezar 
o uso do mosquiteiro e das redes nas portas, janellas e cha
minés, redes estas que deverão ser moveis, para se tirarem 
de inverno, e ser construidas de ferro galvanisado, para 
não se oxydarem (x). A' falta d'estas redes, servirá o pró
prio tecido do mosquiteiro. 

Quem tiver de sahir á noite, deverá usar luvas e em-

—ser atacada de dysenteria (bacteriologicamente diagnosticada.) 
nas pessoas do pae e d'um filho, creança ainda, que morreram. 
Soube-se que uns dias antes do filho adoecer, estivera em casa 
d'essa família um negociante de estofos exóticos e lá vendera 
uns pannos japonezes, velhos, com que a creança estivera brin
cando e que depois foram collocados junto da cama do pae; 
como não se ignora, o Japão é um dos paizes que a dysenteria 
assola. 

(') Na Italia, onde o paludismo é endémico n'algumas re
giões, ha uma lei, promulgada em 2 de novembro de 1901, que 
torna obrigatório o uso d'estas redes em todos os edifícios do 
Estado e casas dos empregados públicos. 
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brulhar a cabeça e o pescoço em tulle, mettendo o bordo 
inferior d'esté por dentro da roupa. Manter a agitação do 
ar no interior das casas (punkas, ventiladores). 

III : Prophylaxia medicamentosa — Uso permanente 
de quinina. Ha três processos: o das doses fracas quoti
dianas (0gr,10 a 0gr,25 de sulfato ou chlorhydrate de qui
nina), o das doses medias de dois cm dois dias (0gr,30 a 
0gr,50) o o das doses fortes de quatro em quatro ou de sete 
em sete dias (0gr,60 a 1 gr). 

Laveran prefere o das doses medias do dois em dois 
dias; Burot o Legrand teem a seguinte formula: 

Sulfato de quinina S gr. 
Vinho tinto de meza 1:000 gr. 
Agua com assucar ] :000 gr. 
Aguardente para dissolver o sulfato. . q. i>. 

Dividir em dez rações diárias, de dois decilitros. 

, O dr. Ferreira Eibeiro tomava de manhã 0Kr,30 de 
sulfato com o café, repetindo a dose duas ou três vezes ao 
dia quando se expunha ao sol ou se sentia incommodado ; 
nos logares palustres e no mau tempo, tomava logo de 
manhã 0gr,5 do sal. Legrand recommenda a substituição 
d'esta dose extraordinária por uma de 0gr,75 dividida em 
duas: a primeira, do 0gr,5, na véspera d'uma marcha ou 
trabalho em logar palustre, e a segunda, do 0g,',25 momen
tos antes de iniciar esse trabalho ou marcha. 

E' tão grande a confiança que o dr. Ferreira Eibeiro 
deposita n'esta medicação preventiva, que não teve duvida 
em escrever o seguinte período ('): 

«As portas do Continente Negro, que teem resistido 
aos embates dos mais possantes guerreiros e que toem zom
bado dos mais valentes campeões do progresso, abrem-se 
de par em par e deixam entrar o humilde colono que, for
talecido e tonificado pelo sulfato de quinino, nada receia e 

f1) Dr. Manoel Ferreira Eibeiro, Estudos medico-lropicaes 
(1877-1878), Lisboa, Imprensa Nacional, 1886; pag. 230, nota. 
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percorre a salvo as localidades mais insalubres e os valles 
mais férteis.» 

Keconhecendo a justeza d'estas ideias e sanecionando-
as, o ministério da marinha e ultramar enviou uma circu
lar, datada de 17 de junho do 1904, aos governadores das 
províncias ultramarinas, ordenando que as forças militares 
regionaes fizessem uso dos saes de quinina como medida 
prophylactica. 

# 
Ao lado d'esta medicação, têm também muita impor

tância a hygiene geral individual e collectiva e a marcha 
da civilisação e do progresso nas regiões palustres: cons-
trucção de estradas e de caminhos de ferro, melhoramentos 
na cultura do solo e nas edificações, hygiene cia alimenta
ção e principalmente o fornecimento d'agua de boa qua
lidade. 

§ 4 . - 0 alcoolismo sob os trópicos 

É frequente encontrar-se nos boletins necrologicos das 
provindas ultramarinas ' casos de alcoolisme distribuídos 
ogualmente pelas populações europeia e indígena ; tal mor
talidade chega a fazer uma regular figura ao lado da do 
paludismo. 

Com effeito, o alcool sob todas as suas modalidades 
(vinho, aguardente, licores) reina como senhor quasi abso
luto em toda a Africa portugueza. As causas d'esta nefasta 
influencia são variadas : a propria acção do clima, a nos
talgia (*), a falta de uma boa agua potável, a absoluta igno
rância das propriedades do alcool — são, em resumo, os 
verdadeiros factores d'esse perigoso resultado. 

A acção do clima, como vimos, origina um enlangues-
cimento das funeções digestivas com pronunciada anorexia 
e uma sudação abundante com intensa sede ; os ignorantes 
pretendem combater a anorexia com apperitivos, mais ou 
menos alcoólicos, e a sede com repetidos copos d'agua ad-

(1) Factor deprimente de excepcional importância. 
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dicionada do grandes calices (quando não 6 adlibitum) de 
aguardente ou outra bebida alcoólica; a melancholia que 
se apodera do colono pouco activo ou desfortunado leva-o 
egualmente a procurar no vinho um transitório descanço 
ou esquecimento das suas magoas. 

A carência, em dadas regiões, de agua potável de boa 
qualidade, faz com que alguns europeus se sirvam de 
aguas mineraes; esta pratica, quando exequível, não 6 má, 
mas o poor 6 que alguns d'esses europeus não se es
quecem de addicionar a taes aguas a inevitável dose de 
cognac. 

Corre entre o nosso povo a funesta crença — avolu
mada pelas narrações exaggeradas, mentirosas e muitas 
vozes malévolas dos repatriados — de que o alcool 6 um 
elemento indispensável na Africa, quer para abater a tem
peratura quer para crear forças ; esta triste crendice 6 dif-
ficil de desarroigar do espirito popular. 

A sciencia dos laboratórios já pronunciou o seu veri-
dictum sobre a utilidade do alcool; o alcool não abate 
physiologicamenie a temperatura orgânica: o abaixamento 
thermico que se observa depois de frequentes abusos al
coólicos é um começo de intoxicação; do mesmo modo, o 
alcool não cria forças: o alcool chicoteia o systema ner
voso, dá-lhe uma energia fictícia, mas tudo isso 6 momen
tâneo, ephemero ; vem a seguir a reacção, que 6 um ver
dadeiro torpor, quasi collapso. 

Por outro lado, a ignorância ainda, mascarada de 
sciencia, sabendo que a nocividade das bebidas alcoólicas 
depende quasi exclusivamente da natureza (pezo atómico) 
do alcool, affirma que o alcool vinico é inoffensivo ; e por
tanto, o colono usa immoderadamente do vinho, sem se 
lembrar que a quantidade de alcool ethylico que ingere 
suppre a qualidade dos outros alcooes que repudiou. 

E' forçoso desenganarmo-nos; o alcool ó um veneno, 
ainda mesmo o alcool vinico; logo que passa para o san
gue elle déshydrata o protoplasma cellular e paralysa a 
actividade das cellulas ; e esta acção é mais ou menos 
grave segundo a dose absorvida, o numero de vezes em 
que esta absorpçâo se dá, a susceptibilidade individual, 
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etc ; de resto, diz Arnould fobr. cit., pag. 593) : o uzo dos 
alcooes é absolutamente desnecessário ao homem: provam 
esta affirmação os hábitos de grupos numerosos, como os 
mussulmanos, que são capazes de um trabalho conside
rável. 

O alcoolismo, que se estabelece lentamente, esse ver
dadeiro tlagello da humanidade civilisada, não só estraga 
profundamente o organismo (afecções chronicas do fígado, 
perturbações gastro-intestinaes, lesões renaes e cardio-vas-
culares e desordens do systema nervoso, attingindo lamen
tavelmente a esphera moral (*); reílectindo-se em certas 
doenças, como a pneumonia, o rheumatismo, as gastro-
enterites, o paludismo, etc.), como também se repercute na 
descendência do colono, que se apresenta enfezada, rachi-
tica, deformada physica ou intellectualmente. 

E não haverá um meio de obstar á marcha d'essa ca
lamidade que, por si só, inutilisa a colonisação? Ha dois: 
a iniciativa individual e a iniciativa do Estado. 

A boa vontade, por parte dos colonos, em se submet-
ter cegamente ás regras aconselhadas pela sciencia, pondo 
de parte crendices absurdas e disparatadas, e a nitida e 
segura comprehensâo das funestas consequências do abuso 
alcoólico, comprehensâo tão segura e tão nitida que o leve 
a temel-as e portanto a evital-as — eis o que é aconselhá
vel ao europeu que pretenda estabelecer-se em Africa. 

E da parte do Estado, seria para desejar que um certo 
numero de medidas — de que, infelizmenre, a propria me
trópole está necessitada! —fosse posto em vigor, medidas 
que dessem em resultado a diminuição (já que a suppres-
são absoluta parece uma utopia) do consumo das bebidas 

(i) E' curiosa a irresistível abulia que o alcool engendra: 
o alcoólico, nos seus momentos lúcidos, reconhece o seu erro e 
promette emendar-se, quer mesmo emendar-se; dentro em pou
cas horas ou minutos, está embriagado. Lemansky (Hygiene du 
Cólon, Paris, 1902) diz: «Le buceur habituel est sur une,pente phy
siologique et moral qu'il descend rapidement; il lui sera bientôt im
possible de la remonter, même bien difficile de s'arrêter.» 
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alcoólicas quor na parto civil quer na parto militar da po
pulação das nossas provindas ultramarinas. 

Entre outras providencias d'ordem legislativa (limi
tação do numero dos estabelecimentos de venda de bebidas 
alcoólicas; pezada contribuição dos que existissem legal
mente ; disposições penaes effectivas para os que abusassem 
do alcool de modo a promoverem escândalo em logares 
públicos, etc.) ; uma ha que, no entender do ex.m0 sr. dr. 
Joaquim Francisco Vieira, poderia fornecer um resultado 
apreciável : consiste em divulgar, por meio de impressos 
largamente distribuídos, noções claras e precisas sobre os 
offeitos do habito alcoólico. 

Esses impressos deveriam ser entregues aos commis-
sarios dos vapores que fazem carreira para a Africa para 
serem profusamente distribuídos pelos passageiros os quaes 
em nada melhor entreteriam os ócios da viagem do que 
em lol-os e fixal-os devidamente no espirito. 

A ideia ó realmente boa ; mas nós teríamos mais fun
dada esperança nas medidas legislativas que apontamos 
acima; o exemplo alheio confirma-nos n'esta opinião: em 
a Noruega, depois da adopção do systema Gõteborg, coer
citivo do alcoolismo, o consumo d'alcool (a 50°) — que 
era, por habitante e por anno, em 1876, de seis litros e 
sete decilitros — desceu, em 1896, a dois litros e três de-
cilitros. 

Como se vê, a acção do Estado 6 grandemente sobe
rana n'este assumpto e uma lei repressiva do abuso — e 
até do uzo — das bebidas alcoólicas seria uma das provi
dencias mais acertadas e cremos que de mais profícuos re
sultados na diminuição até completa oxtincçâo d'esse ter
rível dizimador da espécie—o alcool. 

No entanto, acima de todas as prescripções legaes e 
de toda a coacção, uma coisa sobrepuja a todas as outras, 
visto a sua efficacia ser, em nossa opinião, verdadeiramente 
indiscutível; referimo-nos á hygiene individual, ao cuidado 
meticuloso que todo o colono — de qualquer cathegoria ou 
profissão que seja — deve ter com relação á conservação 
da sua saúde. 

Ella 6 quasi omnipotente, a hygiene individual; 6 o 



117 

único meio de nos eximirmos á implacável acção de todos 
os agentes pathogeneos ; cada um de nós, por iniciativa 
propria, como ardente aspiração do nosso ser, tem o dever 
indeclinável de ter na mais alta conta a hygiene individual : 
é preciso que este conceito faça parte integrante do nosso 
caracter; isso só o pode conseguir a educação, tornando 
inconsciente o alto valor da nossa hygiene individual, de 
forma qne as suas indicações se transformem n'um habito, 
sejam uma parte do nosso ser. 

São, a tal respeito, bem significativas, as seguintes 
brilhantes phrases do ex.mo prof. dr. Eoberto Frias (*) : 

«A educação hygienica, como eu a entendo, é a inte
gração dos sãos princípios de hygiene na formação do ca
racter: é a hygiene ensinada e praticada desde os tenros 
annos 

«Nós todos sabemos que a moral educativa dos pri
meiros annos orienta as nossas acções atravez da vida, e 
quando solicitações de ordem subversiva nos forçam a des
viar da recta estrada, fazemol-o com certo pezar, com um 
sentimento de mal estar. 

«Está n'isto o segredo do poder dos hábitos que nos 
levam a praticar certos actos sem esforço, quasi instincti-
vamente, de maneira que, em ultima analyse, a educação 
não é mais do que a formação de hábitos. 

«Por outro lado a psychologia da formação do cara
cter nos ensina que a educação deve tender a subordinar 
á razão esclarecida e soberana as impulsões do nosso ser. 

«E' preciso, pois, que ao lado d'uma razão moral, de 
uma razão religiosa, haja uma razão hygienica que disci
pline todos os actos da nossa vida physica, por forma que 
uma infracção dos sãos principios recebidos e organisados 
desperte em nós uma sensação desagradável que nos chame 
á consciência do delicto. 

(1) Conferencia, durante o 4." congresso nacional contra a 
tuberculose, realisada no salão arabe do Palácio da Bolsa, no 
Porto, em a noite de 7 de abril de 1907 ; publicada em totalidade 
na Gazeta dos Ilospitaes do Porto, n."" 8 e 9, \.° anno (pag. 12E> a 
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«Mas como fazer penetrar nas massas os hábitos hy-
gienicos? 

«Para os adultos pela persuasão, por meio de conse
lhos que devem descer dos superiores para os inferiores, 
dos chefes para os subordinados, dos patrOes para os ope
rários, dos amos para os creados, em catéchèse persistente. 

«Bem sei que esses conselhos não podem supprir to
das as deficiências hygienicas, mas vae-se até onde é pos-
sivel.» 

E' porisso que nós consideramos do máximo alcance 
a larga diffusão dos preceitos hygienicos, acerca da vida 
sub-tropical, pelos indivíduos emigrantes — repetimos, sem 
distineção de cathegoria social — e isso associado a uma 
inabalável boa-vontade no cumprimento de taes preceitos. 
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ACCLIMAÇÃO PORTUGUEZA NAS PROVÍNCIAS DA AFRICA OCCIDENTAL 

§ 1 . 

Ao lançarmos mão da penna para redigir oste capi
tulo, um profundo desgosto nos punge pela tão lamentável 
miséria dos dados do que dispomos sobre este assumpto. 
Uma circumstancia, poróm, nos consola : é que tal carência 
de informações é unicamente devida á impossibilidade em 
que nos vimos de as obter, e não a incúria nossa ou falta 
de solicitude em as procurar. 

Suppomos que o serviço de estatística em questões de 
demographia sanitaria, se encontra em estado bastante atra-
zado, nas províncias portuguezas do occidente africano. A 
única fonte a que nos fomos fornecer de alguns aponta
mentos d'esta ordem, foi o Boletim official da província 
d'Angola, que consultamos na Bibliotheca municipal do 
Porto; e — triste é confessal-o — se poucas foram as notas 
que colligimos acerca d'Angola, nenhumas, absolutamente 
nenhumas são as que possuímos sobre as ilhas de S. Thomé 
e Príncipe: ou não existe Boletim official d'esta província, 
ou, se existe, não se encontra na citada Bibliotheca! 

Assim, este capitulo, que, em nosso intuito, deveria 
ser uma espécie de espelho onde se reflectissem os resul
tados da adaptação do colono portuguez ao meio africano, 
as consequências, boas ou más, d'essa lucta entre o euro
peu, provido dos mais sadios preceitos hygienicos, e o cli
ma, armado das suas traições athmosphericas e das suas 
perfídias telluricas — este capitulo, repetimos, a nada mais 
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se reduz que alguns quadros nosologicos e alguns quadros 
necrologicos — e isso ainda com falhas e interrogações. 

Todas essas importantes questões da demographia dy-
namiea pelas quaes se julga da actividade vital d'um povo 
— a natalidade, a matrimonialidade, com os seus pontos de 
vista secundários (frequência dos casamentos, edades em 
que estes se effectuant, a consanguinidade, os casos de cri
minalidade, os de alienação mental, os de suicídio, a mor
talidade), a mortalidade coilectiva e os respectivos dados 
no que diz respeito á edade em que os óbitos são mais 
vulgares, á legitimidade ou illegitimidade dos indivíduos 
fallecidos, ao sexo, ao habitat (cidade ou campo), á facili
dade de vida, á profissão, etc. — tudo isso ó completamente 
posto de parte n'este capitulo por falta de informes esta
tísticos. 

Os bem escassos pormenores que adiante apresenta
mos referem-se apenas á mortalidade por doenças exóticas, 
em comparação com a que 6 produzida pelas doenças com
muns ás nossas latitudes; mas que representa a mortali
dade de seis hospitaes larguissimamento esparsos para o 
computo neorologico d'um paiz do quasi um milhão e tre
zentos mil kilomètres quadrados? 

E dados relativos á immigração portugueza? Nada 
pudómos conseguir a tal respeito; 6 possível que o pouco 
tempo de que dispomos e o facto de não termos á mão os 
archivos do ministério da marinha e ultramar — por onde 
necessariamente correm taes negócios —seja em grande par
te a causa magna da deficiência dos nossos apontamentos. 

Antes, porém, de apresentar os quadros a que nos vi
mos referindo, façamos algumas considerações sobre o phe-
nomeno da acclimataçâo. 

* 
Sabe-se que a acclimataçâo 6 um verdadeiro conflicto 

entre o conjuucto de circumstancias que caractérisant uma 
dada região e as disposições orgânicas que constituem o 
fundo da individualidade humana e o typo collectivo das 
famílias e das raças. Esta lucta entre as forças externas e 
o homem tende a assemelhal-o aos indigonas do paiz que 
vem habitar. 
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O problema, d'uma importância que se comprehende, 
da acclimatação, resolve-se, pois, com os seguintes ele
mentos : 

a) conhecer a organisação e o funccionalismo dos 
individuos. 

b) ordenar, sobre este modelo, a actividade physio-
logica dos recem-chegados e approximal-a do typo orgânico 
dos indígenas. 

B', portanto, a lei fundamental da acclimatação a ex
pressão do seguinte dilemma: ou variar ou morrer. 

Levanta-se, porém, n'este momento uma grave ques
tão : o facto de um individuo se acclimatai- aos paizes exó
ticos será o sufficiente para d'elle se concluir pela acclima
tação da raça? As opiniões entrechocam-se. 

Boudin negava em absoluto o acclimatamento de ra
ças ; pelo contrario Humboldt, de Quatrefages, Bertillon 
sustentam que, dadas certas condições, as mesmas raças 
adaptam-se a différentes climas, apresentando como exem
plos, os Europeus actuaes, oriundos de populações india
nas, os brazileiros, descendentes dos portuguezes, os yankees, 
originários dos inglezes ; e essa populosa raça dos judeus 
que são verdadeiramente cosmopolitas. 

O acclimatamento d'um individuo depende em grande 
parte d'alguns elementos que nós citamos no capitulo an
tecedente: a edade, o sexo, o temperamento,, o género de 
vida, a latitude, a estação do anuo em que se entra nos 
paizes exóticos, etc. 

O mechanismo — a pathogenia, digamos assim — da 
adaptação aos climas, que foi magistralmente estudada por 
Manquât ('), 6 em extremo complexo, residindo n'um con-
juncto de condições capazes de collocar o organismo nas 
melhores cireumstancias physiologicas que lhe pode forne
cer o meio climatérico ambiente ; ó uma verdadeira adapta
ção de funeção, tanto das cellulas como dos órgãos, ás 

(!) N'uma memoria apresentada por este auetor ao 1.° 
congresso francez de climatotherapia, em Nice, no anno de 1904. 

!» 
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novas condições era que se encontram (necessidade de 
oxygenio nas altitudes, de calor nos paizes frios, etc.). 

Desde o momento em que o esforço necessário ao or
ganismo para se crear um novo equilibrio com o meio, 
não ultrapassa a resistência de que esse organismo é sus
ceptível, o acclimatamento effectua-se. 

Estas pequenas considerações deixam já antever a se
guinte proposição : que o problema da acclimataçâo é ape
nas uma questão de adaptação ao conjuncto de caracteres 
physicos da atmosphera d'uma dada região, sem entrar em 
linha de conta com as endemias locaes. Le Roy de Meri-
court e Treille são bem concordes em affirmar que a insa
lubridade do solo ou das aguas e a pullulação parasitaria 
e microbiana são circumstanciag secundarias no processo 
da acclimação. 

De todos os europeus, são os portuguezes, os hespa-
nhoos e os italianos os povos que melhor se adaptam aos 
climas africanos ; mas é conveniente fazer observar que, se 
com a ajuda dos preceitos hygienicos, o acclimamento in
dividual ó relativamente fácil, já o mesmo não acontece 
com o acclimatamento da raça, e isso porque em geral a 
mulher europeia resiste mal sob os trópicos onde é, em re
gra, estéril; além d'isto, as creanças não se criam senão á 
custa de extraordinários cuidados. 

Alguns pontos ha, comtudo, em que se tem notado 
uma certa adaptação climática dos portuguezes: assim, em 
S. Thomó, ha famílias inteiras, oriundas de Portugal, que, 
ha perto de cem annos se estabeleceram nas roças eleva
das, onde teem dado origem a uma descendência mais ou 
menos numerosa que pouco ou nada se tem resentido do 
clima; e em Angola, 6 bem conhecida a população branca 
de Mossamedes, quasi toda constituída de pescadores do 
Algarve, os quaes ha muito tempo ahi se estabeleceram e 
teem progredido. 

De resto, um dos mais importantes factores de uma 
boa acclimação, 6, sem duvida, o modo de ser, os costu
mes, os hábitos anteriores dos colonos, avultando n'este 
grupo, a sobriedade — verdadeira virtude : e de todos os 
povos europeus são, indiscutivelmente, os portuguezes os 
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mais sóbrios, qualidade esta do inestimável valor para a 
existência sob os trópicos. Treille não se cança de dizer 
que a dyspepsia gastro-intestinal, tão frequente nos colo-
niaes, é quasi unicamente devida ás aberrações do regimen 
alimentar. 

§ 2. —Quadros necrologicos e nosologicos relativos ao quintiennio 
de 1900-1904 e a província d'Angola 

Como dizemos mais acima, só nos foi possivel consul
tar o Boletim, officiai de Angola acerca do movimento ne-
crologico e nosologico d'esta província ultramarina; os 
dados que a seguir apresentamos são extrahidos dos bole
tins sanitários dos hospitaes de Loanda (civil e militar), 
Benguella (mil.), Mossamedes (mil.), Ambriz (mil.), Cabinda 
(mil.) e Doudo (mil.). 

São muito insufficientes as notas que colhemos; evi
dentemente não se podem tirar d'ellas conclusões que de 
certo modo nos illucidem sobre o grau de mortalidade em 
Angola. 

Comtudo, por mais escassos em esclarecimentos que 
elles se apresentem, uma ideia muito ligeira poderão for
necer sobre a maior ou menor frequência de certas doen
ças susceptíveis de terminar pela morte; e ainda que outro 
valor não tenham, sempre servirão de ponto de partida 
para observações mais detalhadas, que — repetimos as 
ideias expendidas em o nosso prologo — só poderão ser 
conscientemente feitas e conscientemente discutidas no 
próprio logar onde se podem colher. 

* 
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Quadros das doenças exóticas que toram causa 
de morte nos hospitaes 

ANNO DE 1900 (1) 

Hospitaes de 

Doenças es 
' O 
a 
eS 
o 

es "̂  
ao 'G 
° S 

Vi 

S 

es 
■O 
a 
CS 

o 

o 
•O 
o 
p 

1 
6 
6 
5 

16 
2 

17 
12 
5 

1 
1 
3 

1 
1 
1 
1 

79 
200 

3 
6 

6 

2 
1 
3 

1 

l 

l 
21 
22 

2 

1 
1 
1 

5 
7 

"~I
:
2 

1 

2 

1 

0 Cachexia palustre . 
g ! Anemia palustre. 
.2 jFebre rémittente palusl 
% iFebre biliosa hemogl. 
Is [Febre biliosa anurica 
Õ* Febre perniciosa. 

Hepatite aguda . 
Hepatite chronica . 

Ulceras superficiaes 
Abcessos do fígado. 
Elephant, do scroto. 

Bilharziose . . . . 

re . 

1 
6 
6 
5 

16 
2 

17 
12 
5 

1 
1 
3 

1 
1 
1 
1 

79 
200 

3 
6 

6 

2 
1 
3 

1 

l 

l 
21 
22 

2 

1 
1 
1 

5 
7 

"~I
:
2 

1 

2 

1 

1 

1 
9 

Total . . . 
(2) Outras doenças 

re . 

1 
6 
6 
5 

16 
2 

17 
12 
5 

1 
1 
3 

1 
1 
1 
1 

79 
200 

22 
38 
60 

l 

l 
21 
22 

2 

1 
1 
1 

5 
7 

"~I
:
2 

4 
11 
15 

11 
22 

Total geral . 

re . 

279 

22 
38 
60 

l 

l 
21 
22 

2 

1 
1 
1 

5 
7 

"~I
:
2 

4 
11 
15 33 

(') Não nos foi possível obter, para este anno, o boletim 
sanitário do mez d'agosto. 

(*) N'este grupo englobamos todas as doenças communs 
ás nossas latitudes, 
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ANNO DE 1901 

Hogpitaee de 

Doenças d 
-d c 3 o S « a w 13 

ái a 3 
jjjj 

s 
O -O 
C O 

d 
-d c 3 o S « a w 13 

ái a 3 
jjjj 

s 
0 /Cachexia palustre . 
S [Anemia palustre. 
.2 iFebre remitente palusti 
"s JFebre biliosa hemogl. 
'ce [Febre biliosa anurica 
^ 'Febre perniciosa. 

Ulceras superficiaes 

' Total . . . 
Outras doenças 
Total geral . 

-e . 

7 
15 
3 

14 
1 

17 
11 
50 

1 
1 
2 
1 

123 
185 
308 

2 
6 
1 
2 
1 

1 
1 

2 

16 
75 
91 

1 
1 

2 
24 
26 

1 

1 
6 
7 

1 

1 

1 
8 

11 
4 

15 

4 

18 

1 

53 
76 

ANNO DE 1902 

Doenças 

Hospitaea de 

, Cl es 
es S *c 
%v X) 
O o a aa 3 

0 , Cachexia palustre . 
pM Anemia palustre. 
.2 )Febre rémittente palustre 
§ }Febre biliosa hemogl. . 
"3 [Febre biliosa anurica . 
^ \Febre perniciosa. . . 
Dysenteria 
Hypnose  
Hepatite aguda . . . . 
Ulceras superficiaes . 
Abcesso do fígado . 

Total . . . . 
Outras doenças. 
Total geral . 

3 
5 
9 

10 
5 

42 
13 
22 

1 
1 
1 

Tl2 
204 
316 

4 
4 
1 
5 
1 
1 
1 
4 

1 
1 

~23 
45 

"68 
22 
30 

12 
14 
26 

7 
17 

"24 

1 
1 

3 
22 

28 
22 
50 

file:///Febre
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ANNO DE 1903 

Hospitaes de 

Doenças ca 
c 
03 
O 

S <3 

11 a 
-4 

•o ,g 
o] 

O 

.Cachexia palustre . 
2 Anemia palustre . 
œ \Febre rémittente palustre . 
% <Febre biliosa hemogl. . 
3. /Febre biliosa anurica . 
O, [Febre perniciosa. . 

Febre continua . . . . 

Hypnose  
Ulceras superficiaes 
Abcesso do figado . 

1 
17 
8 
1 
8 
5 

35 
3 

16 
37 

1 

3 
3 
3 
3 
1 
3 

3 
5 
2 

26 
50 
76 

O 

2 

2 
2 

8 
22 
30 

1 

1 
2 

17 
19 

5 
1 

1 

15 
1 

Total 
Outras doenças . 

132 
150 

3 
3 
3 
3 
1 
3 

3 
5 
2 

26 
50 
76 

O 

2 

2 
2 

8 
22 
30 

1 

1 
2 

17 
19 

6 
22 
28 

17 
7 

Total geral . 282 

3 
3 
3 
3 
1 
3 

3 
5 
2 

26 
50 
76 

O 

2 

2 
2 

8 
22 
30 

1 

1 
2 

17 
19 

6 
22 
28 24 

AHNO 1>B 1904 (!) 

Doenças 

Hoepitaes de 

SJ5 
_ N 

sa B < 

Beriberi  
0 Cachexia palustre . 
Q í Anemia palustre. 
.2 jFebre rémittente palustre 
^ iFebre biliosa hemogl. . 
"3[Febre biliosa anurica . 
^ \Febre perniciosa. 
Dysenteria 
Hypnose  
Ulceras superficiaes 
Abcesso do figado . 
Gangrena do pé (mycetoma?) 

Total . . . . 
Outras doenças. 
Total geral . 

1 
3 
7 
1 
9 
8 

19 
8 

38 
2 
1 

2 
11 
1 

97 
121 
218 

24 
57 

8 
23 

11 
(*) Não nos foi possivel obter os boletins sanitários de 

agosto, novembro e dezembro. 
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Examinando superficialmente os cinco quadros prece
dentes facilmente se reconhece que trez doenças predomi
nam na pathologia d'Angola: o paludismo, a dysenteria e 
a doença do somno, aos quaes são devidos os seguintes ca
sos de morte, officialmente registados de 1900 a 1904: 

Paludismo 408 
Dysenteria 82 
Hypnose 290 

A forma mais frequente do paludismo foi a febre per
niciosa (d'aquelles 408 casos, 147 foram devidos a esta 
forma clinica) e os seus estragos fizeram-se sentir mais 
notavelmente em Loanda e Benguella; a dysenteria assolou 
principalmente Loanda e a doença do somno foi muito 
frequente em Loanda e no Dondo. 

De todas as outras doenças communs ás nossas lati
tudes e que nós não especificamos, as mais frequentes fo
ram as do apparelho respiratório — tuberculose e pneumo
nia á frente — e as do apparelho digestivo : gastro-enterites 
e tuberculose mesenteric» ; os casos de alcoolismo, agudo 
e chronico, não foram raros, bem como os de doenças do 
systhema nervoso. Notaram-se egualmente alguns casos de 
syphilis terciária, de cachexia senil e alguns, raros, de 
inaniçâo. 

Para que melhor possa apprehender-se a relação en
tre os casos fataes de doenças mais proprias dò paiz e os 
de outras doenças communs ás nossas regiões, damos a se
guir um quadro comparativo, não esquecendo, infelizmente, 
que nos faltaram os dados dos mezes de agosto de 1900 e 
de agosto, novembro e dezembro de 1904. 
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B.—Quadro comparativo da mortalidade que é devida ás doenças 
exóticas e da que é devida ás doenças não exóticas 

Doenças exóticas Doenças nao exoticae 

AnnoB a 3 
O 

>3 

OS 

S a 
fi « 
° s sa 

XI 

S 

ri •S 

1 
D 

C 
'O 
C 
O 
R 

a 
0S 
o 

H! 

O * 
"C 
Xi 
S 

-A 

03 
C 

a 
O 

O 
-O 
C 
o 
p 

1900 . . . . 79 22 1 5 4 11 200 38 21 7 11 22 
1901 . . . . 123 16 2 1 11 23 185 75 24 6 4 53 
1902 . . . . 112 23 8 12 7 28 204 45 22 14 17 22 
1903 . . . . 132 26 8 2 6 17 150 50 22 17 22 7 
1904 . . . . 97 24 8 3 2 10 121 57 23 8 9 2 
Tota l g e r a l . 543 111 27 23 30 89 860 265 112 52 63 106 

Como se vê, a differença entre os dois grupos patho-
logicos é pequena: o numero d'obitos causados pelas doen
ças exóticas quasi eguala o dos causados pelas doenças não 
exóticas, pelo menos em Loanda e no Dondo. 

Em Angola, os europeus pagam á morte um tributo 
quasi tão pezado como os indígenas; 6 o que se vê no se
guinte quadro. 

C.— Quadro comparativo da mortalidade de europeus 
e africanos nos hospitaes militares 

HoapikaeB de 
Mortali

Annos Loanda Benguclla MosBame-
dea Ambriz Cabinda Dondo 

dade 
geral 

Eur. Afr. Eur. Afr. Enr . Afr. Eur. Afr. Enr. I Afr. Eur. Afr. Eur. Afr. 

1900. . 137 142 24 86 3 19 3 9 S 12 2 31 172 249 
1901. . 114 194 30 61 5 21 2 6 2 13 1 75 154 369 
1902. . 142 172 21 47 3 27 —. 26 4 20 5 45 175 337 
1903. . 156 126 28 48 6 24 2 17 1 27 2 22 195 264 
1904. . 109 109 22 59 6 25 2 9 11 1 11 140 224 
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De todas as localidades da extensa província 6 Loanda 
aquella de que se podem colher melhores informações sa
nitárias, o que não é para admirar visto que n'essa cidade 
se centralisaram os variados serviços da administração 
publica. 

Sommando todos os casos de morte, omcialmente re
gistados, que se deram em Loanda durante os cinco annos 
precitados, observa-se o seguinte. 

D.—Quadro do movimento obituário da cidade de Loanda 

Annos 
Euro peu a Indígenas 

Annos 
Masc. Fcm. Masc. Fem. 

1900 (i) . 186 595 
1901 . . 117 16 451 342 
1902 . . 155 19 503 358 
1903 . . 185 16 325 228 
1904 (2) . 117 20 214 191 

O ultimo recenseamento da população de Loanda 
(Anmiario estatístico, de 1900) dá para esta cidade a se
guinte população : 

Europeus 2:448 
Indígenas 13:351 

Total . . . 15:799 

A lethalidade não 6, pois, muito accentuada: no anno 
de 1900 ella foi de uns 4 °/o nos europeus e 4,5 % nos 
indígenas; e em 1903, o mais mortífero para os europeus, 

(i) Falta-nos a nota relativa a agosto d'este anno, assim 
como a distribuição por sexos que só começou a ser feita no 
Boletim official a partir de maio. 

(3) D'accordo com os insufficientes dados quepossuimos 
sobre este anno. 
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attingiu, para estes, a cifra de cerca de 8,5 %. Seria ainda 
necessário comparar estes dados com os da immigração, 
mas isso foi-nos materialmente impossível. 

A verdade é que o numero de europeus tende a au-
gmentar na cidade, embora n'uma quantidade muito lenta: 
assim, o recenseamento da população, effectuado em 1887, 
mostrava existirem uns 2:000 brancos, ao passo que, em 
1900, isto é, 13 annos depois, existiam, como dissemos, 
uns 2:450 ; seria isso devido a natalidade local ou a immi
gração ? Não nos foi possível averiguar. 

Para terminar com o restricto numero de dados esta
tísticos que apresentamos n'este capitulo, damos a seguir 
mais dois quadros, mostrando a maxima e a mínima fre
quência de casos fataes na cidade de Loanda, conforme o 
estudo que fizemos do boletim necrologico do hospital ci
vil e militar d'essa cidade. E' claro que ainda aqui fazemos 
as costumadas restricções acerca dos annos de 1900 e 1904. 

E. — Quadro dos mezes de maior mortalidade, 
no hospital de Loanda 

Annos Para oa europeus Para os indígenas 

1900 . 
1901 . 
1902 . 
1903 . 
1904 . 

Abril, maio, jun. e jul. 
Març., abr., maio e jun. 
Març., abr., maio e jun. 
Abril, maio, jun. ejul. 

Maio, junho e julho 

Janeiro, junho e julho 
Jun., jul., agost., out., nov. e dez. 
Janeiro, fevereiro, junho e julho 

Fevereiro, março e outubro 
Fevereiro, março e setembro 

F.— Quadro dos mezes de menor mortalidade, 
no hospital de Loanda 

Annos Para os europeus Para os indígenas 

1900 . 
1901 . 
1902 . 
1903 
1904 . 

Jan., març., set., out. e dez. 
Jan.. jul., set., out. e nov. 

Jan., jul., agost., out. e dez. 
Set., out., nov. e dez. 

Março, set. e out. 

Fev., maio, nov. e dez. 
Setembro 

Out., nov. e dez. 
Jan., maio, jul. e agost. 

Jan., abril e julho 
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Ha, pois, uma época do anuo bem manifesta em que 
a cifra lethal attinge a sua maxima, em Loanda. E' o 
quadrimestre de abril a julho, para os europeus, tanto 
quanto se pôde deduzir do exame dos quadros acima. 

E' possivel, comtudo, que este período de maior fre
quência mortífera ê a pequena percentagem d'obitos que 
ha pouco assignalamos tendam a diminuir, desde o mo
mento em que as condições sanitárias da cidade melhorem. 
Esta hypothèse será, decerto, um facto logo que completa
mente se effectuem as obras indicadas no relatório da 
commissão incumbida de estudar o saneamento cie Loanda. 

Esta commissão foi nomeada pela portaria provincial 
n.° 511, de 23 de novembro de 1901, e as conclusões que 
apresentou no relatório do seu estudo, outros tantos con
selhos destinados a levantar o grau de salubridade da ci
dade, são em resumo as seguintes: 

a) Construir uma canalisaçâo de systema continuo, 
destinado á remoção dos dejectos e aguas domesticas e 
executada de modo a poder receber também as aguas plu-
viaes e industriaes; o collector geral deveria desembocar 
na bahia, perto da ponta denominada da mãe Ixabel; 

b) Eegularisar a via publica e drenar os barrancos, 
de modo a evitar a estagnação das aguas superficiaes ; 

c) Construir um bairro novo, no sitio chamado das 
Ingombotas, obedecendo aos preceitos da moderna hy
giene ; 

d) Construir um cães marginal ao longo da margem 
direita do canal da bahia; 

e) Crear um posto de desinfecção entre a egreja de 
Nazareth e a estação do caminho de ferro; 

f) Construir pavilhões de isolamento, dependentes do 
hospital civil e militar, para doentes atacados de moléstias 
contagiosas ; 

g) Distribuir larga e gratuitamente folhetos destina
dos a espalhar pelo publico noções geraes sobre a trans
missão e prophylaxia do paludismo; 

h) Melhorar a filtração da agua que abastece a ci
dade ; 

i) Construir um novo matadouro, com todas as con-
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(lições hygienicas modernamente aconselhadas e submetter 
a inspecção das carnes a um veterinário; 

j) Dispor as enfermarias dos impaludados de modo 
a não constituírem focos de contagio; 

fc) Continuar a lucta, já iniciada, contra a tubercu
lose; finalmente, 

l) Exigir da camará certas medidas, taes como : re
moção das immundicies para sitios apropriados; sua des
truição pelo fogo ; estabelecer fontes publicas para abaste
cimento da gente pobre ; evitar, na medida do possivel, o 
levantamento de poeira, na occasião de se varrer as ruas, 
serviço este que deve ser feito depois das 11 horas da 
noite. 

Assim, desde que ao conjuncto dos cuidados sanitá
rios que cada individuo tem por obrigação ter comsigo 
mesmo, se juntar a serie de providencias officiaes aconse
lhadas pelos competentes, é de crer que o nivel salubre de 
Loanda e de toda Angola se eleve, de modo a ir dimi
nuindo gradualmente esse invencível pavor que a emigra
ção para a Africa incute no animo do povo portuguez; 
sendo certo que o êxodo continuo de portuguezes para o 
Brazil, longe de constituir melhoria de situação em relação 
á ida para a Africa, tem a aggravante anti-patriotica de 
acorrentar a energia de braços validos ao serviço e á pros
peridade de povos estranhos. 



V I 

A GOLONISAÇÃO e o FUTURO das COLÓNIAS PORTUGUEZAS 

Eis-nos chegados ao ultimo capitulo do nosso modesto 
trabalho. 

As poucas linhas que ainda nos restam escrever nada 
mais representam que a expressão sincera do nosso ardente 
desejo em vêr a nossa pátria querida collocada no plano de 
elevada grandeza que os seus antecedentes heróicos lhe 
conquistaram e de que a incúria governativa a tem gra
dualmente affastado. 

E' vulgar, no nosso paiz, succederem-se ephemeros 
governos que, antes de se apoderarem do poder, dizem en-
contrar-se possuidores de medidas de longo alcance finan
ceiro, todas tendentes a augmentarem desmesuradamente 
as receitas e a diminuírem as despezas n'uma esperançosa 
proporção — e tudo isso apenas por meio do conveniente 
aproveitamento das riquezas da metrópole. 

A prevista faillite de taes planos é bem manifesta e 
bem lamentável, desde que elles são apresentados á critica 
e á experiência do paiz : o deficit do orçamento do Estado 
vae augmentando e as receitas continuam estacionarias, 
quando não diminuem. 

Dir-se-hia que já não ha em Portugal possibilidade de 
fomentar a riqueza publica unicamente com os recursos do 
continente. Ora, em verdade, isto é um erro e a única 
causa de taes insuccessos reside antes na acanhada scien-
cia de administrar que caractérisa os nossos homens pu-
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blicos do quo na insuficiência das fontes de receita do 
paiz. 

Mas supponhamos o contrario, por um momento : 
admitíamos que era totalmente impossivel, a bons gover
nantes, achar meio de melhorar a situação financeira do 
erário publico apenas com os recursos de toda a ordem 
que offerece o paiz. Seria inevitável a bancarrota? Seria 
forçoso cruzar os braços diante da catastrophe ? 

Não ! porque lá estavam as colónias, não para as ven
der, como já alguém lembrou, mas para explorar as suas 
quasi inexhauriveis riquezas naturaes que, sabe-se, conve
nientemente aproveitadas, em pouco tempo collocariam a 
metrópole em situação desafogada o a caminho da prospe
ridade. 

O futuro de Portugal está, pois, intimamente ligado 
ao futuro das suas colónias; e esto só será qualquer coisa 
de florescente desde que os governos olhem a serio para o 
importantíssimo assumpto da colonisação. E quando dize
mos .o futuro de Portugal, não queremos apenas referir-nos 
ao melhoramento das suas condições financeiras ; vamos 
mais alóm e ahi incluímos egualmente a sua qualidade de 
potencia colonial. 

Com effeito, já passou o tempo em que os diversos 
estados europeus respeitavam mutuamente a posse de ter
ritórios por direito de conquista : hoje, o único direito que 
se reconhece ó o da occupação com exploração effectiva e 
com um movimento bem caracterisado de expansão. Veja-
se o que succedou á Hespanha com Cuba e as Philippinas 
e á Russia com a Mandchuria. 

O domínio de Portugal só so affirmará, pois, com a 
colonisação, feita do um modo racional, o ao lado d'esse 
domínio, reconhecido e respeitado, firmar-se-ha o nosso 
credito, garantir-se-ha a integridade do paiz e desafogar-
se-ha a sua situação financeira. 

Será muito difficil o lançar as bases d'uma corrente 
nacional colonisadora ? Parece-nos quo não, desde que a 
esse serviço se ponham em actividade todas as boas von
tades e energias, tanto particulares como do Estado ; um 
único prejuízo se contrapõe: o grande pavor que, no espi-
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rito do nosso povo, causa sempre a ideia da emigração 
para a Africa, para a clássica terra dos degredados. 

E, no entanto, esse terror 6 bem exaggerado ; se nas 
terras d'Africa ha localidades insalubres, não faltam tam
bém regiões em que, a par de grande fertilidade, se en
contra um clima favorável á colonisaçâo (*). 

Mas ha mais : em a nossa Africa possuimos vastas re
giões, de tal modo salubres que já teem sido indigitadas 
para construcção de sanatórios ! Podem citar-se esses loga-
res em todas as provindas africanas, com excepção talvez 
da Guiné. 

Em Angola temos o planalto da Huilla, a serra de 
Chella, a região de Ambaca, a de Mossamedes e o Porto 
Alexandre; em S. Thomé, temos todo o interior da ilha, 
que 6 um sanatório natural, talvez o melhor de toda a 
Africa. 

O sor. Augusto de Castilho, n'uma communicação 
apresentada á Sociedade de Geographia de Lisboa (2), diz 
que a ilha de S. Thomé, em virtude da grande abundância 
das suas aguas correntes, está destinada a ser um grande 
sanatório das populações próximas; faltam, porém, com
pletamente as commodidades para que a concorrência se 
estabeleça: não ha edifícios para receber os doentes, não 
ha hotéis para elles permanecerem. 

Já Eeclus f) era da mesma opinião; os allemães e os 
francezes ainda chegaram a mandar para lá os seus doentes 
das colónias visinhas, durante algum tempo ; mas depois 
desistiram d'isso, porque nem se realisou a construcção 
d'um edifício nas condições devidas nem mesmo se realisa-
ram os estudos necessários para a escolha do sitio mais 
apropriado que reunisse todos os requisitos indicados pela 
sciencia para aquelle effeito. 

(') Então em Portugal, collocado na zona temperada, não 
ha logares palustres e infamados de insalubridade (Jurome-
nha, etc.)? E eomtudo ninguém diz que Portugal seja um paiz 
insalubre. 

(2) A província de >S. Thomé e o golpho Benin. 
(3) Nouvelle géographie universelle, vol. 13,, pag. 32. 
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Como se vê, o lado mais pavoroso da questão coloni-
sação africana não é tão negro como o suppõe o publico 
pouco illustrado ou mal informado. 

Diz-se commummente (*) que o factor essencial a con
siderar no estudo da coloiiisação 6, além da natureza da 
região colonisada, a riqueza em capitães da metrópole, que 
devem ser exportados para essa região. 

E' exaggerada esta opinião ; não ha duvida que um paiz 
que pretenda colonisai-, isto 6, que queira crear, n'uma re
gião distante, um ser novo, viável, podendo evolucionar — 
não ha duvida, repetimos, que esse paiz precisa de empre
gar em tal empreza bastantes capitães. Mas o que é certo 
é que a principal riqueza a exportar para as colónias é ho
mens, vigorosos, intelligentes, educados, activos e portanto 
productores, isto 6, fomentadores das numerosas industrias 
que valorisarâo os locaes povoados. 

D'aqui se deduz desde já o seguinte: que não ó na 
acção do Estado que nós depositamos a esperança do fu
turo florescente das nossas colónias: ó, sim e unica
mente, na iniciativa individual. E' no interesse, na ener
gia e na intelligencia culta dos nossos compatriotas que 
está a base da prosperidade das províncias ultramarinas. 

De resto, o Estado, na questão, não fica posto de 
parte, em absoluto ; a elle competiria estimular o mais pos
sível a iniciativa individual, creando mesmo circumstancias 
que favorecessem e predispozessem a emigração voluntária 
e o emprego dos capitães particulares. E assim progredi
riam as colónias, cabendo ao Estado uma parte do mérito 
d'uma boa obra colonial, que se reflectiria n'um commer-
cio florescente e n'um estado prospero da agricultura e da 
industria (â). 

Mas nem a iniciativa individual nem a acção do Es
tado seriam profícuas se ao seu lado não se encontrasse o 

(x) Dubois, Systhhmcs coloniaux, Paris, 1895. 
(a) Veremos o que resultará de util da recente viagem de 

sua alteza o principe real ás nossas colónias do occidente 
africapo. 
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auxilio valiosíssimo d'esses modestos obreiros do progresso 
e da civilisação das terras d'Africa: os medicos coloniaes. 

Com effeito, se ninguém regateia importância aos tra
balhos dos exploradores, dos viajantes, dos sábios, impor
tância com que sempre beneficia o commercio e a agri
cultura coloniaes, força é confessar que os trabalhos dos 
medicos são d'um alcance superior. 

Elles examinam e definem os climas, estudam as di
versas causas que produzem as doenças, indicam constan
temente as regras da hygiene collective e individual, e, 
pelas suas observações, pelos seus preceitos e até pelos 
seus sacrifícios, elles destroem erros e preconceitos que, de 
longa data arreigados no espirito, tendem a entravar com
pletamente a prosperidade das colónias e a felicidade da 
pátria. 

Pertence, pois, aos medicos coloniaes o glorioso papel 
de, com os recursos especiaes de que dispõem, lançar as 
bases d'uma bem succedida colonisação que pormitta á ve
lha e cançada pátria rejuvenescer, vigorosa e activa, lá 
longe, n'essas ubérrimas regiões em que, ha quatro sécu
los, pousava deslumbrada os olhos, a heróica marinhagem 
de Vasco da Gama. 

São os votos que fazemos, ao terminar este despreten-
cioso trabalho : que, ívum futuro mais ou menos longín
quo, se diga que a prosperidade da nossa pátria, filha da 
prosperidade das nossas colónias, se deve toda inteira ao 
trabalho porfiado e obscuro, mas grandioso, mas sublime, 
dos medicos coloniaes portuguezes! 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia descr ipt iva 
— 0 chamado ligamento redondo de femur nao e um liga

mento. . . n , 
— 0 musculo anconeo não deve ser considerado como um 

musculo distincto, mas apenas como uma continuação de trici-
pite brachial. 

Anatomia topographica . 
— Na região antero-lateral da parede abdominal, o orgao 

cujo conhecimento é mais importante é a aponévrose do grande 
obliquo. . „ 

— Todos os ganglios lymphaticos do pescoço sao íntra-
aponevroticos. 

- E ' na falta de elasticidade da sclerotica que reside a 
causa das dores atrozes que acompanham as grandes pressões 
intra-oculares (glaucoma agudo, etc.) 

— O blastema sub-periosseo continua-se directamente com 
a medulla óssea. 

Physiologia 
— A prostata é, depois do testículo, o orgao mais neces

sário á fecundação. . 
— Todas as nossas sensações não representam um attri

bute dos agentes exteriores, mas apenas um estado de nós mes
mos. 

Patholog ia geral 
— As crises, nas doenças que por ellas terminam, repre

sentam apenas o exaggero d um phenomeno normal. 
— Não ha cura absoluta senão no caso dos traumatismos 

que permittam uma rigorosa união por primeira intenção. 
Anatomia pathologica 

— As gommas são, ao contrario dos tubérculos, vascula-
— A adherencia entre os dois folhetos d'uma serosa inflam-

mada só se produz quando ambos os folhetos são identicamente 
attingidos pelo processo inflammatorio. 

Materia medica , , 
— O repouso é, em determinadas doenças, um elemento 

therapeutico de excepcional importância. 
— O brometo de sódio, como moderador reflexo, deve ser 

inteiramente substituído ao brometo de potássio. 
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Patholog ia ex terna 
— A cura rápida e radical da blennorrhagia aguda pelo 

permanganato de potassa depende da precocidade do tratamento 
e da solicitude do doente em seguil-o. 

—-E' sempre supérfluo, para não dizer perigoso, explorar 
immediatamente as feridas profundas, quando não houver lesão 
próxima do esqueleto. 

Patholog ia interna 
— Na pleurisia sero-fibrinosa, proponho systematica--

mente a antisepsia bucco-pharyngea como um preventivo de 
grande importância na pyomorphoSe do derrame. 

— No tratamento da chlorose dou a preferencia ás prepa
rações insolúveis de ferro. 

Medicina operatória 
— A thyroidectomia total é uma operação de excepção. 
— Na cura radical da hernia inguinal dou a preferencia ao 

processo de Bassini. 
Hygiene 

— Considero uma perfeita illusào a pretensa superioridade 
da aldeia em relação á cidade, sob o ponto de vista das condi
ções hygienicas, pelo menos no estado actual da educação po
pular. 

— A hygiene individual, em logar de ser o fim único dos 
nossos esforços, deve ser antes um simples meio pelo qual 
procuremos assegurar a salvaguarda sanitaria da collectivi-
dade. 

Medicina legal 
— A wi-disante virgindade feminina não tem representação 

material rigorosa que possa constituir espirito de lei infallivel. 
— Condemno irremissivelmente a disposição legal que exi

ge do medico-perito um juramento. 
Obstetrícia 

— A palpação é o processo fundamental do diagnostico da 
gravidez. 

— Não são admissíveis discussões nem hesitações em face 
d'uma apresentação transversal : em tal caso, é systhematica 
a intervenção immediata, seja qual fôr a altura do trabalho. 

Visto. Pode imprimir-se. 
O presidente, O director da Escola, 

5Vc» b'£llmiiba. dlíciacs 6a/bas. 
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