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J. F. B., de 48 anos de idade, casado, tra
balhador rural, entrou para a enfermaria de 
Clínica Médica em 22 de Fevereiro de 1921. 

E s t a d o a c t u a l 

Impressiona, neste doente, logo à primeira 
vista, a côr avermelhada da pele do dorso das 
mãos que contrasta de forma flagrante com a 
do ante-braço e a da face palmar. Ela é, além 
disso, muito áspera, ligeiramente escamosa e 
enrugada transversalmente. 

Este enrugamento que apresenta uma dis
posição simétrica, estende-se dos punhos às pe
quenas falanges. Na face dorsal dos pés a pele 
é egualmente áspera e enrugada, mas não se 
observa rubor. 
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É ainda para se notar a calvície acentuada 
que apresenta. 

Este doente que se queixa especialmente da 
sua diarreia, agora não muito abundante, ape
nas 3 a 4 dejecções diárias, encontra-se apiré-
tico (36,°3), emagrecido, com as mucosas bastante 
descoradas, uma astenia geral notável, ligeiros 
edemas maleolares, uma certa dispneia de es
forço e uma fatigabilidade fácil. Moralmente aba
tido, indiferente a tudo que o cerca, tem dificul
dade em coordenar prontamente uma resposta. 
Fala vagarosamente, com voz débil e tremulante 

Tem também ligeiro trémulo das mãos; 
criestesia, especialmente nos membros inferio
res ; sensação de adormecimento, por vezes, dos 
membros superiores e zumbido nos ouvidos. 

Aparelho digestivo. — Conserva o apetite. A 
língua é ligeiramente saburrosa e irregularmente 
recortada. Faltam-lhe vários dentes. A flexa do 
espaço de Traube é de 12 centímetros. O ventre 
é um pouco abaulado, flácido e indolor à apal-
pação. O fígado está reduzido. O seu limite 
superior é ao nível da 6.a costela e o inferior 
um pouco acima dos seus limites normais. A 
distância entre estes dois limites, ao nível da 
linha mamilar direita, é de 7 centímetros. Não 
há rede venosa suplementar. 

Aparelho cárdio-vascular. — O pulso é muito 
pequeno, rítmico e hipotenso. As suas tensões 
medidas pelo Pachon na radial são : 

TM = 9 V, tm = 5 i / í 10 = V» 
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Os ruídos cardíacos estão muito ensurde
cidos especialmente os da base. 

Tem pequenos gânglios axilares e cervicais. 
Aparelho respiratório. — Tem uma tosse li

geira com pequena expectoração mucosa e uma 
grande reducção de amplitude dos seus movi
mentos respiratórios. 

A auscultação pulmonar nota-se uma dimi
nuição generalisada do murmúrio vesicular, ron
cos e sibilos dispersos e muito ligeiros. 

Aparelho urinário. — A sua diurese é abun
dante, 2 litros, 2 litros e meio e mesmo mais. 

Os pontos renais esquerdos são ligeiramente 
dolorosos à pressão. 

A análise de urinas revela : raras células das 
vias urinárias, vestígios de albumina, um ligeiro 
aumento de urobilina e hipoasotúria. 

Sistema nervoso. — Todos os reflexos tendi-
nosos estão muito reduzidos. Os reflexos cutâ
neos são normais. Não há perturbações da 
sensibilidade objectiva. Há um ligeiro esboço 
de Romberg. 

Exames laboratoriais. — 0 resultado da reac
ção de Wassermann no soro do sangue foi 
negativo. 

H i s t ó r i a d a d o e n ç a 

Há cerca de cinco meses começou a sofrer 
de uma diarreia intensa que, ultimamente, se 
tornara sanguinolenta, coincidindo o apareci
mento do eritema por essa data. 
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Uns dois meses após o começo dessa diar
reia, apareceu, uma manhã, com edemas nos 
pés que, em poucos dias, se generalizaram a todo 
o corpo. Como os edemas e a diarreia persis
tissem, recolheu ao hospital, melhorando sensi
velmente, tendo os edemas desaparecido, quási 
por completo, com o simples descanço no leito. 
Diz que já há anos teve uma vez a pele do 
dorso das mãos muito áspera e avermelhada. 

Nos meses que precederam o começo da 
diarreia, tinha, muito frequentemente, zumbido 
nos ouvidos, vertigens e caimbras. 

A n t e c e d e n t e s p e s s o a i s 

Bebia aguardente com certa frequência. 
Nega qualquer antecedente venéreo. 

A n t e c e d e n t e s h e r e d i t á r i o s 

E pai de cinco filhos, três dos quais morre
ram de tenra idade. Não houve abortos. 

E v o l u ç ã o d a d o e n ç a 

0 estado geral tem melhorado consideravel
mente. Os edemas desapareceram por completo 
e o doente tem aumentado de peso (50 kilos 
em 3-3-921, 58 kilos em 10-4-921). 
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A diarreia mantevese ainda por bastante 
tempo. Foi, porém, diminuindo pouco a pouco, 
estando completamente debelada quando o 
doente abandonou a enfermaria. Tem conservado 
sempre o apetite. Desapareceram os signais de 
bronquite e a pequena espeetoração que a prin

cípio apresentava. O pulso sempre mais ou menos 
bradicárdico e hipotenso. A diurese oscilando 
entre dois e três litros. 

O eritema quasi que desapareceu, ficando, 
agora, a pele com uma pigmentação escura e 
enrugada. A astenia, desde os primeiros dias de 
tratamento, tem melhorado consideravelmente. 

T r a t a m e n t o 

Fez uso do soluto normal de adrenalina na 
dose de x gotas por dia e a seguir do cacodilato 
de sódio em injecções hipodérrnicas. 

■ 
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A. J. T., de 39 anos de idade, casado, indi
gente, entrou para a enfermaria de Clínica Mé
dica em 23 de Novembro de 1921. 

Estado actual 

Apresenta este doente uma coloração bron
zeada da pele, sobretudo acentuada na parede 
anterior do abdómen e no escroto. 

Sobre a face dorsal das mãos a pele é leve
mente avermelhada e recoberta de largas esca
mas já, em grande parte, quási completamente 
destacadas. 

Este estado da pele estende-se dos punhos 
às pequenas falanges. A par da sua pigmentação 
generalizada, a pele é dura, seca, muito áspera 
e finamente escamosa, nomeadamente no tronco 
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e membros inferiores. Este estado, aliado ao 
prurido intenso e generalizado de que ela é 
sede, incomoda sobremaneira o doente que o 
leva, na ância de se coçar, a fazer numerosas 
escoriações. 

Está apirético (36,°5), muito emmagrecido e 
é notável a sua astenia. As suas mucosas estão 
um pouco descoradas. Fatiga-se com extrema 
facilidade, fala com certo esforço e não sente 
disposição para nada. 

A sua força muscular, medida ao dinamó-
metro, dá, respectivamente, para o braço direito 
e braço esquerdo, 14 e 11. Há igualmente uma 
diminuição do seu valor sexual. 

Aparelho digestivo. — Tem anorexia. A lín
gua é fendilhada e levemente descorada. Tem 
signais de estomatite antiga. Faltam-lhe vários 
dentes e os que tem estão todos cariados. Quei-
xa-se de uma diarreia serosa, abundante, tendo 
tido, por vezes, dez e mais dejecções diárias. 
O fígado parece de volume normal à percussão. 

0 baço muito hipertrofiado, com o seu polo 
inferior ao nível do umbigo, é doloroso à apal-
pação. 

Aparelho cárdio-vascular. — Tem, por vezes, 
dores precordiais. 

Os ruídos cardíacos estão muito enfraque
cidos, especialmente os do foco aórtico. Há um 
sopro sistólico, muito ténue, com propagação para 
a axila, no foco mitral. Há também um sopro sis
tólico no foco aórtico. O pulso, de frequência 
normal, é rítmico, pequeno e hipotenso. 
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As suas tensões medidas pelo Pachon na 
radial são : 

TM = 11 tm = 5 '/, 10 = 1 

Apresenta gânglios inguinais e axilares muito 
volumosos e gânglios cervicais pequenos e pouco 
numerosos. 

Aparelho respiratório. — A auscultação pul
monar há uma diminuição generalizada do mur
múrio vesicular. 

Aparelho urinário. — A sua diurese é abun
dante. 

Há polaquiúria. Tem um pequeno corri
mento uretral amarelado e o seu jacto urinário é 
muito fino. A análise de urinas, a não ser uns 
vestígios muito leves de albumina, não revela 
elementos anormais, o que denuncia é uma 
baixa considerável dos seus principais elementos. 

Sistema nervoso. — Não há perturbações da 
sensibilidade objectiva. 

Há um exagero de todos os reflexos tendi-
nosos. Os reflexos cutâneos são normais. Não há 
signal de Babinsky, clonus do pé, nem dansa da 
rótula. Há uma desigualdade pupilar. 

Exames laboratoriais. — A reacção de Was-
sermann no soro do sangue foi negativa. 

O exame microscópico do sangue revela : 

Glóbulos rubros 5.126.000 
Glóbulos brancos 5.800 
Granulocitos neutrófilos . . . . 66,40 °/0 
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Granulocitos eosinófilos . . . . 3,32 °/0 
Mastleucocitos 0,17 % 
Linfocitos 20,31 % 
Monocitos 8,76 % 
Células de Rieder 0,35 % 
Células de Turk 0 ,17% 

H i s t ó r i a d a d o e n ç a . 

Há oito anoa que tem períodos de diarreia, 
de 15 dias a 2 meses, acompanhada, por vezes, 
de ligeiras dores abdominais. 

0 eritema das mãos apareceu-lhe há cinco 
anos pela primeira vez e desde então tem desa
parecido por períodos mais ou menos largos, 
para voltar novamente sob a influência do sol. 
A pele do dorso das mãos tornava-se-lhe muito 
vermelha e tumefacta, e, em seguida, cobria-se 
de crostas que caindo deixavam a pele muito 
áspera. Há um ano a esta parte, tem levado ama 
vida verdadeiramente miserável, sofrendo todas as 
privações. Dia a dia, então, se tem sentido enfra
quecer e a diarreia, que nestes últimos tempos não 
o tem abandonado, é, por vezes, acompanhada de 
vómitos e dores no cavado epigastro. Há cerca 
de vinte dias a pele da face começou a ennegre-
cer e á medida que a pigmentação se ia gene
ralizando sofria de um prurido intenso que o 
levava na ância de se coçar, a arranhar-se intensa
mente. 
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A n t e c e d e n t e s p e s s o a i s 

Esteve em Angola 30 anos, e aí, teve o palu
dismo ainda em criança, aos 20 anos uma blenor
ragia seguida de apertos de uretra e em 1918 
gripe pneumónica. Veio para o continente há 6 
meses. 

Nega ter tido cancros venéreos. 

A n t e c e d e n t e s hereditários 

A mãe morreu aos 42 anos com uma doença 
cardíaca ; o pai aos 49 com uma tuberculose 
intestinal. 

Irmãos saudáveis. 

Evolução da doença 

As suas forças tem aumentado, tem outra 
disposição, fala com mais facilidade. Todavia, 
reconhece-se ainda que se encontra bastante 
fraco. A pigmentação da pele tem-se mantido 
embora menos acentuada. A diarreia desapareceu 
e ultimamente tem tido uma dejecção em dias 
alternados — feses duras e de côr amarelada. 
Os ruidos cardíacos são mais audíveis e os sopros 
desapareceram. As tensões arteriais tem conti
nuado muito baixas. Em 6-XII-921, eram : 

TM = 10, tm = 6, 10 = 1 
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Tem-se queixado, por vezes, de dores sobre 
o baço que não tem diminuído de volume. 

T r a t a m e n t o 

Tem feito períodos de adrenalina na dose 
de x gotas, intermeados com o cacodilato de 
sódio tomado em dias alternados. 



A pelagra 



A pelagra, que para Winternitz em 1862, e 
não há muito ainda para médicos distintos como 
Perrin e Besnier, não era mais do que um com
plexo sintomático existente em caquexias de ori
gem diversa, é hoje considerada como uma enti
dade mórbida perfeitamente estabelecida. 

Caracteriza-a a sua tríplice série de pertur
bações cutâneas, digestivas e nervosas e a sua 
longa evolução com períodos de recrudescimento 
na primavera ou verão. 

Das perturbações cutâneas, é o eritema a 
sua principal manifestação, e a maior parte das 
vezes mesmo, o primeiro sinal revelador da 
doença. Manifesta-se sobretudo, na face dorsal 
das mãos e dos punhos e na face dorsal dos 
pés. Além destes logares, que constituem, por 
assim dizer, a sua sede clássica, o eritema reve-
la-se em qualquer parte do corpo descoberta e 

* 
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mais exposta aos raios solares. É, em regra, de 
um vermelho escuro, de bordos mais ou menos 
nítidos e frequentemente complicado de peque
nas sufusões sanguíneas, de bolhas e fissuras. 
Dura cerca de duas a três semanas, ao cabo das 
quais a pele se escurece, pigmenta-se, descama 
em largas lamelas e acaba por se atrofiar, tor-
nando-se enrugada, enrugamento este que, com 
frequência, apresenta uma disposição simétrica. 

Das perturbações digestivas, são a diarreia 
e as alterações da mucosa bucal as que mais 
frequentemente se registam. São perturbações a 
que se costuma pôr a rubrica de enterite, mas, 
as mais das vezes, com apetite. A diarreia é um 
fenómeno quási constante. E em regra, uma 
diarreia sem cólicas, não muito abundante, uma 
diarreia serosa, dum amarelo esverdeado, por 
vezes acompanhada de hemorragias intestinais. 
Não é, porém, raro encontrar-se uma obstipa
ção renitente. 

A mucosa bucal oferece frequentemente 
sinais de estomatite e a língua apresenta-se em 
geral avermelhada, muito lisa, despapilada, ca
prichosamente recortada. Nestes últimos anos 
têem sido postas mais em relevo estas lesões 
da mucosa bucal que, como a diarreia, são quasi 
constantes na pelagra. Vulgarmente estas alte
rações acompanham-se de uma sensação de 
calor, que provoca uma sede insaciável. 

As perturbações nervosas, intermitentes a 
princípio, contínuas nos períodos mais avançados, 
são, às vezes, predominantes em certos doentes. 
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Observam-se perturbações da sensibilidade 
e da motilidade como cefalalgias que, não tsroi 
provocam insónias rebeldes ; dores múltiplas ; 
disestesias várias ; sensação de queimadura na 
planta dos pés e palma das mãos ; criestesia ; 
paresias ; atrofias musculares e muito frequen
temente, alterações medulares. Perturbações sen
soriais principalmente da visão. Vertigens cara
cterísticas pela sensação de peso na cabeça 
que impelem os doentes para a frente. Pertur
bações nervosas de ordem vesânica. A princípio, 
simples abatimento moral, enfraquecimento da 
inteligência e da memória. Mais tarde, tristesa 
taciturna com mutismo absoluto por vezes, delírio 
melancólico, acessos agudos de mania que tão fre
quentemente conduzem esses desgraçados ao sui
cídio e de preferência ao suicídio por submersão 
— hidromania de Strambio. 

E também muito característico o emmagre-
cimento e a grande perda de forças. 

Foi neste conjunto sintomático que basea
mos o nosso diagnóstico, tendo em conta a 
evolução da doença demorada e com recrudes-
cimentos, como é sobretudo nítido no doente da 
observação ir ; a ausência quási completa de 
antecedentes pessoais mórbidos, especialmente 
no doente da observação i ; a negatividade dos 
exames laboratoriais executados ; não esquecendo 
ainda, as condições precárias de vida destes 
doentes, trabalhadores do campo e mendigos, 
sujeitos a todas as privações. 

Devemos, contudo, confessar que foram as 
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alterações cutâneas que nos incutiram no espírito 
a ideia de pelagra. Esta é certo que se pode 
apresentar sob formas múltiplas, das mais vio
lentas às mais atenuadas, predominando este ou 
aquele grupo de sintomas, podendo alguns 
mesmo faltarem por completo. Citam-se, por 
exemplo, casos de pelagra sem eritema pelagroso 
— pelagra sine pelagra — como lhe chamam. 
Mas sem perturbações cutâneas características 
ou, pelo menos, sem sinais de alterações anti
gas, julgamos, porém, que só com os elementos 
puramente clínicos, os únicos que ainda hoje 
possuímos, e sobretudo num meio como o nosso 
em que raros são os casos desta doença que se 
observam, o diagnóstico será extremamente difí
cil, para não dizermos impossível. 

O eritema, como o definimos, é tão caracte
rístico desta doença, sendo êle que, especialmente, 
nos serve de base para o seu diagnóstico dife
rencial. 

Assim, nos seus primeiros períodos, a pela
gra pode-se facilmente confundir com uma neu
rastenia ou uma dispepsia nervosa. Mas nestes 
casos, a recrudescência dos ataques pela prima
vera, a frequência das vertigens e das sensações 
de queimadura, a existência de uma estoma-
tite, e, sobretudo o eritema, estabelecem o dia
gnóstico. 

Também em várias doenças mentais que 
podem ser simuladas pela pelagra, o eritema 
pode ser essencial para a diferenciação. 

A êle, por exemplo, recorreu o ilustre psi-
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quíatra, há pouco falecido, Dr. Júlio de Matos, 
num caso de loucura suspeita de pelagrosa, es
perando pelo aparecimento do eritema na sua 
época própria, para a confirmação do dia
gnóstico. 

Ocasionalmente pode a anemia perniciosa 
apresentar pigmentação das mãos, e muito em 
especial, se existe diarreia, pode fazer suspeitar 
a pelagra. Neste caso, porém, o exame do san
gue decidirá o diagnóstico. Também o alcoo
lismo crónico, em certos casos, pode apresen-
tar-se com eritema mas em que não se observam 
as características essenciais do eritema pelagroso. 
E nos casos de eritema solar que a semelhança 
com o eritema pelagroso é mais perfeita. Mas 
estes eritemas não se acompanham de nenhum 
dos outros sintomas de pelagra. O ergotismo, 
o beribéri, o escorbuto, acrodinia e outras doen
ças, podem apresentar diversos pontos de, con
tacto com a pelagra, mas, quási sempre, um es
tudo aprofundado permite fazer a distinção. 

Quanto à patogenia dos variados sintomas 
da pelagra, eles tem sido diversamente inter
pretados consoante as teorias em voga àcêrca 
da sua etiologia. Os partidários da teoria do 
milho querem vêr neles a tradução de uma in
toxicação mais ou menos profunda do orga
nismo e os da teoria infecciosa, a revelação dum 
agente microbiano, que eles ainda não consegui
ram descobrir. Porém com os modernos conheci
mentos do domínio da nutrição, a que mais 
adiante nos referiremos, tem-se relacionado és-
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tes sintomas das doenças por deficiência alimen
tar com os de certas afecções endoerínicas entre 
as quais se tende hoje a admitir íntimas relações 
patogénicas. 

Pelo que diz respeito à pelagra, que ao 
grupo das doenças por carência alimentar per
tence indiscutivelmente, foram sobretudo postas 
em evidência lesões do simpático e do sistema 
supra-renal. Lesões desta e de outras glândulas 
de secreção interna têem sido estudadas no 
decurso de exames necrópsicos e das experiên
cias em animais sujeitos a regimens especiais, 
nomeadamente, pelo que se refere à pelagra, na 
provocação do milhismo experimental da cobaia. 

Pelo lado clínico, estas relações de seme
lhança têem sido também postas em relevo. 
De facto, abstraindo o eritema, nos nossos dois 
doentes observa-se um quadro sintomático, que 
apresenta as maiores analogias com o quadro 
clínico de uma insuficiência supra-renal. Ambos 
apresentam uma notável astenia, uma notável 
hipotensão, perturbações diarreicas, grande faci
lidade de fadiga, sensível emagrecimento, hipo
termia, depressão, anemia. 0 primeiro doente 
apresenta ainda criestesia e o segundo uma 
desigualdade pupilar. A estes sintomas, que 
Sergent classifica de sintomas capsulares pro
priamente ditos, há a acrescentar os sintomas de 
irritação do simpático abdominal ou pericapsu-
lares, dos quais faz parte a melanodermia. 

A melanodermia era sobretudo nítida no 
segundo doente. 
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Um elemento que ainda vem em favor desta 
hipótese, de uma insuficiência supra-renal, é a 
forma satisfatória como os doentes responderam 
ao tratamento pela adrenalina. 

Se não quiséssemos, como hoje em dia é 
muito frequente, classificar os nossos doentes 
pelas suas doenças mas pelos seus sindromas, 
dada a impossibilidade de uma observação mais 
demorada que desfisesse as dúvidas que por 
ventura tivéssemos ainda, poderíamos afirmar, 
pelo que acabamos de expôr, que os dois doentes 
apresentam um sindroma pelagroide e o sin-
droma da insuficiência supra-renal ou hipohe-
pinefrite. 



Etiologia e tratamento 



A pelagra, desde a sua primeira descrição 
por D. Gaspar Casal, de Oviedo, em 1735, até 
aos nossos dias, tem sofrido as mais numerosas 
e variadas interpretações etiológicas. 

A princípio, sem uma orientação, na embre
nhada confusão própria das primeiras tentativas, 
as opiniões são as mais diversas e até mesmo 
contraditórias. 

Assim, a pelagra que Casal insinuava como 
uma variedade de lepra, «uma espécie de lepra 
muito singular», como êle lhe chamava, e como 
tal foi julgada por muitos outros, alguns deles 
notáveis, era para Calderini uma variedade de 
sífilis, para Zechinelli uma doença preexistente 
agravada pela miséria, para Higinio dei Campo 
uma sobrecarga de calórico no sangue, e, para 
outros ainda, uma dermatose resultante de acção 
do calor solar, uma consequência da falta do 
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vinho, do excesso de bebidas alcoólicas, do uso 
de carnes salgadas, etc. 

Só em 1810, com Marzari, que após vinte 
anos de observação clínica vem decididamente 
incriminar o milho como a causa da pelagra, é 
que, pela primeira vez, incontestavelmente, surge 
a primeira teoria baseada segundo um critério 
scientífico. Com êle verdadeiramente se inicia 
a teoria maïdica que, embora sob modalidades 
diferentes, por mais de um século se impõe e 
resiste ao ataque dos seus adversários. 

Mas ainda considerando o milho como a 
causa única da pelagra, as opiniões divergem 
quanto ao determinismo exacto do seu modo 
de acção. Primeiro, é ao milho são, pobre em 
gluten, que a pelagra é atribuida como o afir
mava Marzari. Depois, já não é ao milho mas aos 
micro-organismos que nele se desenvolvem, como 
o afirma Balardini em 1845 com o seu sporiso-
rium maidis. 

Mais tarde Lombroso, cujos primeiros tra
balhos datam de 1869, vem mostrar — por ino
culações experimentais no homem e em si mesmo 
— que este sporisorium maïdis, aliás tão raro no 
milho, é, como todos os microorganismos que 
frequentemente nele se desenvolvem, por si só, 
completamente inofensivo para o homem. E, se 
na verdade, a ingestão do milho alterado, pro
voca nos animais em experiência perturbações 
várias e mesmo a morte, esse papel não lhes 
deve ser imputado, mas sim aos produtos que 
eles desenvolvem no milho em o alterando. 
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Lombroso, proseguindo nos seus trabalhos, 
que se tornaram o mais irreductível baluarte da 
teoria do milho, Í3ola deste várias substâncias 
tóxicas, entre elas a sua célebce pelagroseina, 
com que executa numerosas experiências labora
toriais em animais diversos e chega à conclusão 
de que este é o verdadeiro agente causador da 
pelagra. 

A interpretação de Lombroso tem, por assim 
dizer, o apoio unânime de todos os autores. 

A sua obra encontrou continuadores céle
bres que denodadamente se dedicaram à pes-
quiza do agente tóxico específico, que embora o 
sábio italiano tenha atribuido à pelagroseina, 
não ficara no entanto, de uma forma absoluta, 
verdadeiramente demonstrado. 

Apesar de todos os esforços essas investiga
ções tem resultado sempre infructíferas o que, 
contudo, não tem obstado a que para muitos 
auctores, especialmente italianos, o milho conti
nue a ser considerado como a causa única da 
pelagra e cheguem mesmo a afirmar que sem o 
milho a pelagra não existe. Roussel chegava a 
alcunhar de pseudo-pelagra, toda a pelagra em 
cuja história não era possível encontrar o milho. 

* 
* * 

Segundo a teoria de Raubitzcheek que a 
atribue à acção dos raios solares actuando sobre 
indivíduos alimentados com milho alterado ou 
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não, a pelagra seria ainda uma doença foto-
-dinâtnica. 

Dos raios solares é, especialmente, aos raios 
químicos que ,esta acção tem sido atribuída. 

E como é na primavera que a luz solar é 
mais rica desses raios, os seus partidários que
rem vêr nisso a explicação do recrudescimento 
do eritema e de todos os sintomas que os pela-
grosos, por essa época, costumam apresentar. 
Baseia-se esta teoria no facto de os raios solares 
serem patogénicos para os ratos brancos alimen
tados com milho ou óleos de extracto de milho. 
Mas, como prova de que das experiências em 
animais nem sempre se podem deduzir as mes
mas conclusões concretas para o homem, o 
mesmo facto neste não se observa, como plena
mente o demonstram, entre outros, as.observa
ções que Pereira da Silva apresenta na sua tese. 

É hoje ponto absolutamente assente que a 
luz solar é, quando muito, uma causa adjuvante, 
favorecendo a aparição do eritema nos indiví
duos já doentes. Esta acção adjuvante, na ver
dade, tem toda a rasão de ser. 

* * * 

A pelagra tem sido ainda, e desde há muito, 
considerada também como uma doença infecciosa. 

Esta forma de vêr, porêrn, tem merecido da 
parte dos partidários cia teoria maïdica a mais 
viva contestação. Apesar de tudo, nestes últimos 
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anos, com a descoberta da pelagra na América 
do Norte, em 1907, por Babcock e Watson, e em 
Inglaterra onde ela tem feito também grandes 
estragos, a teoria infecciosa tem ganho terreno, 
muito principalmente entre os autores destes 
dois países. 

As duas comissões americanas nomeadas 
para o estudo da pelagra nos Estados-Unidos, 
afastaram completamente o papel do milho e re-
conheceram-na como uma doença infecciosa. 

Mas é especialmente em Sambon, professor 
da Escola de Medicina Tropical de Londres, que 
esta teoria encontra um defensor acérrimo. Este 
autor desde 1895 que, em uma série de comu
nicações e artigos, se tem insurgido contra a 
a acção nociva do milho no desenvolvimento da 
pelagra e tem defendido com grande brilho a 
hipótese de uma doença infecciosa devida talvez 
a um protozoário. Os principais argumentos que 
Sambon apresenta contra a teoria maïdica, são : 

a) Que a pelagra é uma doença muito an
tiga e a sua pretendida aparição no começo do 
século xviii em relação com a introdução do 
milho da América não tem nenhum fundamento 
histórico. 

Sambon afirma que, segundo as suas pes
quisas, o milho foi introduzido na Europa muito 
pouco tempo após a descoberta da América e 
que já era utilizado em algumas regiões de Itália 
dois séculos antes da data em que pela primeira 
vez é aí assinalada a existência da pelagra, o 
que prova, afirma o autor, que a sua aparição 
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não foi imediatamente consecutiva à introdução 
do milho como querem os partidários dessa 
teoria. 

b) Que a distribuição topográfica da pela-
gra não corresponde de forma alguma, nem com 
a distribuição da cultura do milho, nem com a 
do seu consumo; porquanto, nas suas pesquisas, 
a pelagra apresenta sempre, nos países em que 
existe, uma distribuição rural especial, caracte
rizada por focos múltiplos e bem circunscritos 
que não apresentam relação alguma com a cul
tura do milho. 

E hoje sabido que a pelagra se encontra em 
países que do milho nunca fizeram uso, como as 
Ilhas Britânicas por exemplo. Por outro lado, 
é para se notar que ela atinge quási exclusiva
mente os habitantes do campo, enquanto que 
poupa os da cidade, mesmo quando grandes con
sumidores desse cereal. 

c) Que as medidas profiláticas adoptadas 
em Itália baseadas na teoria maïdica não teem 
tido influência alguma sobre a evolução da 
doença e que, apesar da sua aplicação rigorosa, 
ela tem aumentado consideravelmente em algu
mas províncias como na Ombrie o nos Marches. 
Naquelas, porém, em que tem diminuído já ti
nha começado sensivelmente a declinar antes 
de qualquer medida preventiva ter sido ado
ptada. Esta afirmação tem sido vivamente con
testada pelos autores italianos que vêem no 
resultado das medidas profiláticas adoptadas um 
dos grandes argumentos da sua teoria. 
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Estes argumentos, na verdade, abalam pro
fundamente a teoria do milho, pois, quando 
outras razões não existissem, a simples contes
tação da pelagra em países que nunca do milho 
fizeram uso, é uma prova irrefutável que lhe 
rouba, pelo menos, a sua acção exclusiva n c 
desenvolvimento desta doença, como por largos 
anos se pretendeu. 

Mas para Sambon a periodicidade de sinto
mas que a pelagra apresenta implica quási neces
sariamente uma origem parasitária, o que condiz, 
segundo êle, com a sua distribuição topográfica, 
a sua evolução e a sua duração. 

Por outro lado, como a pelagra não é dire
ctamente contagiosa e se encontra limitada a 
certos districtos rurais, Sambon é levado a 
admitir que ela seja transmitida nos seus focos 
circunscritos por algum vector animado, muito 
provavelmente um insecto que encontraria nas 
crianças desses focos, tão frequentemente ata
cadas, um verdadeiro reservatório de virus. Pelas 
suas observações é levado a incriminar as mos
cas picantes da família das Chiromiáeas e Simu-
lideas. 

Aos ataques que lhe têem sido feitos, entre 
outros por Babés, de que a distribuição dos 
insectos incriminados é muito mais extensa do 
que a pelagra, Sambon contesta que se dá o 
mesmo com a área de distribuição do anofeles 
e estegomias para o paludismo e para a febre 
amarela. E somente por este processo de trans
missão, que facilmente se poderá explicar o 

5 
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facto, por êle pela primeira vez posto em evi
dência, de as regiões pelagrosas estarem situadas 
nas bases das montanhas e ao longo de rios de 
margens encharcadiças. 

Por este mesmo processo se poderá igual
mente explicar o aumento da pelagra consecu
tivo a inundações e chuvas abundantes, ao que 
os partidários da teoria maïdica atribuiam a 
uma falta de maturação do milho e, portanto, 
à sua mais fácil deteriorisação. 

Os argumentos de Sambon em favor da 
teoria infecciosa não obtiveram ainda uma confir
mação experimental. As inoculações no homem 
com o sangue de doentes no período mais agudo 
teem resultado infructíferas, como igual sorte 
teem tido todas as pesquisas hematológicas até 
hoje feitas para a descoberta do agente infeccioso. 

Mas se estes elementos, na verdade, não 
constituem prova bastante para que categorica
mente possamos negar a natureza infecciosa da 
pelagra, as pesquizas ultimamente realisadas se
gundo uma outra orientação, permitem-nos, pela 
forma perfeita como demonstram a natureza pu
ramente alimentar da pelagra, colocarmos ainda 
esta teoria de parte. 

* 
* * 

Com os modernos conhecimentos do domí
nio da nutrição, a pelagra é hoje considerada, 
bem como o beribéri e o escorbuto que não há 
muito ainda passavam também por doenças infec-
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eiosas, como uma afecção de origem puramente 
alimentar. Esta concepção, aliás, não é nova. Já 
o velho Strambio, nos seus memoráveis trabalhos 
sobre a pelagra, claramente a deixava antever. 

Hoje, porém, graças aos trabalhos de autores 
ingleses e norte americanos, esta concepção 
está perfeitamente determinada. 

Chittenden e Underhill conseguem reprodu
zir no cão uma doença muito semelhante à 
pelagra humana alimentando esses animais com 
ervilhas, biscoitos secos e óleo de eroton. 

Mas é sobretudo nos trabalhos de Groldber-
ger e Wheeler que, pela primeira vez, conseguem 
fazer a reprodução experimental da pelagra no 
homem, que esta teoria encontra uma prova 
irrefutável. 

Estes autores, após um período de observa
ção de dois meses, submeteram 11 detidos de 
uma colónia penal agrícola do Mississipi a um 
regimen uniforme composto em especial de 
cereais durante um espaço de seis meses. En
travam na sua constituição : — farinha de trigo 
e de milho muito peneirada, grãos de aveia, 
arroz branco, açúcar, batatas, couves, rabão, tou
cinho, tudo da melhor qualidade. Nos três pri
meiros meses, recebiam ainda um pouco de man
teiga. 0 regimen a que foram submetidos asse
gura va-lhes 2500 a 3000 calorias, compreendendo 
cerca de 110 gramas de gordura, 450 de hidra
tos de carbono e 50 de proteínas. Os restantes 
detidos da colónia, que serviram de testemunhas, 
recebiam uma alimentação mixta representando 
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3500 a 4000 calorias assim distribuídas : 110 gra
mas de gordura, 550 de hidratos de carbono e 
100 de proteínas, donde 30 °/0 eram de origem 
animal. 

Os onze detidos que se prestaram à expe
riência, foram escolhidos entre indivíduos ante
riormente saudáveis e que nunca apresentaram 
sinais de pelagra bem como os membros de 
suas famílias. 

Foram isolados e postos sob uma guarda 
especial. Os locais onde permaneceram obede
ciam a todas as condições de higiene e durante 
todo o tempo que estiveram internados não tive
ram comunicação alguma com o exterior. 

Dois meses após o início do regimen, seis 
desses indivíduos apresentaram os primeiros si
nais significativos de pelagra que se foram acen
tuando para o fim da experiência. Ao quinto mês 
desenvolveu-se o eritema característico, que, em 
todos eles, teve de singular o iniciar-se pelo es
croto para mais tarde, somente, se manifestar 
nos seus lugares clássicos. 

Estes casos de pelagra foram confirmados 
por médicos bem familiarizados com esta doença. 
Nenhum, porém, dos outros detidos da colónia, 
apesar das suas peóres condições de higiene e 
da maior facilidade em contrair a pelagra se ela 
fosse transmitida por qualquer insecto ou para
sita, contraiu essa doença. 

Esta experiência, emfim, prova de uma forma 
irrefutável, pelo rigor com que foi posía em exe
cução e o êxito brilhante que obteve, que a pe-
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lagra é, indiscutivelmente, uma doença por de
ficiência alimentar. 0 que, porém, resta ainda 
determinar, é qual ou quais os factores pelagro-
génicos dessa alimentação. 

Para o escorbuto e, muito especialmente, 
para o beribéri, são hoje conhecidos os elemen
tos que, faltando numa alimentação, determinam 
essas doenças. 

Para o beribéri, afecção endémica no Ex
tremo Oriente, entre povos cujo alimento princi
pal é o arroz, está demonstrado que é a falta 
de uma dessas substâncias indispensáveis à vida, 
a que deram o nome de factores accessórios da 
nutrição ou vitaminas que, no caso sujeito, toma 
o nome de vitamina antibèribérica ou vitamina 
de Funk e se encontra na cutícula e, mais que 
tudo, no embrião dos grãos de arroz. Para o es
corbuto, afecção devida a uma alimentação de
feituosa, especialmente à falta de alimentos fres
cos, também todas as probabilidades se inclinam 
para a ausência de uma vitamina, a vitamina C 
ou anti-escorbútica que se encontraria nos vege
tais frescos, especialmente nos frutos ácidos. To
davia a existência desta vitamina anti-escorbú
tica tem sido negada ultimamente, entre outros, 
por Mc. Collum que pretende não se tratar 
da ausência de uma vitamina especial, mas sim 
do factor A liposolúvel e do factor B solúvel 
na água. Também o raquitismo, para o qual se 
tem evocado origens diversas, se tende hoje a 
considerar como uma avitaminose. Mas para a 
pelagra o caso é mais complexo, pois não se 
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trata, segundo todas as probabilidades, como nas 
doenças anteriores, de uma avitaminose pura. 

No regimen que nas experiências de Gold-
berger determinou a pelagra no homem e na 
de Chittenden provocou no cão uma afecção 
muito semelhante, a deficiência manifesta-se sob 
mais de um ponto de vista : há uma insuficiência 
de proteinas, de elementos minerais e vitaminas. 
O papel destes diferentes elementos para a 
manutenção normal do metabolismo orgânico 
é, sem dúvida, importantíssimo. O seu modo de 
acção, porém, é-nos quási completamente des
conhecido. Sabemos, somente, que vitaminas e 
certos amino-ácidos, como o triptófano e a lisina, 
que entram na constituição de determinadas 
proteinas, actuam em doses extremamente peque
nas e são absolutamente indispensáveis ao cres
cimento do organismo e à manutenção da sua 
nutrição normal, pois, quando faltam em uma 
alimentação, sobrevoem perturbações várias, mes
mo que, os seus princípios imediatos — albumi
nas, gorduras, hidratos de carbono e elementos 
minerais — estejam largamente representados. 

Este papel tem feito pensar numa acção de 
ordem catalítica ou estimulante sobre determi
nados órgãos de secreção interna, como se se tra
tasse de verdadeiras hormonas. 

Desta forma a falta de essas hormonas na 
alimentação acarretaria, portanto, uma deficiên
cia das secreções internas correspondentes. E 
assim, segundo esta concepção, haveria uma re 
lação íntima entre as deficiências qualitativas de 
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um regimen alimentar e a deficiência das glân
dulas endocrínicas. Para muitos autores, por 
exemplo, o triptófano intervém na produção da 
adrenalina. Partindo, desta hipótese, Willok e 
Hopkins observaram, em animais sustentados 
com uma alimentação privada de triptófano, 
uma astenia e uma paresia dos membros inferio
res, muito análogas às que origina a insuficiên
cia supra-renal. 

De facto, alterações várias das glândulas de 
secreção interna teem sido observadas nas dife
rentes doenças por carência alimentar e no que 
especialmente se relaciona com a pelagra, teem 
sido sobretudo estudadas, ultimamente, lesões do 
simpático e do sistema supra-renal. Isto, contudo, 
é um assunto ainda muito em início e onde, 
por certo, muito há ainda a desvendar. 

Quanto à relação possível da pelagra com o 
uso do milho, como desde há longos anos tem 
sido admitido por quási toda a gente, é muito 
natural que alguma relação exista, na verdade, 
embora não possamos admitir um exclusivismo 
absoluto, como até há pouco se pretendia. Rial-
mente o milho é um alimento deficiente sob 
vários pontos de vista. A sua albumina ou zeina, 
contêm amino-ácidos em grande quantidade, mas 
não nas mais favoráveis proporções. Ela não pos
suo por exemplo a glicocola, a tirosina, e sobre
tudo, o triptófano, cujo papel importante no me
tabolismo orgânico acabamos de frizar. 

A sua percentagem em elementos minerais 
é diminuta. Os estudos do milhismo experimen-
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tal realizados na cobaia, mostram também a au
sência no milho de princípios solúveis no alcool 
que se encontram na alimentação animal fresca 
e nos vegetais, pois basta, com efeito, juntar 
quantidades mínimas de bgumes verdes ao mi
lho para atenuar singularmente os seus efeitos 
nocivos. Estes princípios, segundo a teoria de 
Funk, estariam compreendidos na categoria das 
vitaminas. Por outro lado também, segundo pes-
quizas recentes de Baglioni, as cobaias alimenta
das com milho sofrem ainda de uma falta de 
água, de anormais fermentações intestinais, apre
sentando um profundo metabolismo no sentido 
de um verdadeiro acidismo. Não raras vezes se 
constata nestes animais lesões tiroideias e uma 
diminuição de adrenalina nas cápsulas supra-
-renais. 

Embora estas alterações da cobaia não cons
tituam uma pelagra propriamente dita, o que 
de resto não admira dada a diferença entre os 
dois organismos, mostra, contudo, a acção admis
sível que o milho possa ter, como alimento defi
ciente que é, no desenvolvimento da pelagra 
doença por carência alimentar. 

Quanto aos nossos dois dcentes, pelo que 
eles referiram, e o que aliás a sua baixa situação 
social facilmente nos leva a acreditar, a deficiên
cia alimentar era manifesta. O segundo doente, 
em especial, refere, desde há anos, uma vida 
cheia de privações com todos os horrores da 
miséria. 

Na alimentação de ambos entrava o milho 
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como alimento frequente, mas em nenhum deles 
de uma forma exclusiva. No primeiro doente há 
ainda uma circunstância — o abuso de bebidas 
alcoólicas, — o que por certo havia de contribuir 
também, em certa medida, para a produção do 
seu mal. 

Quanto à acção adjuvante da luz solar sobre 
o aparecimento do eritema ela é bem manifesta 
no nosso segundo doente. 

T r a t a m e n t o 

No estado actual dos nossos conhecimentos, 
o tratamento da pelagra é sobretudo dietético. 

A sua base está numa alimentação bem 
nutritiva que contenha uma quantidade consi
derável de proteínas animais, sais em abundân
cia, e, em que, as vitaminas A e B, liposolúveis 
e solúveis na água e no alcool, estejam larga
mente representadas. A vitamina A encontra-se 
nas diversas gorduras animais, exceptuando o 
toucinho e a banha. A maior parte das gorduras 
vegetais são desprovidas desta vitamina. Os legu
mes, como couves, alfaces, espinafres etc., con-
tem-na em abundância. 

Constituem, porém, as fontes mais ricas, 
actualmente conhecidas, a manteiga e a gema 
de ovo. 

A vitamina B encontra-se nos grãos dos 
cereais, especialmente no embrião dos grãos, nas 
leguminosas, no leite, nos ovos, etc. 



74 

Ovos e leite, constituem, por conseguinte, 
no nosso caso, alimentos de especial valor. 

Dada a relação possível da pelagra com o 
milho, os doentes devem-se abster deste cereal ou 
de qualquer dos seus produtos como alimento. 
A diarreia não constitue uma contra-indicação 
da alimentação preconisada. 

Como auxiliar deste tratamento, é um adju
vante de valor, a opoterapia supra-renal, so
bretudo nos casos como os nossos, em que a 
insuficiência é manifesta. 

O tratamento deverá realizar-se pelos extra
ctos e só na sua falta pela adrenalina. 

PODE IMPRIMIR-SE 

Shiaqo d'GUmtida, £opí» SfttatHns, 
Presidente. Servindo de Director. 
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